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Zenés újévnyitány (videóval frissítve) 

 

Operett- és musicalrészletekkel nyitották meg az újévet január 7-én. A több mint kétórás
„Cintányéros cudar világ!” című gálán a Szent László Kórus Egyesület Mezőkövesdi Hang-
Stúdió Társulata szórakoztatta a közönséget, akik közkedvelt musicalekből, klasszikus
mesékből és operettekből adtak elő részleteket, betétdalokat. 

 
 
 
Az előadás első részében a musicalek kaptak főszerepet. Elsőként Mozerné Horga Stefánia
előadásában a Hallelujah című dalt hallgathattuk meg, majd például a Padlás, illetve a Mozart
című musicalekből csendültek fel a legismertebb betétdalok. A musicalek álmot és valóságot
ötvöző hangulata után a mesék világába csöppentünk. A társulat ötletes jelmezekkel, tánccal
fűszerezte a különböző Disney-mesék – a Tarzan, az Oroszlánkirály, a Szépség és a szörnyeteg,
a Hercules – örökzöld slágereit. A gála első részének zárásaként pedig a Rómeó és Júlia című
darab több betétdalát adták elő.
Az est folytatásában az operettek és magyar filmek slágerei kaptak főszerepet. Felcsendültek
egyebek mellett a Van-e szerelmesebb vallomás, a János legyen, a Hétre várom a nemzetinél, az
Oda vagyok magáért, vagy épp a Ma önről álmodtam című közkedvelt dalok, amelyeket a
közönség sokszor együtt is énekelt az előadókkal. A repertoárból természetesen nem maradtak
ki a Marica grófnő és a Csárdáskirálynő című operettek közismert részletei sem. 
A jó hangulatú, énekes, táncos, szórakoztató estét a gála címadó dalával, a „Cintányéros cudar
világ!”-gal zárták. 

M. Zs.
 
Kapcsolódó képek:
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Idopont: 2017.02.19. 11:45

Típus: Liturgikus orgonajáték

Megjegyzés: Dubois : Toccata

Idopont: 2017.02.26. 9:45

Típus: Liturgikus orgonajáték
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Megjegyzés: Bach :  d-moll fúga (Toccata)

Idopont: 2017.03.26. 11:45

Típus: Liturgikus orgonajáték

Megjegyzés: Bach : Choral   BWV  727

Bach :  Fantasia  BWV  562

Idopont: 2017.04.16. 11:00

Típus: Orgona + Énekkar

Megjegyzés: Húsvét!!!

Idopont: 2017.05.7. 16:45

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: Bach : Fantasia   c-minor        BWV 562

Praeludium   h- minor             BWV 544

Tocvata et fuga   d-minor        BWV 565

Koloss István : Húsvéti fantázia

Idopont: 2017.05.7. 17:00

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: Anyáknapi ünnepi hangverseny!

Idopont: 2017.05.7. 18:00

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: Ünnepi muzsika

Anyák napi orgonakoncertet adott a Szent László templomban Mozer János karnagy. A vasárnap koraesti koncerten emlékeztek az elhunyt édesanyákra és
hálát adtak a még élőkért. Mozer Előd és Mozer Boglárka anyák napi versekkel köszöntötték a megjelent anyukákat, nagymamákat. Az ünnepen hálát adtak az
édesanyák védőszentjének, Máriának is.

 
 
Kapcsolódó képek:



 

Idopont: 2017.05.13. 16:00

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.05.20. 19:00

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: Espereskerületi kórustalálkozót tartottak Mezőkövesden
2017. május 26. péntek 10:37

Espereskerületi kórustalálkozót rendeztek a mezőkövesdi Jézus Szíve-templomban május 20-án, amelyen hét
énekkar vett részt. Az eseményen jelen volt Ternyák Csaba egri érsek, a rendezvény fővédnöke is.

 
KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A kórustalálkozót először 1995-ben, Szent László király halálának 900. évfordulóján rendezték meg Mezőkövesden, majd még két
egymást követő évben szintén itt kapott helyet a találkozó a Gaál István énekkar és Mozer János karnagy vezetésével, az akkori plébános
támogatásával.
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Hétéves szünet után 2002-ben, az ezeréves Egri Főegyházmegye millenniumián folytatódott a hagyomány más formában, „Dicsérjétek az
Urat!” kórustalálkozó néven. Ternyák Csaba egri érseket kérték fel fővédnöknek, aki azóta is ellátja e feladatot. A találkozót több éven át
más-más kórus rendezte, és a program során elhangzik egy közös énekszám is. Évről évre meghívnak egy vendég énekkart is, amely nem
az esperesi kerülethez tartozik. A találkozó nem versenyszerű, elsősorban nem szakmai, hanem lelkiségi alapokra épül.

Idén részt vett a találkozón a mezőkövesdi Jézus Szíve-templom vegyeskara, illetve férfikara, mindkettő Török László karnagy
vezetésével; a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola gyermekkara, Kovácsné Együd Ilona tanárnő vezetésével, a
mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Női Kar; a mezőkövesdi templom Szent László kórusa, mindkettő Mozerné Horga Stefánia
irányításával, továbbá a csincsei templom énekegyüttese Vinnai Anikó tanárnő vezetésével. Idén az egri főszékesegyház Urbán Péter
vezette liturgikus kórusát hívták meg a rendezvényre.

A találkozón megemlékeztek Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulójáról, valamint Halmos László egyházzenész,
zeneszerző halálának 20. évfordulójáról. Az énekkarok előadásában Kodály- és Halmos-művek is elhangzottak.

Forrás és fotó: mezőkövesdi Jézus Szíve-plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria
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Idopont: 2017.06.10. 16:00

Típus: Liturgikus orgonajáték

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.06.27. 19:00

Típus: Orgona + Énekkar

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.07.2. 11:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.07.9. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.07.16. 10:30

Típus: Hangverseny
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Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.07.23. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.07.30. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.08.6. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.08.12. 16:00

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.08.13. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.08.20. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.08.27. 10:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.11.26. 11:00

Típus: Orgona + Énekkar

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.12.10. 11:00

Típus: Orgona + Énekkar

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.12.24. 23:00

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: nincs

Idopont: 2017.12.26. 15:30

Típus: Hangverseny

Megjegyzés: Szent László

Idopont: 2017.12.31. 9:45



Típus: Liturgikus orgonajáték

Megjegyzés: nincs


