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Komolyzenei estek
novemberben
A Belépés Családostul őszi zenei programjai közül két, november
eleji koncertre hívjuk fel olvasóink figyelmét.

Gödi művészek hangversenye

2015. november 4-én, szerdán 18.30 órai kezdettel a Búzaszem
Iskolában (Göd, Vécsey u. 1.)
A hangverseny első részében Schubert-, Grieg-, Kodály- és Scarlatti-művek hangzanak el Berkes János (ének) és Oberfrank Péter
(zongora) előadásában.
A szünetet követő második részben Schumann és Bach zenedarabjaiban gyönyörködhetünk Szabó Judit (gordonka) és Oberfrank
Péter (zongora) avatott tolmácsolásában.

Családi Koncert

2015. november 5-én, csütörtökön 18.30 órai kezdettel a Búzaszem Iskolában, Várjon Dénes és Simon Izabella zongoraművész
házaspár szonátaestje.
Az elhangzó művek:
Bartók Béla: Két elégia,
Beethoven: G-dúr szonáta op. 49.,
E-dúr szonáta op. 109.,
Fisz-dúr szonáta op. 78.,
Esz-dúr szonáta op. 81a (Les Adieux) és a
Nagy fúga op. 134.
A belépés díjtalan.
A helyfoglaláshoz (120 fő) regisztráció szükséges:
wery.julia@gmail.com vagy (06 30) 668-8254.
A jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani az ülőhelyet.
Adományával a gödi zenei koncertéletet támogatja.
A koncertek kiemelt támogatói: NEA, NKA, Nemzeti Erőforrás
Minisztérium, Szent Jakab Egyesület, Göd Város Önkormányzata.

MEGHÍVÓ

Könyvbemutató
a Retró Ady Klub
összejövetele
keretében
Volentics Gyula:
Üdvözlet Gödről!
című képes albumának bemutatója
2015. október 17-én, szombaton
17 órakor az Ady Klubban
(2132 Göd, Kálmán utca 13.)

Mindenkit szeretettel várnak!

Apa és lánya ritkán adnak közös koncertet.
Különleges alkalomnak lehettek tanúi a gödiek
ZENE

Templomi
Családi Koncert –
ismét nagy sikerrel
Augusztus utolsó szombat estjén különleges
hangverseny helyszíne volt a gödi Szent István-templom. A harminc éve Salzburgban élő
Rohmann Imre zongoraművész szonátaestet
adott leányával, Magyarország egyik legtehetségesebb ifjú csellóművészével, Rohmann
Dittával. Mint elmondták, három napon át
próbáltak Budapesten jó hangulatban, s nagy
örömmel készültek a gödi föllépésre, ahol
Schubert-, Schumann- és Beethoven-darabokat adtak elő. Az egyik művet ráadásul úgy,
hogy azt először játszotta közönség előtt Ditta
öthúros gordonkán.
Hatalmas sikert arattak a lelkes és hozzáértő közönség előtt, akik között olyan ismert
zenészkollégák is megtisztelték jelenlétükkel a világszínvonalú előadást, mint Decsényi
János zeneszerző, Holló Aurél, az Amadinda
együttes tagja és zeneszerzője, valamint a karmester-zongoraművész Oberfrank Péter.
A tavalyi és az idei év tapasztalatai alapján érdemes folytatni a családi koncerteket,
− mind a művészek, mind a közönség tagjai
szívükbe zárták a templomi helyszínt, s élvezték a családias hangulatot. Estéről estére olyan
zenei élmények részeseivé válunk, hogy minden alkalommal nagy várakozással tekintünk
a soron következő koncertek elé.
A családi koncertek kiemelt támogatói a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA).
Wagner László főszervező
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