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SZABÓ Imre – orgona / organ

Janiga József Művészeti Alapiskola Kamarakórusa  
Komorný spevácky zbor pri ZUŠ Jozefa Janigu 
Nagymegyer / Veľký Meder

ORSOVICS Yvette – karnagy / zbormajster
Lucia KOLENČÍKOVÁ – zongora / klavír
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PÜNKÖSDI ORGONAHANGVERSENY
2014. június 9.   19.00

Szent Márton-dóm, Pozsony

TURÍČNY ORGANOVÝ KONCERT
9. jún 2014 19.00
Dóm sv. Martina v Bratislave

Médiapartnerek / Mediálni partneri: 

Fő támogatók / Generálni partneri: 



Szabó Imre, orgonaművész tanulmányait magánúton 
kezdte Baróti Istvánnál Budapesten, majd Pozsonyban 
folytatta, ahol a Zeneművészeti Főiskolán Ferdinand Klinda 
tanítványaként szerzett diplomát. A főiskola elvégzése 
után két évig a Szlovák Zenei Alap ösztöndíjasaként Ivan 
Sokol vezetésével tanult tovább. 
Több hazai és nemzetközi zenei verseny díjazottja.   Rend-
szeresen koncertezik, hazai fellépései mellett többek 
között Magyarországon, Csehországban, Németországban, 
Franciaországban (Párizs, Notre-Dame; Toulouse, St. Ser-
nin), Angliában, Svédországban, Svájcban (Lausanne, 
Cathédrale), Ausztriában, Romániában, Lengyelországban 
adott hangversenyt. Repertoárjában fontos helyet foglal-
nak el J. S. Bach, Liszt Ferenc és a francia romantikus 
orgonairodalom alkotásai. Számos hanglemez-, rádió- és 
televiziófelvételt készített. 
Kezdeményezője és művészeti vezetője a pozsonyi Szlo-
vák Rádió már hagyományos orgonahangversenyeinek. 
A pozsonyi Szlovák Filharmónia új orgonája hangké-
pének tervezője (2009). 1988 és 2003 között a pozso-
nyi Konzervatórium, 1995-től a pozsonyi Zeneművészeti 
Főiskola orgonatanára, ahol jelenleg főiskolai docens. 

a nagymegyeri Janiga József Művészeti alapiskola 
Kamarakórusa 1998-ban alakult. Az iskolai és városi ren-
dezvényeken való szerepeléseik mellett, rövid időn belül 
kimagasló eredményeket értek el gyermekkari, majd ifjú-
sági kategóriákban, olyan országos kórusversenyeken, 
mint a Csengő Énekszó, ill. a Mládež spieva.
Legemlékezetesebb számukra a 2007-ben Pozsonyban 
megrendezett Festa Choralis nemzetközi kórusverseny, 
ahol két kategóriában is aranykoszorús minősítést szerez-
tek, valamint a szlovákiai magyar felnőttkarok országos 
versenyén, a galántai Kodály Napokon való szereplésük, 
ahol az idén immár harmadik alkalommal érték el az arany-
sávos minősítést.
Két hangzóanyaggal is büszkélkedhetnek, amelyeket fenn-
állásuk 10. évfordulója alkalmából jelentettek meg.
A kórus alapító karnagya Orsovics Yvette, állandó korre-
petítora Kolenčíková Lucia.

Program:

Johann Sebastian BACH (1685-1750): 
 d-moll toccata és fúga, BWV 565
 / Toccata a fúga d mol, BWV 565 /
 / Toccata and Fugue D minor, BWV 565 /

César FRANCK (1822-1890):    
 Pièce héroïque

Benjamin BRITTEN (1913-1976):  
 Ceremony of Charols – Hodie

BÁRDOS Lajos (1899-1986):    
 Cantemus!

TILLAI Aurél (*1930):     
 Ave Maria

Gabriel FAURÉ (1845-1924):    
 Tantum ergo

Javier BUSTO (*1949):   
 Salve Regina

Rupert LANG (*1948):   
 Cantate Domino

KOLOSS István (1932-2010):    
 Réflexions (I. Grave-vivo, II. Rubato,
 III. Allegretto, IV. Lento, V. Con moto)

LISZNYAY SZABÓ Gábor (1913-1981): 
 Intermezzo 

KODÁLY Zoltán (1882-1967):    
 Nagyszalontai köszöntő 
 Hegyi éjszakák 1
 Preludium
 5 Tantum ergo

LISZT Ferenc (1811-1886):   
 B-A-C-H Prelúdium és Fúga
 / Prelúdium a fúga na B-A-C-H /
 / Prelude and Fugue on B-A-C-H /

Imre SZABÓ – jeho prvým pedagógom organovej hry 
bol István Baróti z Budapešti. Na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave študoval v triede Ferdinanda Klindu. 
Po absolutóriu si ako štipendista Slovenského hudob-
ného fondu zdokonaľoval umelecký profil u Ivana Sokola. 
Získal ocenenia na viacerých súťažiach.
Koncertoval v Nemecku, vo Francúzsku (Notre-Dame 
Paríž, Saint-Sernin Toulouse), Švajčiarsku (Cathédrale Lau-
sanne), Švédsku, Veľkej Británii, v Česku, Maďarsku, Poľsku, 
Rakúsku, Rumunsku, v Bulharsku, Lotyšsku, Arménsku a 
Gruzínsku. Realizoval početné nahrávky svetovej i domá-
cej tvorby pre rôzne hudobné vydavateľstvá. 
Je iniciátorom a dramaturgom Organových koncertov 
pod pyramídou, usporadúvaných Slovenským rozhlasom 
v Bratislave. Ako člen odbornej komisie na prípravu 
súťažných podkladov a hodnotenie ponúk na dodávku 
nového koncertného organu pre Slovenskú filharmóniu, 
vypracoval dispozičnú koncepciu tohto nového hudob-
ného nástroja. V rokoch 1988 až 2003 vyučoval hru na 
organe na Konzervatóriu v Bratislave, od roku 1995 
pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave, v súčasnosti ako docent.

Komorný spevácky zbor pri ZUŠ Jozefa Janigu vo Veľ-
kom Mederi vznikol v roku 1998. Popri účinkovaní na 
školských a mestských podujatiach dosiahol za krátky čas 
pozoruhodné výsledky v kategóriach detských a neskôr 
mládežníckych zborov na celoštátnych súťažiach ako 
Csengő Énekszó (Znejúca pieseň), resp. Mládež spieva. 
Pre členov zboru je najpamätnejšia medzinárodná súťaž 
speváckych zborov Festa Choralis, ktorá sa konala v roku 
2007 v Bratislave, z ktorej si odniesli zlatý veniec hneď 
v dvoch kategóriách, ako aj účinkovanie na celoštátnom 
festivale maďarských dospelých speváckych zborov zo Slo-
venska Kodályove dni v Galante, kde v tomto roku už po 
tretíkrát získali zlaté pásmo.
Môžu sa popýšiť dvomi zvukovými nahrávkami, ktoré vy-
dali pri príležitosti 10. výročia svojho založenia. 
Zakladajúcou dirigentkou zboru je Yvette Orsovics, stá-
lou korepetítorkou Lucia Kolenčíková. 


