április 1. Húsvétvasárnap 16.00

május 20. Pünkösdvasárnap 16.00

augusztus 26. vasárnap 16.00

Kapitány Dénes orgonaművész
hangversenye

Finta Gergely orgonaművész
hangversenye

Nagy László Adrián orgonaművész
hangversenye

Kapitány Dénes tanulmányait a kalocsai
Főszékesegyház orgonaművészénél, Leányfalusi
Vilmosnál kezdte, majd a miskolci Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolában Virágh
Endre és Mátyus Gabriella orgonaművészek
irányításával
folytatta.
A
debreceni
Zeneművészeti Főiskolán Hollai Keresztély és
Karasszon Dezső orgonaművészek voltak
mesterei. Az orgona mellett a zongora szakot is
elvégezte. Elhivatott pedagógiai munkája
tanítványainak zeneiskolai oktatásában, a
diákok eredményeiben is megnyilvánul.
Szakmai tanácsadással és animátori munkájával
segíti a Zircen és környékén élő gyermekek
zenei fejlesztését. Tanári munkásságát számos
különdíjjal jutalmazták, sőt két ízben
tanítványai versenyfelkészítésében nyújtott
kimagaslóan eredményes munkájáért a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének elismerő oklevelét vehette át.
Nemcsak az általános zenei (hangszeres)
nevelést és ízlésformálást tekinti feladatának,
hanem tehetséges tanítványait igyekszik a zenei
pályának megnyerni, kinevelni a jövő művészeit
és tanárait. Rendszeresen ad koncerteket. 1999
őszétől a zirci Ciszterci Apátság orgonistája és
az apátsági koncertsorozat szervezője. Az
utóbbi években 4 CD felvétele jelent meg,
melyeken a templom két orgonáját mutatja be.
Hosszú ideje kutatja a híres magyar
orgonaművész Antalffy-Zsiross Dezső műveit,
melyeknek jó részét felvételre játszotta.

Finta Gergely orgonatanulmányait Trajtler
Gábor és Baróti István irányításával kezdte. A
Zeneakadémián
Gergely
Ferenc
volt
professzora. 1993-ban szerzett kitüntetéses
orgonaművészi oklevelet. A Dobszay László
vezetésével újraindított egyházzenei szakot is
elvégezte, ugyanitt doktorált 2003-ban summa
cum laude minősítéssel. Németországban Uwe
Karsten
Groß
vezetésével
ösztöndíjas
tanulmányokat
folytatott
a
Herfordi
Egyházzenei Főiskolán. Számos mesterkurzuson
vett részt itthon és külföldön. A Zeneakadémia
mesterképzésének
keretében
David
Titterington (Royal Academy of Music - London)
orgona-osztályában képezte magát tovább. Az
1993-as budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc
Orgonaverseny döntőjében elismerő oklevelet
kapott. Rendszeresen koncertezik itthon és
külföldön. Több rádió-, televízió- és CD felvétel
készült közreműködésével. 2001-ben tervei
szerint épült fel a békásmegyeri evangélikus
templom
orgonája
és
szakértőként
tevékenykedett
a
ceglédi
Bach-orgona
építésénél. 1994 óta tanít a Weiner Leó
Zeneiskolában és az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen. 2001 óta az egyházzenei tanszék
vezetője. Huszonhárom évig volt a zuglói
evangélikus
gyülekezet
kántora.
2009
októberétől a Deák téri evangélikus templom
orgonistája, a Deák téri orgonazenés áhítatok
művészeti vezetője.

Nagy László Adrián 1968-ban született,
Budapesten. A Zeneakadémia zongora szakán
Keveházi Gyöngyi és Falvai Sándor növendéke
volt. Elvégezte a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi karát, miközben Bartl
Erzsébetnél orgonálni kezdett. 1997-ben
Csanádi László növendékeként orgona-művészi
diplomát szerzett a Zeneakadémia szegedi
Konzervatóriumában.
Azóta
tanított
a
veszprémi hittudományi főiskola egyházzene
szakán, a zsámbéki tanítóképző főiskolán és
Budapesten, a III. kerületi zeneiskolában.
Ugyancsak azóta Budán a Margit körúti
ferences templom orgonistája. 2002 őszétől a
Honvéd Együttes Férfikarának korrepetitora,
2013 óta a Magyar Állami Operaház Erkel
Színháza kórusának korrepetitoraként is
dolgozik.
A
Budapesti
Fesztiválzenekar
orgonistája, emellett fellép különböző jazzformációkkal is. Saját projektként Zsemlye
Sándor jazz-szaxofonossal hozták létre a
SaxOrgan duót, melyben saját zenei világaikat
ötvözik a barokktól a jazz-ig. Rendszeresen
koncertezik szólistaként és kóruskísérőként is.
1999-ben a Nemzetközi Liszt Ferenc
Orgonaverseny döntőjében a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma különdíját nyerte el.
Számos CD-n szerepel közreműködőként. 2003.
decemberében jelent meg első szóló CD-je
Korálfantázia
címmel
a
Hungaroton
gondozásában.
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szeptember 30. vasárnap 16.00

Jegyértékesítés és Információ:

Kosóczki Tamás orgonaművész
hangversenye

Apátsági Látogatóközpont,
Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel.: +36 88 593 675

Kosóczki Tamás zenei tanulmányait a KalocsaKecskeméti
Főegyházmegye
Kántorképző
Tanfolyamán
kezdte
1992-ben,
Baján.
Orgonatanára
a
Kalocsai
Főszékesegyház
karnagya, Leányfalusi Vilmos orgonaművész volt.
1996-ban szerzett Római Katolikus Kántori
Oklevelet. Felsőfokú zenei tanulmányait a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte:
Szegeden, illetve Budapesten. Tanárai voltak:
Csanádi László, Lantos István, Karasszon Dezső és
Ruppert István. 2010 őszén Budapesten, a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyteremben tartotta
doktori koncertjét, valamint ekkor védte meg
doktori értekezését. A művész-doktori (DLA)
fokozatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Mestertestülete Summa cum laude minősítéssel
ítélte meg számára. Békéscsabán a Bartók Béla
Művészeti Szakközépiskolában kezdte tanári
pályáját, majd rövid ideig a váci Bartók Béla
Zeneiskolában tanított, jelenleg a bajai Liszt
Ferenc AMI orgona és zongora tanára. Oktatóként
2010 szeptembere óta a bajai Eötvös József
Főiskolán tevékenykedik, főiskolai docens. 1998ban alapította meg Baján a Belvárosi Orgonaesték
sorozatot. 2003 óta a bajai belvárosi templom
kántora. A bajai Belvárosi Templom Szent Cecília
Kórusát 2009-ben szervezte újjá. 2002-ben
elnyerte a Köztársasági ösztöndíjat, 2005-ben és
2006-ban pedig a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által kiírt Fischer Annie ösztöndíjat.
Rendszeresen ad hangversenyeket hazánkban,
valamint külföldön is.
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Zirci Ciszterci Apátság
Látogatóközpontja
állandó orgonás programjai:
● Orgonamuzsika 15 percben, mellyel
templomunk orgonaművészének
közreműködésével- előzetes jelentkezés
esetén - állunk rendelkezésre.
A zeneirodalom mesterművein keresztül
megcsodálhatja orgonánk hangját a kitűnő
akusztikájú Bazilikában.

● Ismerkedés a "Hangszerek Királynőjével"
elnevezésű foglalkozásunk keretében előzetes jelentkezést követően - a gyerekek
számára teremtünk lehetőséget arra, hogy
orgonaművész vezetése mellett,
testközelből ismerkedjenek templomunk
méltán híres orgonájával, annak
működésével és nem utolsó sorban
hangjának szépségével.

O r g o n aKoncertek

2018
♫

www.zirciapatsag.hu

