MEGHÍVÓ

IX. ÉPÍTÉSZEK ÉS A ZENE VILÁGNAPJA
2018. október 1. hétfő
HUBAY JENŐ ZENETEREM

Victoria Boutique Hotel Budapest I. Bem rakpart 11.
A Zene Világnapját október 1-jén, 1975 óta
ünnepeljük, Yehudi Menuhin hegedűművész
és az UNESCO zenei tanácsának a
felhívására.
Az Építészek Világnapját október első
hétfőjén,
az
Építészek
Nemzetközi
Szövetsége (UIA) kinyilvánítása alapján 1998
óta ünnepeljük.
Goethe a straßburgi székesegyház előtt állva
misztikus elragadtatásában mondta:
„;Baukunst als eine erstarrte Musik;” ~ az
építészet megfagyott muzsika,
megdermedt,megkövült muzsika;
Püthagorasz görög filozófus tanítása szerint a
szám a látható és a láthatatlan világ közötti
határjelenség, kidolgozta a hangtávolságok
számszerű rendszerét.
A püthagorasz-i hagyomány szerint, ha el
tudjuk magunkban hallgattatni a világ zsivaját,
a kozmikus létezésre figyelve, néha,
pillanatokra, hallani vélhetjük a szférák
zenéjét: ahogy a számok énekelnek;
Másik görög filozófus, Platón, az európai
esztétika korszaknyitó nagy alakja szerint a
hangviszonyok mögött a szám és a mérték
alapelve áll.
A platón-i meghatározás szerint, a művészet
feladata elsősorban a szépség megjelenítése.
A zene lélekre gyakorolt hatását kiemelve
mondta „a zene nem végződhet másutt, mint
a szép szeretetében”.
A szép szeretete, igény a szférák zenéjének,
a számok énekének hallgatására, Kodály
intelmének megfelelően /A zene rendeltetése:
belső
világunk
jobb
megismerése,
felvirágozása és kiteljesedése/ hozta létre
évekkel ezelőtt az Építészek és a Zene
Világnapja rendezvényünket, az építészetet
és
zenét
együtt
ünneplő,
építészeti
bemutatókkal és koncertekkel gazdagított
programsorozatunkat.
/szmoditsj_yblegyesulet.hu/

AZ ÉPÍTÉSZEK
17 óra

Pálmai Kati a ház gazdája bemutatja a Hubay villát
17:30 óra

Miért építész lett és nem zenész?
Zoboki Gábor DLA habil építész polihisztorral
Juhász Előd zenetörténész beszélget
A ZENE
18:45 óra

Detvay M. Marcella hegedűművész Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Grazioso Kamarazenekar bemutatja a Hubay Zenetermet
19 óra

ÖRÖMKONCERT
Zenélő Építészek - (lélek)Építő Zenészek
KÖZREMŰKÖDIK
MOMENTO MOME kamarakórusa
Sziklás Tünde karvezető
YBL5ÖS Ybl Egyesület alapította zongoraötös
tagjai
Kiovics Okszána hegedűművész
Locsmándi Gábor Phd építész, urbanista
Bara Péter mérnök
Pesti Monika építész, szakújságíró
Kaknics Péter építészhallgató
szervező-rendező Ybl Egyesület
korlátozott férőhelyek miatt
REGISZTRÁCIÓ

szeptember 22-ig yblegyesulet@yblegyesulet.hu
MÉK továbbképzés >http://yblegyesulet.hu/kreditpont

MŰSOR
Sweelinck: 96. Psalm,
Janequin: Fyez vous y,
Duruflé: Notre Pere,
Passereau: Il est bel et bon
MOMENTO
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kamarakórusa
Sziklás Tünde karvezető
Az együttest a nagyszerű zenetanár, zenetudós Földes Imre alapította 1965-ben.
Az együttest 1994-ben Zoboki Gábor vette át, akkor - többek között a MÜPA Fesztiválszínházának
nyitókoncertjén Prunyi Ilona, Pallagi Judit, Fassang László mellett a MOMENTO Kamarakórus is szerepelt.
2005-ben Sándor Bence, majd 2007 szeptemberétől Erdős Georgina és – a jelenlegi karvezető Sziklás Tünde vezetésével működött tovább az együttes.
2009- ben a KÓTA által szervezett minősítő hangverseny keretében a kórus hagyományos minősítésben
Arany Minősítést szerzett. Az együttes szeretettel tartja repertoárján a régi zene gyöngyszemeit
és a hazai szerzők tollából származó kórusműveket, népdalfeldolgozásokat.

Arvo Pärt: Tükör a tükörben
Pesti Monika építész, szakújságíró – cselló
Kaknics Péter építészhallgató – zongora

Massenet: Meditation a Thais című operából
Kiovics Okszáná – hegedű
Kaknics Péter – zongora

Brahms: f-moll zongoraötös, I. tétel
YBL ZONGORAÖTÖS
Kiovics Okszáná hegedűművész - I. hegedű
Locsmándi Gábor PhD építész, urbanista - II. hegedű
Bara Péter mérnök - brácsa
Pesti Monika építész, szakújságíró - cselló
Kaknics Péter építészhallgató – zongora
Az Ybl Egyesület, 2012-ben, a IV. Építészek és Zene Viágnapja rendezvényén, a MÉSZ Székházban
alapította az YBL KVARTETTet. Alapító tagok: Locsmándi Gábor PhD Ybl- és Pro Régió díjas, Hild érmes
várostervező építész, Czirják Ágnes építész, építészkari oktató, néhai Dr. Halmos Béla városrendező
építész, Állami díjas népzenekutató, zenetudományok kandidátusa, hegedű tanár, népzenei szakírószerkesztő-rendező, Pesti Mónika építész, építész-szakújságíró. Azóta új tagokkal, YBL ZONGORAÖTÖS
néven sikeresen működnek közre különböző építészeti és egyéb rendezvényeken.

