Hanganyag

Próba

Eddig két CD illetve egy DVD-felvételen örökítettük meg az
általunk előadott műveket.

Helyszín

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
6722 Szeged, Szentháromság utca 2.

Időpont

hétfő és szerda 17-19
szeptembertől májusig

“

Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki
vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett
zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.

Emellett számos stúdión kívüli hang- és videófelvétel készült az évek során, ezek egy része a YouTube csatornánkon
megtekinthető.

Kodály Zoltán

”

Kapcsolat
Szabó György elnök
 +36 20 / 330-9673


elnok@szegedivoxnova.hu



http://szegedivoxnova.hu



https://www.facebook.com/SzegediVoxNova



https://www.youtube.com/szegedivoxnova
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Zenei képzése szülővárosában indul, 6 éves korától zongorázni tanul.
Érettségi vizsgát a kecskeméti Kodály
Zoltán Ének-zenei Iskola és Gimnáziumban tesz 1971-ben. 1975-ben általános iskolai tanári diplomát szerez a
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem - ének-zene szakán.
Karvezetést Kardos Pál, Rozgonyi Éva
Liszt-díjas karnagyoktól tanul. 1982ben A kategóriájú karnagyi oklevelet
kap a Budapesti Népművelési Intézet karvezetőképző szakán, karvezető tanára Párkai István.

A Szegedi Vox Nova kórus 2000 októberében alakult. Mi,
az alapító tagok azzal a céllal gyűltünk össze, hogy megismerkedjünk a kóruskultúra kiemelkedő alkotásaival, és ezeket előadva megismertessük azokat másokkal is. Felkértük
Balogh Irént, az SZTE Ságvári Endre Gimnázium ének-zene
szakos tanárát, hogy vállalja el a kórus művészeti irányítását. Azóta vele dolgozik a kórus, heti két alkalommal próbálunk a gyakorló gimnázium által biztosított helyen. Tekintettel arra, hogy a kórusban már nagy gyakorlattal rendelkező tagok énekeltek, hamar magunkra találtunk, és kezdetektől fogva befolytunk a város kulturális rendezvényeibe.
A minden évben megrendezésre kerülő egyházzenei hónap,
valamint az adventi gyertyagyújtás rendszeres fellépői lettünk. Emellett kiállítások megnyitóin, jótékonysági koncerteken szintén rendszeresen jelen vagyunk.

Balogh Irén karnagy

A kórus

Hol szertartáson belül, hol önálló műsorral mintegy 10 misét
adtunk már elő különböző szerzőktől - többek között Koloss
István miséjét a szerző jelenlétében Apátfalván, ez ősbemutató volt.

Fontosabb események

Minősítő hangverseny: Arany minősítés

2006

Határmenti kórusfesztivál Szegeden
szabadkai és temesvári résztvevőkkel

2005

Kórusfesztivál Görögországban

2004

Önálló koncert, SZTE Aula

2003

Önálló koncert SZTE Aula
2007

Darmstadti testvérkórusaink meglátogatása
Koloss mise ősbemutató Apátfalván
Önálló koncert a szegedi Dómban

2014

Önálló koncert, SZTE Aula

2010

Kapcsolatok
Számos kórustalálkozón vettünk részt az elmúlt évek alatt,
2005-ben magunk szerveztünk egyet szabadkai, temesvári,
szentesi és helyi kórusok részvételével. Később a Darmstadti Mozartverein kórussal (2007), majd ezt követően a Vocapella Zeilhard Vegyeskarral (Reinheim, karnagyuk Kardos
György) adtunk közösen koncerteket (2008). 2009-ben és
2013 őszén Kecskeméten, 2013-ban Kisteleken énekeltünk
együtt magyar kórusokkal.
Kétszer jártunk Erdélyben, első alkalommal (2011) a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamaraegyüttes meghívásának tettünk eleget. Két évvel később, 2013-ban hosszabb
időre tértünk vissza régi illetve új kórustestvéreinkhez,
ugyanis ekkor székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskarral is jobban megismerkedtünk a közösen eltöltött idő és
koncertek során.

Táborok
Minden év augusztusában kórustáborban töltődünk fel és
készülünk a következő évadra. A táborok számos alkalommal Mórahalmon zajlottak, de tartottuk már Mártélyon,
Csongrádon, Ásotthalmon illetve egy-egy alkalommal Görögországban és Bulgáriában is.

Jelenlegi tagok
Szoprán: Barra Anikó, Bora Ildikó, Farkas Éva, Farkas Judit,
Fehér Márta, Kissné Tapodi Teréz, Kovács Andrea, Kovács
Éva, Laklia Márta, Plánkáné Dr. Szabó Terézia, dr. Simoncsics Jánosné, Varga Tímea, Veres Katalin.
Alt: Griechisch Erika, Korbács Izolda, Kristó Zsuzsanna,
Lombos Emese, Szilágyi Zsuzsanna, Veress Ágnes.
Tenor: Gregus Zoltán, Plánka József, Szabó György.
Basszus: dr. Csüllög Imre, Kiss Zoltán Lajos, Kovács János,
Veres Antal.
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Balogh Irén
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Szabó György
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Titkár

Gregus Zoltán
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Gazdasági felelős

Korbács Izolda
gazdasagi@szegedivoxnova.hu

Önálló kisoratórium, Református templom
César Franck: Krisztus hét szava a keresztfán
Kórustalálkozó kecskeméti és gyergyószentmiklósi kórusokkal, a Temesvári mise ősbemutatója

