
 
Jelentkezési lap Szabó Szabolcs kurzusára 

 
2013. február 1-2-3.: Budapest 

Jelentkezési határidő: 2013. január 12. 

 
A jelentkező neve: 

Működési területe (tanintézmény/gyülekezet, munkahely): 

Beosztása (diák, oktató, kórusvezető, kórustag, érdeklődő, egyéb): 

Közvetlen elérhetősége (telefon, e-mail – a visszajelzés érdekében): 

Postacím a kották kiküldéséhez: 

Énekkari szólam: 

Egyéb megjegyzés: 

  
  (dátum, aláírás) 

 

 
 
 

Visszaküldendő:  
MRE Zsinati Hivatala “Egyházzene” 1146 Bp., Abonyi u. 21. 

refzsin.zene@reformatus.hu  
Telefax:460-0711 

 

 

KÓRUSVEZETŐK, KARÉNEKLÉST KEDVELŐK FIGYELMÉBE! 
 

SZABÓ SZABOLCS 
a Komlói Pedagógus Kamarakórus, 

a Gagliarda Kamarakórus (Szekszárd)  
a Pécsi Leöwey Klára Női Kar karnagya és  

a Baranyai Református Egyházmegye gondnoka 

énekes hétvégét és 
kórusvezetési kurzust tart 

2013. február 1. és 3. között,  
péntektől vasárnapig 

a Károli Gáspár Református Egyetemen.  
Cím: KRE Hittudományi Kar 

(1092 Budapest, Ráday u. 28., II. emelet, Exhortációs terem) 

A kurzusra egyházi és világi énekkarok karnagyait, karvezetést tanulókat, 
kórustagokat, énekelni szeretőket és más érdeklődőket várunk.  

A jelentkező karnagyok lehetőséget kapnak az alkalmi kórus vezénylésére is. 
Mivel a kurzus alkalmi énekkarát a jelentkezők alkotják, kérjük, hogy a 

résztvevők a teljes időtartam alatt legyenek jelen. 

Jelentkezési határidő: 2013. január 12. 

Részvételi díj a három napra 1500 Ft, melyet 
a MRE 11100104-19024048-36000001 számlaszámára  

kérünk befizetni a jelentkezéssel egyidejűleg. 
A közleményben a „karvezkurzus” szónak és a jelentkező nevének kell 

szerepelnie. 

Egyéni kérdések esetén Lukács Anettől, a kurzus titkárától kaphatnak 
információt itt: 30-2102656, impromptu7777@gmail.com 

A jelentkezési lap letölthető: www.egyhazzene.reformatus.hu 
------------------------------------------------------------------------ 

Rendezők és támogatók:  
Magyarországi Református Egyház (MRE) 

Károli Gáspár Református Egyetem 
VeK Chöre helfen Chöre 



A kurzus tervezett programja: 
Péntek   

Délelőtt 10.00–11.00   

Bevezető előadás: A katartikus kórusművek hatása 

 hallgatóra, kórusra és karnagyra. 

 Négy és fél évtized karvezetői tapasztalatai. 

11.15–13.00         Közös éneklés – karvezetés             

délután 14.30–18.00 Közös éneklés – karvezetés 

este        19.00–20.30 Éneklés és táncház  

 Bella Péter, tekerőlant-művész vezetésével 

Szombat  

délelőtt  09.00–12.30 Közös éneklés – karvezetés 

délután  14.00–17.30 Közös éneklés – karvezetés 

este         19.00–20.30 Szakmai fórum: beszélgetés, lapról éneklés 

Vasárnap  

délelőtt  09.30–11.00 Közös éneklés – karvezetés 

11.30–12.30  Istentiszteleti szolgálat a Kálvin téri templomban 

Délután 13.30–15.30  Főpróba és záró koncert egy adott közösség előtt 

 
A szünetekben szerény vendéglátásra van lehetőségünk.  

A záró koncerten - a kurzusvezetőn kívül - önként jelentkező karnagyok is 
vezényelnek. 

A szombati lapról olvasás kottáit a helyszínen adjuk ki. 
 

A jelentkezőknek a kottákat postai úton elküldjük!  

 
 
 

 A kórusmunka során az alábbi témákat érintjük: 
 

→ Műsorválasztás és műsor-összeállítás 

→ A gregorián és a magyar népdal a repertoárban 

→ A kórustalálkozók etikája – a karnagy felelőssége 

→ A vers és a zene kapcsolata 

→ A hangadás – a „beéneklés” – a hangképzés – az intonáció 

→ Osztott és osztatlan ütemek 

→ A zsoltár - és korál-feldolgozások előadása ma 

→ A karnagyi éneklés, a bemutatás szerepe a próbán 

→ Hangszerkı́séretes és a capella darabok 

→ A kar, a kéz, az arc… 

→ Konferáljon-e a karnagy? 

 

 Az éneklésre – vezénylésre tervezett művek: 

1) Népdalcsokor (Mikor idegen…) 

2) Moldvai csángó-mezőségi népdalcsokor (Kicsi madár…) 

3) Mária-népénekek, -népdalok 

4) ’48-as csokor (tekerőlant-kísérettel) 

5) Kadosa Pál – József Attila: Ringató 

6) Bárdos Lajos – Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan… 

7) Kodály Zoltán – Batizi András: Jövel, Szentlélek… 

8) Viski János: Hozsánna! (Máté 21.,9.) 

9) Máté János feldolgozása: Zrínyi Miklós éneke (1.,8. vers) 

10) Három zsoltár-feldolgozás: 

  a) C. Goudimel – Szenczi Molnár Albert: CXLVI. 

  b) C. Goudimel – Szenczi Molnár Albert: CXXVIII. 

  c) J. P. Sweelinck: XXXVIII. (S-M-A-T-B) 

11) Lányi Ernő: Adoramus te, Christe 

12) Deák-Bárdos György: „Consummatum est!” (János 19., 30.) 

13) Szokolay Sándor: Ima rontás ellen 

14) Orbán György: Ave Maria (in D) 

15) Heinrich Schütz: Pater noster 

16) Steve Dobrogosz: Kyrie 

 


