Koncerty v Košiciach:

Štátna filharmónia Košice

9.9.07 Kostol sv. Košických mučeníkov /19.30h

Marek VRÁBEL /SR
FROBERGER * J.S.BACH * BOËLY * GREŠÁK
MENDELSSOHN-BARTHOLDY * EBEN * WIDOR
OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU
INAUGURAČNÝ KONCERT NOVÉHO ORGANA

Spoluorganizátor: Rímsko-katolícka cirkev,
Farnosť sv. Košických mučeníkov

štátna príspevková organizácia

Tešíme sa, že tohtoročný festival otvárame
inauguračným recitálom na novopostavenom
organe v Kostole sv. Košických mučeníkov na
sídlisku Nad jazerom. Vynikajúci slovenský
organista Marek Vrábel pripravil veľkolepý
program. Určite si nenechajte ujsť túto dlho
očakávanú hudobnú udalosť!

11.9.07 Dominikánsky kostol /19.30h

Vincent de POL /Nemecko
BUXTEHUDE * J. S. BACH * C. PH. E. BACH
GREŠÁK * BOROWSKI * MORETTI

Nemecký organista Vincent de Pol patrí
k absolútnej európskej špičke medzi organistami.
Svoje interpretačné majstrovstvo predvedie
košickému publiku na nádhernom nástroji
v najstaršom košickom chráme – v kostole
dominikánov. Na koncerte odznie množstvo
prekrásnej hudby od baroka po súčasnosť...

Vás srdečne pozýva na

XXXVII. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ
FESTIVAL
IVANA SOKOLA
(9. september–3. október 2007)

23.9.07 Evanjelický kostol /19.00h

Olenka MACELUCH, organ /Ukrajina
Ihor MACELUCH, panova fl. /Ukrajina
YOUNG * J.S.BACH * BOCCHERINI * MASSENET
GREŠÁK * DINICU * MANZ * BARTÓK * ZAMFIR

Manželia Olenka a Ihor Maceluch predstavujú
netradičné duo: kombinácia organa a panovej
flauty je nepochybne lákavá a zaujímavá. Ich
populárne vystúpenia sa stretávajú s veľkým
ohlasom a úspechmi. Košické publikum sa môže
tešiť aj na aranžmány známych skladieb
a melódií.

1.10.07 Dóm sv. Alžbety /19.30h

Aivars KALĒJS /Lotyšsko
J.S.BACH * BUXTEHUDE * GRIEG * ELGAR
RIMSKIJ-KORSAKOV * SAINT-MARTIN
LAGRAND * LANGLAIS * GREŠÁK * KALĒJS
KONCERT K MEDZINÁRODNÉMU DŇU HUDBY

Počas Medzinárodného dňa hudby odznie naozaj
výnimočný koncert: originálny umelec –
skladateľ a organista Aivars Kalējs, zostavil
program s titulom „In memoriam“. Do programu
totiž zaradil diela majstrov, ktorých výročia si
pripomíname v roku 2007. Každá skladba má
špeciálne venovanie...

Festival sa koná pod záštitou
ministra kultúry Slovenskej republiky
a primátora mesta Košice

Koncerty mimo Košíc:
13.9.07 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Evanjelický kostol /18.00h

Vincent de POL /Nemecko
BUXTEHUDE * J. S. BACH * C. PH. E. BACH
GREŠÁK * BOROWSKI * MORETTI
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne centrum SNV

18.9.07 LEVOČA
Chrám sv. Jakuba /18.00h

Anna PREDMERSKÁ-ZÚRIKOVÁ
MARCKFELNER * J.S.BACH * REGER
GREŠÁK * LISZT * FRANCK
Spoluorganizátor: Správa účelových zariadení mesta Levoča

20.9.07 POPRAD-VEĽKÁ
Evanjelický kostol /18.00h

Anna PREDMERSKÁ-ZÚRIKOVÁ
GREŠÁK*LISZT*SEIDL*SALES*MARCKFELNER
J.S.BACH* BUXTEHUDE*PACHELBEL*FRANCISCI
Spoluorganizátor: Cirkevný zbor ECAV, Poprad-Veľká

24.9.07 PREŠOV
Evanjelický chrám Sv. Trojice /19.00h
Olenka MACELUCH, organ /Ukrajina
Ihor MACELUCH, panova fl. /Ukrajina
YOUNG * J.S.BACH * BOCCHERINI * MASSENET
GREŠÁK * DINICU * MANZ * BARTÓK * ZAMFIR

Spoluorganizátor: Cirkevný zbor ECAV, Prešov

3.10.07 KEŽMAROK
Drevený artikulárny a Nový ev. kostol /19.00h

Aivars KALĒJS /Lotyšsko
J.S. BACH * BUXTEHUDE * SCARLATTI * PERGOLESI
MÜTHEL * MULET * RIMSKIJ-KORSAKOV
SAINT-MARTIN * GREŠÁK * KALĒJS
Spoluorganizátor: Cirkevný zbor ECAV, Kežmarok

Koncertný organista-majster Vincent de Pol po
koncerte v Košiciach rozozvučí aj organ v čerstvo
zrekonštruovanom, nádhernom evanjelickom
chráme v Spišskej Novej Vsi. Publikum sa môže
tešiť na diela barokových majstrov a skladateľov
20. storočia.

VSTUPENKY /80,- Sk/ na koncerty MOF v Košiciach
si môžete zakúpiť od 4. 9. 2007 v dennej pokladnici ŠfK
-Dom umenia, Moyzesova 66, (055/6220763), v MICDargov, Štúrova 1, Košice (16 186), v ICMK, Hlavná 56,
Košice (622 88 88) a na mieste koncertu hodinu
pred začiatkom podujatia.

Popredná osobnosť slovenského interpretačného
umenia Anna Predmerská-Zúriková zostavila pre
svoj koncert v Chráme sv. Jakuba program z diel
obdobia baroka a romantizmu. Krása znejúcej
hudby sa snúbi s neopakovateľnou nádherou
architektúry a diel slávneho levočského Majstra
Pavla...

Predaj vstupeniek na koncerty MOF mimo Košíc
určuje miestny spoluorganizátor.

Organistka Anna Predmerská-Zúriková
absolvovala množstvo koncertov na etablovaných
domácich a zahraničných hudobných podujatiach.
Tentokrát ju budú mať možnosť počuť poslucháči
v evanjelickom chráme v Poprade-Veľkej.

www.sfk.sk

Generálny partner ŠfK:

Mediálni partneri:

Netradičné spojenie organa a panovej flauty:
manželia Olenka a Ihor Maceluch ponúkajú
vlastné úpravy známych, priam „chytľavých“
a nepochybne nádherných melódií. Koncerty
a vystúpenia dvojice charizmatických
hudobníkov vždy získavajú veľký ohlas
a úspechy.
Evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku má dva
nádherné chrámy, architektonické skvosty.
Neodolali sme myšlienke usporiadať koncert
v oboch súčasne: prvú polovicu koncertu odohrá
vynikajúci skladateľ a organista A. Kalējs na
historickom organe v drevenom kostolíku, druhú
na novšom nástroji v blízkom Novom kostole. Na
tento koncert sa určite oplatí prísť, sľubuje
nevšedný umelecký zážitok...

Festival je podporným podujatím

