
 
 
 

FELHÍVÁS NEMZETKÖZI KARVEZETŐ KURZUSRA 
 

 
 
 

 
A Magyar Nemzeti Énekkar nemzetközi karvezetés kurzust hirdet fiatal kórus dirigensek 
számára. A mesterkurzust Gary Graden, a stockholmi Székesegyház (Storkyrkan) kórusának 
karnagya, valamint Somos Csaba, a Magyar Nemzeti Énekkar karigazgatója vezeti. 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gary Graden             Somos Csaba 



 
 
 
A kurzus helye és időtartama: Budapest (Magyarország), Müpa Budapest, a Magyar Nemzeti 
Énekkar próbaterme, 2021. január 29. és február 2. között (érkezés: 2021. január 28, elutazás: 
2021. február 3). 

 
 
Az elfogadott jelentkezést követően Magyarország legjelentősebb professzionális 
oratóriumkórusa 4 tehetséges karnagynak nyújt lehetőséget aktív résztvevőként 
együttműködésre a nemzetközileg elismert Graden professzor irányításával. A kurzus nyelve 
angol. 
 
A kurzus 20 főig passzív hallgatók jelentkezését is várja. 
 
A mesterkurzus anyaga:  
- Rheinberger: Mass in Es/ Kyre, Gloria 
- Brahms: Vier Gesange Op. 92. 
- Mendelssohn: Richte mich Gott  
- Kovács Zoltán: Ave Maria 
- Vajda János: Mark the Music 
              
Az aktív résztvevők négy napos próbaidőszak után a mesterkurzus anyagából összeállított 
nyilvános hangversenyen mutatkozhatnak be a Liszt Ferenc Zeneakadémia Nagytermében 
2021. február 2-án. 
 
 

 
Fotó: Fazekas István/Zeneakadémia  



 
 
 
 
A kurzus legeredményesebb résztvevője – a Magyar Nemzeti Énekkar titkos szavazása 
alapján legjobbnak ítélt karnagy - részére vezénylési lehetőséget biztosítunk az Együttes 
2021/22-es évadjában. 
 
A kurzuson való aktív részvétel feltételei: 

• karvezetés és/vagy karmesteri BA vagy MA diploma 
• a mesterkurzus anyagának beható ismerete 
• 35 év alatti életkor (1985. 10. 31. után születettek) 

 
Az aktív résztvevők kiválasztásánál elsőbbséget élveznek a már végzett, a hangverseny 
életben tapasztalatot szerzett fiatal dirigensek. 
 
A jelentkezéseket angol nyelven a mastercourse@filharmonikusok.hu email címre várjuk, a 
következők megküldésével: 

aktív részvételhez 
• szakmai önéletrajz (angol nyelvű, max. 2 oldalas, fényképpel és kontakttal ellátott) 
• diploma másolata 
• 15 perces, streaming linkre (pl. vimeo, youtube) feltöltött videó anyag küldése, ahol a 

jelölt jól látható-hallható dirigálás közben 
passzív részvételhez 
• szakmai önéletrajz (angol nyelvű, max. 2 oldalas, fényképpel és kontakttal ellátott) 
• diploma másolata 
• motivációs levél 

 
 

 
A jelentkezési határideje: 
aktív résztvevőknek:   2020. október 30.  
passzív résztvevőknek: 2020. november 30. 
 
 
Részvételi díj: 
Aktív részvétel díja:  300€ 
Passzív részvétel díja: 150€ 
 
Az utazási és a budapesti szállás költségek a résztvevőket terhelik. Az aktív résztvevők 
budapesti szállásának kiválasztásában és foglalásában igény szerint a szervezők segítséget 
nyújtanak. 


