Orgona-, vadászkürt- és kóruskoncert
Organ, French Horn and Choir Concert

Különleges eseménynek adott otthont
a budavári Mátyástemplom, 2019. december 17-én, ahol karácsonyváró vadászmisén, azt követően pedig
orgona- és vadászkürt,
valamint énekkari koncerten vehetett részt a
népes érdeklődő közönség.
Az orgona és vadászkürt hangját ötvöző koncertet először a
Vadászati Kulturális
Egyesület kezdeményezésére 2014-ben tartották meg, Várpalotán, a Nagyboldogasszony-templomban. Az Országos Magyar Vadászkamara ezt a kezdeményezést folytatta, amely
immáron hagyománnyá vált.
A misét dr. Mészáros István titeli prépost, a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye áldozópapja celebrálta. A koncerten a klasszikus
és méltán népszerű Bach-, Mozart-, Vierne- és Karg-Elert-orgonadarabokat Bán István orgonaművész szólaltatta meg a Magyar Vadászkamara Kürtegyüttes közreműködésével. A koncerten a saját
komponálású vadászkürttételek mellett a Budapesti Monteverdi
Kórus előadásában a Vadászhimnusz, valamint Kodály- és Farkaskórusművek is elhangoztak.
Az orgona hangjait Bán István orgonaművész, a Budavári Evangélikus Templom főorgonistája, a vadászkürtöket pedig a 2018-ban
Európa-bajnoki címet nyert Vadászkamara Kürtegyüttes szólaltatta meg. A koncerten közreműködött és a kürtegyüttes kíséretével
énekelte a Vadászhimnuszt a Budapesti Monteverdi Kórus, Kollár
Éva karnagy asszony vezetésével.
Bán Beatrix,
a Diana Vadászhölgy Klub elnöke
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Matthias Church of
Buda was the location
of a special event on
the 17th of December,
2019. A large audience
of interested people attended the Christmas
hunting mass, followed by an organ and
French horn concert,
and the performance
of a choir.
The concert, featuring sounds of organ
and French horn, was
first held at the initiative of the Hunting
Cultural Association
in 2014 in the Church of the Assumption in Várpalota. Then, the
National Hungarian Hunting Chamber organised similar events,
making it a tradition.
Dr István Mészáros, Provost of Titel, Vicar of the Archdiocese of
Kalocsa–Kecskemét celebrated the mass. István Bán organist performed classic and justly popular Bach, Mozart, Vierne and KargElert pieces with the help of the Hungarian Chamber of Hunters
Horn Ensemble. In addition to Bán’s self-composed French horn
themes, the concert featured the Hunters’ Anthem, as well as Kodály’s and Farkas’s choir selections performed by the Budapest Monteverdi Choir.
István Bán, chief organist of the Budavár Lutheran Church played
the organ, and the Chamber of Hunters Horn Ensemble played the
French horn. The latter received the European Champion prize in
2018. The Monteverdi Choir of Budapest participated in the event
and sang the Hunters’ Anthem accompanied by the horn ensemble,
with Éva Kollár choir director as conductor.
Beatrix Bán,
President of Diana Lady Hunters’ Club

