
XIII. ÉPÍTÉSZEK ÉS A ZENE VILáGNAPJA

2019. október 1. - kedd 16 óra

HELYSZÍN

 az Ybl Egyesület új székhelye - 1013 Budapest Ybl Miklós tér 9.

Ybl Budai Kreatív ház
Ybl egykori Vízháza, egykori Várkert Kioszkja 



A Zene Világnapját október 1-jén, 1975 óta ünnepeljük, Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei 
tanácsának a felhívására. 

Az Építészek Világnapját október első hétfőjén, az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) kinyilvánítása alap-
ján 1998 óta ünnepeljük.

Goethe a straßburgi székesegyház előtt állva misztikus elragadtatásában mondta: „…Baukunst als eine erstarrte 
Musik…” ~ az építészet megfagyott muzsika, megdermedt,megkövült muzsika…

Püthagorasz görög filozófus tanítása szerint a szám a látható és a láthatatlan világ közötti határjelenség, kidol-
gozta a hangtávolságok számszerű rendszerét.
A püthagorasz-i hagyomány szerint, ha el tudjuk magunkban hallgattatni a világ zsivaját, a kozmikus létezésre 
figyelve, néha, pillanatokra, hallani vélhetjük a szférák zenéjét: ahogy a számok énekelnek…

Másik görög filozófus, Platón, az európai esztétika korszaknyitó nagy alakja szerint a hangviszonyok mögött 
a szám és a mérték alapelve áll.
A platón-i meghatározás szerint, a művészet feladata elsősorban a szépség megjelenítése. A zene lélekre gyako-
rolt hatását kiemelve mondta „a zene nem végződhet másutt, mint a szép szeretetében”.

A szép szeretete, igény a szférák zenéjének, a számok énekének hallgatására, Kodály intelmének megfelelően 
- „A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése” - hozta létre 13 évvel 
ezelőtt az Építészek és a Zene Világnapja rendezvényünket.
Egyedül az Ybl Egyesület ünnepli együtt az építőművészeket, az építőművészetet és a zeneművészetet.

/szmoditsj_yblegyesulet.hu/ 



AZ ÉPÍTÉSZEK
16:00   Vadász Mihály és a szelíd BAUHAUS 
   Vadász Bence DLA Ybl díjas építészének, az Ybl Egyesület tagjának vetítéses előadása

16:30   A Bauhaus eszköztárával történő gamifikációs tervezés 
   Zalavári József DLA habil egyetemi docens, Ferenczy Noémi díjas  formatervező szobrászművész  
   vetítéses beszélgetése - játszás

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS ZENE
 
17:00   Dr. Földes Imre habil egyetemi tanár, 
   Prima Primissima díjas, Erkel Ferenc - díjas zenetörténész előadása

A ZENE
19:00   ÖRÖMKONCERT          LÉLEKÉPÍTŐ  ZENÉSZEK          ZENÉLŐ  ÉPÍTÉSZEK* *



KoNcErTMŰSor

Purcell: In these Delightful
Passereau: Il est bel et bon

Arbeau: Pavanne
Viadana: Exultate justi

Biebl: Ave Maria

MoMENTo 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  kamarakórusa
Sziklás Tünde karvezető

 Az együttest a nagyszerű zenetanár, zenetudós Földes Imre alapította 1965-ben. 
Az együttest 1994-ben Zoboki Gábor vette át, akkor - többek között a MÜPA Fesztiválszínházának 

   nyitókoncertjén Prunyi Ilona, Pallagi Judit, Fassang László mellett a MOMENTO Kamarakórus is szerepelt.
2005-ben Sándor Bence, majd 2007 szeptemberétől Erdős Georgina és – a jelenlegi karvezető -

Sziklás Tünde vezetésével működött tovább az együttes.
2009- ben a KÓTA által szervezett minősítő hangverseny keretében a kórus hagyományos minősítésben 

      Arany Minősítést szerzett. Az együttes szeretettel tartja repertoárján a régi zene gyöngyszemeit 
és a hazai szerzők tollából származó kórusműveket, népdalfeldolgozásokat.

*



MOZART: G-MOLL VONóSÖTÖS, I. TÉTEL

YBL5ÖS Ybl Egyesület kamaraegyüttese
Szomora Tibor hegedűművész - I. hegedű

Locsmándi Gábor PhD, Ybl-díjas építész, urbanista – II. hegedű 
Konrád Barnabás brácsaművész – I. brácsa

Molnár Petra brácsaművész – II. brácsa
Pesti Monika építész, szakújságíró - cselló

Az Ybl Egyesület, 2012-ben, az  Építészek és Zene Viágnapja rendezvényén, a MÉSZ Székházban alapította az YBL KVARTETTet. 
Alapító tagok: Locsmándi Gábor PhD Ybl- és Pro Régió díjas, Hild érmes   várostervező építész, Czirják Ágnes építész, 

néhai Dr. Halmos Béla városrendező építész, Állami díjas népzenekutató, zenetudományok kandidátusa, hegedű tanár, népzenei sza-
kíró- szerkesztő-rendező, Pesti Mónika építész, építész-szakújságíró. Azóta YBL5ÖS néven, új tagokkal, „profi ” muzsikusokkal 

sikeresen működnek közre különböző építészeti és egyéb rendezvényeken.

*
OFFENBACh: hOFFMANN MESÉI: OLYMPIA áRIájA

PUCCINI: GIANNI SChICChI: LAURETTA áRIájA
GOUNOD: RóMEó ÉS júLIA: júLIA áRIájA 

Nemes Mónika Lívia magánénekes

Nemes Mónika Lívia a debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Konzervatórium magánének szakán szerzett diplomát. 
A televíziós „KI MIT TUD” verseny régiós győzteseként elnyerte a MTV MOST c. tehetségkutató műsor közönségdíját is. 

Az eltelt évek alatt több gálakoncerten, önálló és kóruskoncerteken szerepelt szólistaként kis- és nagyzenekari kísérettel, Malajziában 
például a királyi párnak magyar népdalokat, virágénekeket adott elő. Építészmérnöki diplomát 2010-ben szerzett azóta építészként és 

lakberendezőként dolgozik, de az éneklés is jelen van mind a mai napig az életében.



*
SARASATE: CARMEN-FANTáZIA

Szomora Tibor  hegedűművész
  kísér a con Spirito kamaraegyüttes

Szomora Tibor öt éves korában kezdett hegedülni. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott. 
2005-ben ösztöndíjat nyert Izraelbe Shlomo Mintz és Pauk György mesterkurzusára. 

Több évig Japánban élt, ahol a Tokyo Chamber Orchestra tagja volt, de szólistaként és saját együttesével is koncertezett. 
Szólistaként az Act City Hall-ban, Japán egyik legjelentősebb koncerttermében debütált, amit a Tokyo Radio is közvetített. 

Japán mellett Magyarországon, Hollandiában, Belgiumban, Angliában, Franciaországban és az 
Egyesült Államokban adott koncerteket és készített felvételeket, szólistaként, kamaraművészként és koncertmesterként.

*
CSAjKOVSZKIj: FIRENZEI EMLÉK I. TÉTEL

coN SPIrITo KAMArAEGYÜTTES
vezető Szomora Tibor hegedűművész

A 2015 nyarán alakult - Szomora Tibor hegedűművész vezette - Con Spirito Kamarazenekar neve  egy zenei szakkifejezés. 
Az olasz spirito szó jelentése: lélek, szellem, értelem, lelki energia.  A con elöljárószó a magyar „-val, -vel” ragnak felel meg.  

A con spirito kifejezés jelentését talán akkor  érthetjük meg legjobban, ha a régi „van benne spiritusz” kifejezésre gondolunk. 
A zenekar célja, hogy a klasszikus zenét korszerű, ma is érthető és élvezhető módon, kötetlenebb formában vigye el 

a nagy hangversenytermeken kívülre is. Az együttes zenekari és kisebb kamaraformációkban is több sikeres koncertet adott a 
Budapesti Történeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Olasz Intézetben, és a Budapesti Music Centerben.



TáMoGATóK

NKA PáLYáZATI TáMOGATáS

TERMÉSZETBENI TáMOGATóK

rEGISZTrácIó
a részvétel térítésmentes, regisztrációhoz kötött, korlátozott férőhelyek miatt

szeptember 13-27 között az yblegyesulet.hu honlapon
a MÉK továbbképzés kreditponttal minősíti a rendezvényt           yblegyesulet.hu/kredit

SZErVEZŐ rENDEZŐ      YBL EGYESÜLET


