
A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 
 
 
 
 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia 

Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország 

egyik vezető, vegyes amatőrkórusa, mely az évek folyamán a drezdai zenei élet meghatározó 

részévé vált. A kórust 1884-ben alapította a Kreuzkirche akkori kántora Oscar Wermann 

Drezdai Tanári Énekegyesület néven. Azóta az elmúlt 130 évben több nevezetes művész is 

megfordult a kórus élén művészeti vezetőként, így többek között: Igor Strawinski, Richard 

Strauss, Kurt Masur, Hans-Christoph Rademann. 2004 óta Ekkehard Klemm a kórus vezetője, 

aki 2010-2015 között a drezdai zeneakadémia rektora is volt. 

 A Singakademie Gyerekkórusát 1985-ben Prof. Christian Hauschild alapította, és 

1995-óta Claudia Sebastian-Bertsch vezeti. A gyerekkar rendszeresen fellép a Singakademie 

Nagy kórusának koncertjein. A kortárs zene területén is nagy tapasztalatot szerzett a kórus. 

Elsőként mutattak be szerzeményeket Ekkehard Klemmtől, Manfred Weisstől vagy Avet 

Terteriantól. 2014-ben a Dresdner Musikfestspiele (Drezdai Zenei Ünnepi Játékok) felkérte a 

Singakademie Dresden Gyerekkórusát a Richard Strauss Tűzínség operájában való 

részvételre. Az opera olyan sikeres volt, hogy jelölték 2014-ben a Nemzetközi Opera 

Díj »International Opera Award« Richard Strauss Emlékprogram kategóriájában. 

A kórus 30 éves jubileumának keretében látogatott Magyarországra. 

 

 
 



Drezdai vendégkórusunk a Deák Diák Iskola koncertegyüttesével, a Schola Cantorum 

Budapestiensis-szel (Budapesti Énekes Iskola) és a Gödöllői Scholaval közös koncerteken 

léptek föl Gödöllőn a Premontrei Gimnáziumban és Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz 

Főplébánia templomban.  

 

A 48 német vendég 2015. október 21-én este érkezett meg iskolánkhoz. A vendégek itt 

tartózkodását a Deák Diák Iskola vezetése és énekes tanárai koordinálták. A gyerekek a 

Budapesti Énekes iskolás gyerekeknél, a nagyobbak a Premontrei Gimnázium Egyházzenész 

szakos tanulóinál (családoknál) laktak, s igyekeztünk minél több közös alkalmat találni az 

ismerkedésre, barátkozásra a közös étkezések, énekes és táncos együttlétek alkalmával. A 

három együttes közösen vett részt a 4 nap programjaiban.  

 

 
 

 

A szakmai programok, fellépések mellett lehetőséget biztosítunk a magyar kultúra 

megismerésére a német gyerekeknek és tanáraiknak (magyar táncház, az Operaház és a 

Gödöllői Királyi Kastély látogatása.) A kórusok közös számokkal is készültek a 

bemutatkozásra: a klasszikus egyházi és világi zeneirodalom remekműveiből. 

 

 



Részletes program: 

 
10. 22 - GÖDÖLLŐ 
reggeli a családoknál 
08.00 buszindulás Budapestről Gödöllöre a Deák Diáktól  
09.00 beéneklés próba Gödöllön  
10.00 koncert az iskolában 
11:00 próba - terem zongorával 
12:00 ebéd az iskolában  
14:00 két csoportban Gödöllői kastély látogatása 
17:00-18:30 Táncház – vendégek, fogadócsaládok, gyerekek 
18:30- 19:30 - vacsora 
10.23 - BUDAPEST 
reggeli a családoknál 
10.00 - kor indulás a DD-ból  
Városnézés - délelőtt Buda, délután Pest 
18:00 Meleg Vacsora Deák Diákban 
 
10.23 - BUDAPEST 
reggeli a családoknál 
10.00 - kor indulás a DD-bóll 
10-töl a városnézö program Buda és Pest 
18:00 Vacsora DD 
 
10.24 – SZENTENDRE - BUDAPEST 
10.30 indulás DD-ból Szentendre - városnézés 
15.00-kor indulás Budapestre Szentendréről 
17.00 kor közös próba a Szt. Teréz templomban 
18:30 mise, Gloria éneklése, németek, magyarok közösen 
19:30 közös koncert 
21.00 búcsúfogadás a Deák Diákban 
 

 



Az Avilai Nagy Szent Teréz Főplébánián megrendezett koncert felejthetetlen élményekkel 

gazdagított bennünket. A kórusok egyéni bemutatkozása és a közös éneklés is nagy sikerrel 

zárult. Mindannyian élveztük a különös, szép kórusműveket, melyet az együttesek előadtak. A 

koncert 2/3 részében vendégeink műsorát hallgattuk meg.  A vendéglátó kórusok is kis 

csokrot mutattak be repertoárjukból. A koncert végén mintegy 120 énekes énekelte egyszerre 

Vivaldi: Glória és Kurt Bikkenbergs: Alleluja című darabjait. Vezényelt: Claudia Sebastian-

Bertsch és Kocsis Csaba. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 



A koncert végeztével mindannyian a Deák Diákba vonultunk, ahol kezdetét vette a búcsúest. 

A vacsora nagyon jó hangulatban zajlott, ami közös éneklésbe, köszöntésbe és ajándékok 

átadásába torkollott. A vendégek elragadtatásukat fejezték ki budapesti tartózkodásukról. 

Nagyon megköszöntétek a kedves fogadtatást, a rengeteg szép programot, a fantasztikus 

ételeket. Sajnálták, hogy nem maradhatnak még egy hétig. Nagyon várják, hogy mi is 

ellátogassunk hozzájuk jövő októberben Drezdába. A kórusok művészeti vezetői, karnagyai jó 

szakmai kapcsolatot alakítottak ki egymással, örömmel várjuk a jövő évi együttműködést. 

 

 
 
 

 



 
 
10.25 - HAZA 

7.00 körül indulás Gödöllőről  

8:00 Budapestről indulás Drezdába 

 

Vendégeink szerencsésen hazatértek, e-mailben telefonon megerősítették szerencsés 

hazaérkezésüket, mégegyszer köszönetüket fejezték ki a csodálatos budapesti napokért. 

Köszönet a Budapesti Énekesiskola tanárainak, Deák Diák vezetőségének és 

kollégáinak a sok munkáért, segítségért. Köszönjük a Budapest VIII. ker. Józsefváros 

Önkormányzatának támogatását a vacsorák biztosításáért.  

 

 
 

Budapest, 2015. november 10.                         Drabik Zsuzsanna 


