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Concerto del coro Cantemus
all’Istituto
A Cantemus Kórus koncertje
az Olasz Intézetben
Ad Arezzo, la città dei pittori e della bellezza, ad agosto dello
scorso anno si è tenuta la 53esima edizione di uno dei festival
corali più importanti d’Europa, in memoria e in onore di frate
Guido Monaco, il padre del solfeggio.
Nella competizione canora si sono confrontati 24 cori in 5
categorie. La gara è stata interessante e appassionante, i ragazzi
del Cantemus non osavano osato sperare in una tale schiacciante
vittoria. Secondo le prescrizioni, il maestro Dénes Szabó, vincitore del premio Kossuth, ha allineato le 39 bambine nate dopo il
1990 in una configurazione insolita. La giuria, dopo l’esecuzione
del primo pezzo, ha fermato la competizione esigendo l’allineamento compatto nell’ordine solito del soprano-, mezzosoprano,
contralto, mentre al maestro ha chiesto di dirigere i rimanenti
brani sul piccolo palco. Il coro Cantemus ha ottenuto anche così
uno straordinario successo, vincendo nella categoria del coro dei
bambini e in quella folcloristica, e avvicinandosi al Gran Premio
finale. Per l’assegnazione del Gran Premio del concorso, la giuria
ha ritenuto il Coro Cantemus di Nyíregyháza il migliore.
“I topolini si sono scontrati con gli elefanti. Il cielo del
Mediterraneo risplendeva di blu, la giuria era gentile e le bambine
cantavano divinamente. Alla fine la giuria ha deciso di assegnare
il gran premio a noi” ha dichiarato il maestro Dénes Szabó.

Európa egyik legrangosabb kórusfesztiválját az elmúlt év augusztusában immáron ötvenharmadik alkalommal rendezték meg a festôi szépségû olaszországi Arezzo városban Guido Monaco szerzetes
emlékére és tiszteletére, aki szolmizálás atyjának tekinthetô.
Az énekkari vetélkedôn 24 kórus öt kategóriában mérte össze
tudását. A verseny érdekes és izgalmas volt, még maguk a
Cantemus-gyerekek sem merték remélni, hogy ilyen elsöprô gyôzelmet fognak aratni. Az elôírásnak megfelelôen az 1990. után
született 39 kislányt a megszokottól eltérô alakzatban állította fel
Kossuth-díjas karnagyuk, Szabó Dénes. A zsûri az elsô szám eléneklése után leállította a versenyt és a szabályos szoprán-mezzoalt sorrendben a tömör felállást követelte meg, a karnagy urat pedig arra kérte, hogy a további mûveket az igen kicsi színpadon vezényelje tovább. A kórus így is óriási sikert aratott. A Cantemus a
gyermekkórus és a folklór kategóriát megnyerte, így indulhatott a
verseny nagydíjáért. A zsûri a Gran Premio-ért folyó versengésben
a mezôny legjobbjának találta a nyíregyházi Cantemus Gyermekkórust.
„A kisegerek összecsaptak az elefántokkal. A mediterrán ég kéken ragyogott, a zsûri aranyos volt és a kislányok is szépen énekeltek. Végül a zsûri úgy döntött, hogy nekünk adja a verseny nagydíját.”
– nyilatkozta Szabó Dénes karnagy úr.
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Questa vittoria conferisce al coro Cantemus il diritto di
partecipare quest’anno, 2006, al concorso che si tiene ad Arezzo per il Gran Premio Europeo della Musica Corale, il più
grande riconoscimento del campo.
Non è la prima volta che il coro Cantemus ottiene un così
grande risultato. Dieci anni fa le ragazze del Pro Musica dirette dal
maestro Szabó avevano già vinto il Gran Premio così come il
Gran Premio Europeo. Durante i suoi 30 anni di vita il coro ha
vinto 43 premi internazionali, 6 medaglie d’oro olimpiche e nel
2002 si è distinto con il Premio dell’Eredità Ungherese. Maestro
fondatore, Dénes Szabó può vantarsi di altri numerosi successi: il
premio Ferenc Liszt (1985), il premio Bartók-Pásztory (1993), il
premio Kossuth (2000) e il premio dell’Eredità Ungherese (2004).
Come riconoscimento della vittoria di Arezzo il direttore
dell’Istituto Italiano, Arnaldo Dante Marianacci, ha invitato il
maestro Dénes Szabó e il coro Cantemus a esibirsi dando la
possibilità a noi pubblico ungherese di prendere parte a quello
straordinario evento musicale con cui le bambine di Nyíregyháza hanno ammaliato il pubblico italiano e la giuria.
Rózsa Szigeti

Ez a gyôzelem jogosítja fel a Cantemust arra, hogy ebben az
évben, 2006-ban indulhat a szakma legnagyobb elismerését jelentô
Kórusmuzsika Európa Nagydíjért versenyen szintén Arezzóban.
A Cantemus kóruscsalád nem elôször ért el ilyen nagy eredményt.
10 évvel ezelôtt Szabó Dénes felnôtt leánykórusa a Pro Musica már
elnyerte a Gran Premio-t és az azt követô Európa Nagydíjat is. A kóruscsalád 30 éves fennállása alatt 43 nemzetközi nagydíjat, 6 kórusolimpiai aranyérmet szerzett, 2002-ben pedig Magyar Örökség Díjjal tüntették ki a kórust. Alapító karnagyuk, Szabó Dénes is számos
kitüntetéssel büszkélkedhet: Liszt Ferenc díj (1985), Bartók-Pásztory
díj (1993), Kossuth-díj (2000), Magyar Örökség díj (2004).
Az arezzói gyôzelem elismeréseként az Olasz Intézet igazgatója, Arnaldo Dante Marianacci egy örömkoncert megtartására
hívta meg Szabó Dénes karnagy urat és kórusát, a Cantemust,
lehetôséget adva a magyar közönségnek arra, hogy mi magyarok
is részesei lehessünk annak a rendkívüli zenei élménynek, amelylyel a nyíregyházi kislányok az olasz közönséget és a zsûrit elkápráztatták.
Szigeti Rózsa

Chorus Cantemus from Nyíregyháza – winner of the 53rd edition of the European Grand Prize for Choral Music, held in Arezzo last August – will perform at the
Italian Institute of Culture, offering the Hungarian audience an extraordinary musical event. Composed of 39 little girls, all born after 1990, the Chorus is directed by
Maestro Dénes Szabó, who won the Kossuth Prize in 2000.
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