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Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Múzeumok Éjszakája
Június 24-én pénteken is megbolydul az ország, és
várhatóan megint több százezer ember indul el az
éjszakába, hogy betérjen valamelyik múzeumba.
Ahogyan mondani szokás: „ezen a különleges
éjszakán feltárul a múzeumok mélye”.
A Múzeumok Éjszakája programsorozat célja
évről-évre kihozni a történelem, a népművészet, a
képzőművészet kincseit a hideg üvegvitrinek
mögül. Váljanak a múlt tárgyai a jelen élményeivé,
szólítsanak meg bennünket, beszéljenek hozzánk,
meséljenek régmúlt időkről és emberekről:
emlékezésnek, értékőrzésnek így van igazán
értelme.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Öntödei Múzeuma
a főváros szívében őrzi egy szakma múltját egy régi
öntödei csarnokban, amely Ganz Ábrahám
egykori világhírű vasúti kerekeket gyártó öntödéje
volt. A múzeum épülete kívülről is szemet
gyönyörködtető látvány, belépve pedig a látogató
egy faszerkezetű, 19. századi gyár csarnokában
találja
magát.
A
műemlékként
őrzött
olvasztókemencék,
az
öntőüstök,
a
formaszekrények, a forgódaruk mind-mind azt a
benyomást keltik, hogy egy most is működő
vasöntödébe csöppentünk. Nézze meg a csodálatos
műtárgyakat, a 19. századi művészi öntvényeket, a
harangokat,
a
csipkefinomságú
öntöttvas
csigalépcsőt, Ganz Ábrahám és Mechwart András
életének relikviáit.

Az Öntödei Múzeumban június 24-én este 8
órakor a ma divatos retró jelzőt is megérdemlő
kitűnő Kórus a Zrínyi Kórus
ad koncertet, amely egyedülálló élményben részesítheti a
múzeum látogatóit.

A Zrínyi Kórus 1995-ben alakult, mely kórus tagja

Kékesi Árpád lakótársunk, a lakásszövetkezet
munkatársa is. A kórus a Magyar Rádió
Gyermekkórusának volt tagjaiból alakult, 25-30 fős
vegyeskar. Később a Nemzetvédelmi Egyetem
biztosította a kórus számára a próbalehetőségeket, ezért
viselik a Zrínyi nevet. Működésük során több
aranydiplomát, fesztiválkórusi, és hangversenykórusi
minősítést értek el. Repertoárjukban világi és
egyházzenei
művek
egyaránt
szerepelnek,
a
klasszikusoktól napjainkig magyar és nemzetközi
zeneszerzőig. Sikeresen szerepeltek több külföldi és
magyar kórusfesztiválon, hangversenyeken, legutóbb
Svájcban és Barcelonában. Szoros kapcsolatot tartanak a
Mátyás-templom kórusával és zenekarával.
A kórus művészeti vezetője Holló Gyula karnagy,
zeneszerző.

Hangverseny programja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pitoni:
Ismeretlen sz.:
Friderici:
Bach:
Weber:
Erkel:
Bárdos:
Kodály:
Bach:
Verdi:
Volly:
Kodály:

Cantate Domino
Alta Trinita
Baráti kör
Már nyugosznak a völgyek
Lied der Agatha
Napköszöntő bordal
Régi táncdal
Túrót eszik a cigány
Bourrée-Gavotte
Ballade des Hercogs von Mantua
Repülj fecském
Esti dal

Mindenkit szeretettel várnak a II. kerületben a
Bem József u. 20. sz. alatt az Öntödei
Múzeumban.
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