
Este de felicitat faptul că Festivalul de 
Muzică Veche renaște in fiecare an, iar 
publicul său crește de la an la an. În ul-
tima vreme, muzica a cunoscut noi ten-
dinţe de dezvoltare datorită apariţiei 
unor instrumente noi, dar a și pierdut 
anumite nuanţe, fineţuri caracteristice 
muzicii vechi. Chiar și în acest context, 
iubitorii de muzică veche rămân îndra-
gostiţi și sunt vizitatori loiali ai festi-
valului care reînvie atmosfera lăuntrica 
a vremurilor trecute prin instrumente 
de epoca și prin interpretarea muzicii 
în manieră istorică.

 dr. Ignác Csaba Filip,
 director artistic 
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Joi, 10 iulie

13.30–14.00 Spectacol stradal – în piața Majláth Gusztáv Károly
Studenţii Universităţii de Vară de Muzică Veche

18.00 Ceremonia de deschidere a festivalului 
 Róbert Mandel şi invitaţii săi (Budapesta – Viena)
19.30 Ansamblul Codex (Miercurea-Ciuc – Sfântu Gheorghe) – Curtea Cetăţii Mikó*
22.00 Recital de lăută István Szabó (Budapesta) – Cetatea Mikó

Vineri, 11 iulie 

13.30–14.00 Spectacol stradal – în piața Majláth Gusztáv Károly
Ansamblul Codex (Miercurea-Ciuc – Sfântu Gheorghe) 

14.00–18.00 Concertul de închidere a Universităţii de Vară de Muzică Veche - 
 Liceul de Artă „Nagy István”
18.00 Ansamblul Baroc Transylvania (Cluj-Napoca) – Biserica reformată
19.30 Orchestra Barocă a Festivalului, conducerea muzicală Ulrike Titze (Dresda) –
 Biserica „Sf.Augustin”
22.00 Benedek Csalog (Budapesta): flaut transversal baroc, Mária Fülöp (Basel): clavecin şi Sam 
Chapman (Basel): teorbă, lăută – Cetatea Mikó

Sâmbătă, 12 iulie 

11.00–13.00 Ziua renascentistă dedicată copiilor – Casa de jocuri istorice, dansuri renascentiste, 
prezentare de armament medieval, concertul Ansamblului Muzică de Cameră Tibia – Curtea 
Cetăţii Mikó*
13.00–13.30 Spectacol stradal – în piața Majláth Gusztáv Károly
Musica Historica (Budapesta)
17.00 Lyceum Consort (Bucureşti) – Cetatea Mikó
 17.30 Kájoni Consort (Baraolt), Carmina Renascentia (Carei) 
18.30–19.30 Ansamblul de dansuri istorice Passeggio (Cluj-Napoca) 
19.45–21.00 Musica Historica (Budapesta) şi Tamás Kobzos Kiss (Budapesta) – Curtea Cetăţii Mikó*
22.00 Mónika Tóth (Budapesta): vioară; Danuta Zawada (Gdańsk): vioară, violă; Szilárd Chereji 
(Linz): violone vienez – Cetatea Mikó

Programul festivalului
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Duminică, 13 iulie 

11.30–12.00 Spectacol stradal – în faţa Bisericii mănăstirii franciscane din Şumuleu-Ciuc 
Lyceum Consort (Bucureşti)
18.00 Balkan Baroque Band (Paris – Miercurea-Ciuc) 
19.00 Ansamblul La Fenice (Paris) 
20.30 Casa dansului renascentist cu Gábor Kovács – Curtea Cetăţii Mikó*

* În caz de vreme nefavorabilă, în sala Teatrului Csíki Játékszín; celelalte locaţii sunt indicate la 
secţiunile corespunzătoare.

Meniuri renascentiste în restaurante din Miercurea Ciuc
Renaissance Cafe

Momente din istoria Festivalului de Muzică Veche Miercurea Ciuc
10–13 iulie 
...ceea ce ne aparținea doar nouă
Expoziție de reînviere a trecutului
Arhivă de presă digitalizată
În sala de evenimente a Bibliotecii Județene „Kájoni János”
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Programul detaliat al concertelor şi 
spectacolelor 
Joi, 10 iulie, ora 18:00 Curtea Cetăţii Mikó (în caz de vreme 
nefavorabilă, în sala Teatrului Csíki Játékszín)
Ceremonia de deschidere a festivalului – Róbert Mandel şi 
invitaţii săi (Budapesta)
Muzica curţilor renascentiste 

Judit Andrejszki – voce, clavecin, percuţie; Gábor Kállay 
– voce, flaute drepte, rebec; Róbert Mandel – chirondă, per-
cuţie; Zsolt Szabó – viola da gamba
Program
Tielman Susato: Alderhande Danserye (Antwerpen, 1551)
La morisque (Basse danse no. 5)
Allemande (no. 1) – Allemande (no. 5)

Ballo Ongaro (Giovanni Picchi: Il primo libro d’intavolatura di 
balli d’arpichordo, 1592)

Dansul lui Lazăr Apor – Dansul al V-lea în șase (Codex Caioni, 
1634–1671)

Două dansuri maghiare (Cartea Starck – piese pentru virginal, 
1689)

Claude Gervaise: Allemande – Branle simple – Pavane passe-
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maize – Gaillarde – Branle de Champagne (Pierre Attaing-
nant: Sixième Livre de Danceries, 1555)

Bakfark Bálint: O combien est malheureux… (după Claudin 
de Sermisy; Lyon, 1553)

Chorea Hungarica ex C – Chorea Hungarica ex A – Chorea 
Hungarica ex E – Chorea Hungarica ex C (Tabulatura din Lőcse, 
1660–1670)
Klobuczky tanecz – Polonica – Hagnal – Pargamasca (Bergamas-
ca) (Codex Vietorisz, cca. 1670)

Trei dansuri maghiare (Nouvelle Collection d’Hongroises, Vie-
na/Bratislava, 1808)

Magyar friss – Ungarisch (Manuscrisul din Bratislava, 1820)

Dansuri haiduceşti din secolul al XVI-lea

Heiducken Dantz (Tabulatura pentru citolă din Dresda, 1592)
Hayduczky (Tabulatura lui Jan din Lublin, 1540)
Heidukken (Tabulatura lui August Nörmiger, 1598)
Ungarischer Tantz (Tabulatura lui Wolf Heckel, 1562)
Ungaresca (Jacob Paix, Ein Schön Nutz und Gebrüchlich Orgel 
Tabulaturbuch, 1583)
Joi, 10 iulie, ora 19:30
Ansamblul Codex 
„Mit bízik ez világ ő álnokságában”

Programul se compune din piese vocale şi instrumentale alese 
din manuscrise maghiare din secolele XVIII–XIX. Dansu-
rile poloneze incluse în Manuscrisul din Sfântu Gheorghe se 
regăsesc, probabil, şi în alte biblioteci europene; armonizarea 
şi instrumentaţia s-au realizat pe baza ştimei propuse pentru 
vioară, conform manuscrisului. Motivele melodice ale dansu-
rilor maghiare din secolul al XIX-lea seamănă cu muzica lău-
tărească română, ambele fiind cântate de interpreţi ţigani. Un 
posibil punct de întâlnire între cele două stiluri era Viena, de 
vreme ce atât nobilii maghiari cât şi boierii românii trimiteau 
acolo la studii pe tinerii ţigani talentaţi. 
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Atmosfera melancolică a pieselor alese din Cartea de cântece 
a lui Bocskor János (preluate din Cantionale Catolici) este 
contrabalansată de ultimul cântec inclus în program, intitulat 
Boldog ember (Omul fericit), care s-a bucurat de mare succes 
din partea publicului şi anul trecut. 
Ignác Filip (conducător artistic) – flaute drepte, flaute trans-
versale; Éva Szabó – flaute drepte, flaute transversale, percu-
ţie; László Kovács – vioară, voce, Éva Kovács – vioară, voce; 
Csaba Adorján – violă, braci; Zsombor Lázár – violoncel, 
cobză; Árpád Szögyör – voce, contrabas.
Program
Dansuri poloneze (Manuscrisul din Sfântu Gheorghe, 1757)

Harc ember élete – Mit bízik ez világ – Ez világot Ádám hogy 
elveszté – Halljátok meg panaszimot (Cartea de cântece a lui 
Bocskor János, 1716–1739)

Dansuri maghiare şi româneşti din secolul al XIX-lea 
Angheluş Dinicu: Ciocârlia – Corăghiasca – Hora bătrânească – 
Hora de la Cotoroaia
Dansuri maghiare (24 originelle ungarische Nationaltänze)
Sârba de la Zmeu
Ádám Pálóczi Horváth: Boldog ember, akinek sokra nincsen 
gondja (Ötödfélszáz énekek, 1813)

Joi, 10 iulie, ora 22:00
Sala Cetăţii Mikó
István Szabó (Budapesta) – lăută
Canzon francese
În primele decenii ale secolului XVI-lea, cântecul francez 
(chanson) a devenit genul cel mai popular al polifoniei vocale. 
Materialul său melodic şi ritmul caracteristic i-a inspirat şi pe 
compozitorii muzicii instrumentale. În afară de chansonuri 
intavolate (intabulate, transcrise pentru instrumente), lautiş-
tii şi organiştii au compus şi fantezii inspirate din cântecele 
franceze scrise pentru cor, ori au repetat un motiv de o notă 
cu valoare lungă şi două note cu valoare scurtă, începând la 
aceeaşi înălţime. Aceste fantezii deseori primeau denumirea 
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de canzon franceze. Programul prezintă astfel de fantezii pen-
tru lăută şi transcripţii ale pieselor vocale pentru lăută, alese 
dintre lucrările scrise de marii maeştri europeni. Atmosfera 
chansonurilor franceze, ori a dansurilor branle sau volte se regă-
seşte şi în melodiile renascentiste maghiare. Aceste conexiuni 
şi altele asemănătoare sunt comemorate în parte prin cântece-
le incluse în program.
Program
Marco dall’Aquila: Fantasia (1536)
Szkhárosi Horvát András: A fejedelemségről (1545)
Francesco da Parigi: Fantasia (cca. 1540)
Tinódi Sebestyén: Egervár viadaljáról való ének (1553)
Bakfark Bálint: D’amour me plaint (1553)
Thordai János: XXXI. zsoltár (1627)
Benedictus de Drusina: Le content (1556)
Kanizsai Pálfi János: Tavasz indul vízforrásoktúl (1615)
Jean-Paul Paladin: Fantasia (1560)
Batizi András: Házasságról való ének (1546)
Andrea Feliciani: Fantasia [in modo canzon francese](cca. 
1580)
Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (cca. 
1586)

Santino Garsi da Parma: Canzona [in aria francese] (cca. 
1590)

Szegény fejem uramhoz óhajt (cca. 1600)

Eques Romanus (?): Fantasia [in modo canzon francese] (1594)
Rimay János: Légyen jó idő csak (cca. 1600)
Simone Molinaro: Fantasia [in modo canzon francese] 
(1599)

Balassi Bálint: Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak (cca. 
1588)
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Vineri, 11 iulie, ora 14:00
Concertul de închidere a Universităţii de Vară de Muzică Ve-
che – Liceul de Artă „Nagy István”

Vineri, 11 iulie, ora 18:00 – Biserica reformată
Ansamblul Baroc Transylvania (Cluj-Napoca) 
Muzica barocă franceză 
Zoltán Majó – flaute drepte; Mátyás Bartha – vioară baro-
că; Ciprian Câmpean –violoncel baroc; Erich Türk – clave-
cini
Program
Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755): Quatrième Ballet 
de Village en Trio, Op. 52 (1734)
Rondement – Gaiment – Légèrement – Doucement – Chaconne
Anne Danican Philidor (1681–1728): Sonate pour la flûte à bec 
(1712)
Lentement – Fugue – Courante – Les notes égales et détachez – 
Fugue
François Couperin (1668–1733): Ordre 2ème de clavecin (1717)
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Allemande La laborieuse – Première courante – La Garnier – Ga-
votte – Les idées heureuses

François Francoeur (1698–1787): Sonate VI en Sol mineur 
(Deuxième Livre de sonates à violon seul et basse continue, 1730)

Lentement – Courante – Allemande – Sarabande – Rondeau – Si-
cilienne

Jean-Marie Leclair (1697–1764): Sonate VIII à Trois, Op. 2/8 
(1728)

Adagio – Allegro – Sarabanda – Allegro assai

Marin Marais (1656–1728): Suite V en Trio en Mi mineur 
(1692)

Prelude – Rondeau – Sarabande – Menuet – Passacaille

Vineri, 11 iulie, ora 19:30 – Biserica „Sf. Augustin”
Orchestra Barocă a Festivalului
Conducerea muzicală: Ulrike Titze (Dresda) 

Program

Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Le Bourgeois Gentilhomme

Acte I: Ouverture – Air 

Acte II: Premier air des garçons tailleurs – Deuxième air

Acte IV: Marche pour la Cérémonie des Turcs – Chaconne des Sca-
ramouches, Trivelins et Arlequins

Johann Friedrich Fasch (1688–1758): Ouverturensuite F-Dur

Ouverture – Courante – Jardinier – Air – Gavotte I–II – Menuet

Jean-Féry Rebel (1666–1747): Les Élémens (1737)
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Le Chaos – Loure „La Terre” (Air pour les Violons) – „L’Eau” 
(Air pour les Flutes) – Chaconne Gay „Le Feu” – Ramage „L’Air” 
– Rossignolo – Loure – 1er Tambourin – 2ème Tambourin – Si-
cillienne. Gracieusement – Rondeau (Air pour L’Amour) – Caprice 
(Rondeau)

Jean Philippe Rameau (1683–1764): Les Indes Galantes
Chaconne
Vineri, 11 iulie, ora 22:00 – Sala Cetăţii Mikó

Benedek Csalog – flaut transversal baroc (Budapesta), Mária 
Fülöp – clavecin (Basel) şi Sam Chapman – teorbă, lăută 
(Basel)

Muzica barocă franceză 

„Cu mulţi ani în urmă, când am început să cânt pe flaut trans-
versal baroc, am descoperit un întreg univers muzical făcând 
cunoştinţă cu muzica franceză a Barocului târziu. Atunci am 
realizat că o mare parte a repertoriului compus în secolul al 
XVIII-lea are origine franceză şi s-a format într-un mediu 
cultural şi lingvistic pe deplin diferit de al nostru. Interesant 
este faptul că în secolul XX interpretarea muzicii baroce fran-
ceze a început în Olanda şi în Belgia, în anii ’60-’70, celelalte 
ţări urmându-le încet. De exemplu, în Anglia şi în Italia abia 
se cânta muzica franceză barocă. Aşadar, în urmă cu treizeci 
sau patruzeci de ani, stilul şi temperamentul olandezilor de-
termină modul de interpretare al acestui repertoriu. Consider 
că muzicienii educaţi în tradiţia culturală a estului Europei 
pot avea contribuţii importante la această muzică; cred că 
prezenta ocazie de „goûts-réunis” în Miercurea-Ciuc va avea 
rezultate fructuoase. Concertul include câteva piese repre-
zentative pentru flaut transversal de la începutul secolului al 
XVIII-lea. În prima parte a concertului sunt prezentate piese 
mai tradiţionale, suite, iar în cea de-a doua, sonate compuse 
după modele italieneşti, dintre care un exemplu reprezentativ 
este sonata marelui violonist Leclair.” (Benedek Csalog)



11

Program

Prélude (improvizaţie)

Pierre Danican Philidor (1681–1731): Suita nr. 5.

Très lentement – Allemande – Sarabande. Très tendrement – Gi-
gue. Gayment

François Couperin (1668–1733): Les Silvains (ar. lăută Robert 
de Visée)

Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763): Suita nr. 3 (Premier 
livre)

Allemande – Sarabande – Courante/Double – Rondeau – Menuet 
– Gigue

François Couperin: Septième Concert (Les goûts-réunis ou nou-
veaux concerts)

Gravement et gracieusement – Allemande – Sarabande – Fuguéte 
– Gavote – Siciliéne

pauză

Jean-Marie Leclair (1697–1764): Sonata în mi minor (Deuxième 
livre de sonatas, No. 1, 1723)

Adagio – Allegro ma poco – Sarabanda – Allegro

Jacques Duphly (1715–1789): Suita nr. 1 (Premier livre de clave-
cin)

Allemande – Courante – Rondeau

Michel Blavet (1700–1768): Suita nr. 2 (3ème livre)

Andante e spicato – Allegro – Minoetto
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Sâmbătă, 12 iulie, ora 11:00 – Curtea Cetăţii Mikó

Ziua renascentistă dedicată copiilor - Casa de jocuri istorice, 
dansuri renascentiste, prezentare de armament medieval, con-
certul ANSAMBLULUI DE MUZICă DE CAMERă 
TIBIA 

Sâmbătă, 12 iulie, ora 17:00 – Sala Cetăţii Mikó

Lyceum Consort 

Ricercar – mostre muzicale de la Ars antiqua până la Baro-
cul timpuriu 

Katalin Izsák – flaute drepte; Zsófia Nagy – flaute drepte; 
Ágnes Öllerer (conducător artistic) – flaute drepte; Pavel 
Popescu – flaute drepte; Banica Anna-Mária – flaute drepte

Ricercar… încercare, căutare. Forma instrumentală a secolului 
al XVI-lea, care abordează mai multe teme diferite. Îndruma-
rea vocilor încă reflectă spiritul Evulului Mediu, în timp ce 
tehnica de imitaţie este deja un vestitor al Barocului.

Ricercar… încercare, căutare. Ansamblul Lyceum Consort 
încearcă să prezinte în cadrul festivalului interpretarea sa 
particulară a Ars antiqua din Franţa, precum şi a Ars nova din 
Italia, care se caracterizează prin armonii moderne, rezultate 
ale aplicării principiului redactării orizontale. Melodiile de 
dans renascentiste se caracterizează prin prezenţa simultană 
a sacrului şi profanului, prin bătălia tonală şi modală, iar la 
finalul spectacolului apare Barocul... bizar. 

Ricercar… încercare de a arăta cum s-au legat, cum s-au inte-
grat, păşind peste graniţe de spaţiu şi timp, aceste verigi mu-
zicale de stil, formă şi gen. 
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Program 

Leoninus (sec. XII): Haec dies (organum)

Perotinus (sec. XIII): Ex semine (conductus-motet)

Molendinum de Paris (sec. XIV)

Li maus/Dieus! por quoi/Portare (motetus) – Li savours/
Li grant desiers/Non veul mari (motetus) (Codex Montpellier, 
sec. XIV)

Francesco Landini (cca. 1325 –1397): Lasso! di donna (ballata) – 
Giunta vaga biltà (ballata) – Chiosi pensoso (caccia)

Giulio Segni (1498–1561): Ricercar

Antonio Mortaro (?–1600): L’Albergona

Francesco Patavino (cca. 1478 – cca. 1556): Donne, venete 
al ballo
Alfonso Ferrabosco II. (cca. 1572 –1628): Pavan à 5
Gioseffo Guami (cca. 1540 –1611): La Guamina

Sâmbătă, 12 iulie, ora 17:30

Curtea Cetăţii Mikó (în caz de vreme nefavorabilă, în sala 
Teatrului Csíki Játékszín)

Kájoni Consort (Baraolt)

„Fegyvert, s bátor szívet”

Muzică ardelenească şi maghiară din secolele XVI–XVII

Pretutindeni în Europa, muzica era strâns legată de viaţa de 
curte, devenind astfel o componentă obligatorie a curţilor 
domneşti de toate zilele. La fel s-a întâmplat şi în Ungaria. 
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O serie de izvoare mărturisesc despre muzica curţii regale 
maghiare de după 1500, apoi, după ocuparea Budei, despre 
viaţa muzicală a curţilor domneşti din Transilvania. Domni-
torii maghiari aveau năzuinţa de a contracta muzicieni străini, 
în primul rând, din ţările vecine: de pe teritorii germane, să-
seşti, sileziene, din Italia de Nord sau din Polonia.

Programa concertului se compune din opere ale compozito-
rilor care au avut tangenţă cu Ungaria sau Transilvania, ori 
sunt născuţi pe aceste meleaguri. Braşoveanul Bakfark Bálint 
(Valentin Greff Bakfark) este singurul muzician maghiar care 
a avansat în linia de frunte a erei sale la nivel internaţional. 
Conform practicii epocii, melodia profană poate avea versuri 
bisericeşti şi viceversa, după cum este cazul Odei – Horaţiu, 
care a fost cântată pe melodia editată de Johannes Honterus şi 
care apare şi cu versuri ale poeziei lui János Rimay. 

Joannes Caioni este una dintre personalităţile cele mai com-
plexe ale Transilvaniei secolului al XVII-lea, care avea dorinţa 
de a dezvolta cultura europeană în Şumuleu-Ciuc. A cules, 
printre altele, câteva melodii cântate şi dansate de popor, 
însă, dincolo de referinţele locale, a cules operele mai multor 
compozitori contemporani. Repertoriul ansamblului dispune 
de opere alese din Codicele Caioni, folosind această ocazie 
pentru a-i aduce un omagiu marelui maestru, al cărui nume îl 
poartă formaţia. 

În 2013, de Crăciun, ansamblul a aniversat 25 de ani de 
existenţă în cadrul unui concert desfăşurat într-o atmosferă 
familială, alături de mai multe formaţii de muzică veche. 
Spectacolul reuşit a deschis drumul unei colaborări ulterioare, 
care s-a concretizat în realizarea unui repertoriu comun cu 
Ansamblul Carmina Renascentia.

László Antal – voce; Csaba Egyed – percuţie, voce; Er-
zsébet Farkas – voce; Zsolt Fancsal – flaut drept, voce; Éva 
Gyulai György – violă, voce; Lajos Ilyés – flaut drept, voce; 
Ida Oláh Román – violoncel, voce; Karola Ráduly – voce; 
Katalin Veress – percuţie, voce
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Program
Hristos a înviat (cântec de Paşte, sec. XV)
Johann Walter (1490–1570): Christ ist erstanden – Aus Tiefer 
not (coral prelucrat)

Dulcis Jesu – O quam pulchra (Esterházy Pál: Harmonia Cae-
lestis, 1711)

Giacomo Moro da Viadana (cca.1560–1627): Alleluia. Gau-
deamus omnes (Codicele Caioni, 1687)

Jacob Arcadelt (1505–1568): Il bianco e dolce cigno (Il primo 
libro di madrigali d’Arcadelt a quatro, 1539)

Adrian Willaert (cca.1480–1562): A quand’ a quand’ haveva 
– O bene mio famm’uno favore (Canzone Villanesche alla Napoli-
tana, 1545)

Bakfark Bálint (1506?–1576): Gagliarda Non dite mai (Manus-
crisul din Lemberg, 1555–1560)

Sibenbürger Tanz (Tabulatura lui Nikolaus Schmall pentru 
lăută, 1608–1613)

Adrian Willaert: Madonn’io non lo so perche lo fai – Madon-
na mia fa (Canzone Villanesche alla Napolitana, 1545)
Programul comun al ansamblurilor Kájoni Consort şi 
Carmina Renascentia 
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Ferenc Pápai Páriz: Fegyvert, s bátor szívet (cântec pentru 
sprijinirea lui Zrínyi; Cur mundus militat, Cantus Catholici, 
1651)

Rectius vives Lycini (Horatius) – Kegyes Istenünk (Rimay 
János)
Vitam que faciunt (Martialis) – Mindannyian örüljünk 
(Huszár Gál)
Da puer plectrum choreis (Prudentius)
(Johannes Honterus: Odae cum Harmoniis, 1548)

János Bakfark (sec. XVI): Schöner deutscher Dantz (Philipp 
Hainhofer: Lautenbuecher, 1603)

Sâmbătă, 12 iulie, ora 18:00
Carmina Renascentia (Carei)
Variaţii instrumentale şi vocale ale melodiilor franceze din 
secolul al XVI-lea 

Ildikó Keresztesi – voce/soprană, harpă, flaute drepte, 
crumhorn; Tünde Lőrincz – voce/alto, percuţie; Alfonz 
Jónucz – voce/tenor, flaute drepte, cornamusa; Szilveszter 
Lőrincz – voce/bas, viola da gamba, flaute drepte; János 
Vezér – flaute drepte, crumhorn
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Program
Michael Praetorius (1571–1621): Bransle-ok (Terpsichore Mu-
sarum…, 1612)
Pierre Certon (cca.1510–1572): La, la, la, je ne l ’ose dire – Con-
tentez vous

Pierre Attaingnant (1494–1552): Pavane

Pierre Certon: J’ai le rebours

Anonim / Josquin des Près (1450–1521): Două piese instru-
mentale (Manuscrisul din Târgu-Mureş, începutul sec. XVI)

Pierre Sandrin (1490–1561): Doulce Memoire (Carminum ad 
testini usum compositorum, Pierre Teghi)

Claude Goudimel (1510–1572): Bonjour mon coeur

Tielmann Susato (1490–1561): Rondeau (Danserye, 1551)

Clément Janequin (1485–1558): Il estoit une fillette (Carminum 
ad testudini usum compositorum, Pierre Teghi)

Sâmbătă, 12 iulie, ora 18:30
Ansamblul Passeggio

William ShakeSpeare: Nevestele vesele din Windsor 
Dans renascentist cu coreografii originale 

Ansamblul Passeggio încearcă să redescopere dansul, vesti-
mentaţia, conduita socială şi metodele de petrecere a timpului 
liber în spaţiul european din perioada cuprinsă între secolele 
XIII–XIX. Passeggio este singura trupă din ţară care tratează 
dansul baroc, alături de dansul medieval şi renascentist. Spec-
tacolele concepute de coregrafa trupei sunt dintre cele mai 
diferite, astfel încât publicul să fie surprins de fiecare dată. 
Elementul definitoriu al spectacolelor Passeggio este încerca-
rea de a da un fir epic întregii prezentări, de a da un sens sau 
de a interpreta în paşi mici de dans scenete celebre. Membrii 
ansamblului au avut ocazia să participe la cursuri de măies-



18

trie cu coregraful Gábor Kovács (Budapesta), cu coregrafele 
Françoise Denieau (Paris) şi Bérengère Bodenan (Académie 
de Sablé) sau, în cadrul unor proiecte, cu dansatoarea şi core-
grafa Mary Collins de la Royal College of Music din Londra. 
Totodată, vestimentaţia este atent (re)creată, fiind realizată 
după o atentă documentare, astfel încât să fie adaptată fiecărui 
secol în parte.

Regizor: Elemér Kádár 
Coreograf: Csilla Juhász 
Dans: Emese Borbély, Melinda György, Ana Maria Juhász, 
Csilla Juhász, Enikő Kis, Edit László, Róbert Sebestyén, 
Noémi Szalontai, Huba Szász 
Muzică:
Bence Haáz – flaut drept; Anna Dénes – vioară; István 
Csata – viola da gamba; Csongor Dénes – percuţie

Program

Cuckolds All In A Row (John Playford, The English Dancing 
Master, 1651)

Ballo del fiore (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)

Gracca amorosa (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)

La volta (Thoinot Arbeau, Orchésographie, 1588)

Bella gioiosa (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)

Old Alman, Queen’s Alman (Inns of Court, London, 1570–1675)

Les bouffons (Thoinot Arbeau, Orchésographie, 1588)

Pavaniglia (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)

Il canario (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)

Confesse (John Playford, The English Dancing Master, 1651)



19

Sâmbătă, 12 iulie, ora 19:45
Miercurea-Ciuc, Curtea Cetăţii Mikó (în caz de vreme nefa-
vorabilă, în sala Teatrului Csíki Játékszín)
Sălaşul muzelor –
 Muzică transilvăneană din secolul al XVII-lea

Denumirea concertului aminteşte de o indicaţie de notă pier-
dută: această metaforă poate fi aplicată pe deplin Transilvaniei 
secolului al XVII-lea. Programul îşi propune să ilustreze 
nuanţat imaginea societăţii contemporane transilvănene, fără 
a omite însă antitezele acesteia (prima prezentare a avut loc 
în 1997-1998, în colaborare cu formaţiile Collegium, Mínium 
şi cu Ansamblul de dans Amaryllis). Muzica instrumentală, 
respectiv, lirica în limbă maternă, reprezenta pentru contem-
poranii epocii un mijloc de comunicare, exprimându-şi iden-
titatea prin intermediul acesteia, argumentând în favoarea sau 
contra unei idei. Din această perspectivă, dansurile de modă 

– care au cuprins de cele mai multe ori chiar şi familiile tradi-
ţionaliste, după cum atenţionează Péter Apor – sunt, la rândul 
lor, amintirile fidele ale exigenţelor societăţii şi ale spaţiului 
de mişcare.

După parafraza unui psalm protestant din vremea lui István 
Bocskai şi cântecul de bocet al domnitorului, este reînviat 
epoca lui Gábor Bethlen. Pe lângă corespondentul de dans 
transilvănean al unui manuscris pentru lăută din Praga – în 
memoria prietenului nostru drag, Endre Deák – am realizat 
un repertoriu şi din prelucrările lui Michael Praetorius, din 
colecţia cea mai cunoscută a dansurilor vest-europene de epo-
că. Aceste dansuri amintesc şi de maestrul de dans spaniol 
Don Diego d’Estrada, care afirmă că unele dintre acestea au 
fost învăţate de nobilii transilvăneni. S-au compus cântece 
la moartea lui Gábor Bethlen, chiar şi în numele soţiei sale, 
Ecaterina de Brandenburg; totuşi acestea din urmă nu se bu-
cură de credibilitate necontestată.

Din muzica clasică turcă – care a fost la modă în Ardeal şi din 
motive politice – se cântă o temă de război, în reconstrucţia 
lui Balázs Sudár. Următoarele decenii aduc deja sfârşitul erei 
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de aur. În urma campaniei militare 
fără succes a lui György Rákóczi al 
II-lea, desfăşurată în Polonia anu-
lui 1657, numeroşi viteji ardeleni au 
căzut prizonieri tătarilor, printre ei 
fiind şi János Kemény, unul dintre 
domnitorii ulteriori, pentru elibe-
rarea cărora s-au creat mai multe 
cântece. Cu această ocazie, se cântă 
unul dintre cântecele de bocet şi de 
consolare ale miresei transilvănene 
Kata Szidónia Petrőczy, care prezin-

tă polemica acesteia cu propria sa inimă.

O altă perspectivă socială este umorul şi distracţia comună, 
de exemplu, nunţile domneşti sau cele din cadrul nobilimii, 
ori diferite alte petreceri. Poezia studenţească de minciuni şi 
despre lumea dezaxată a fost notată chiar şi după o sută de 
ani, două melodii de limbă ţigănească din Codicele Caioni 
fiind interpretate în cadrul unui spectacol şcolar. Un soldat 
care se întoarce acasă în Transilvania îşi povesteşte întreaga 
călătorie, după cum dansurile unei nunţi sunt memorate în 
Hallod-e, pendítsd azt a lantot (Auzi, cântă lăuta aceea), pe care 
am întregit-o cu un cântec de zori care marchează sfârşitul 
vârstei de fecioară şi începutul celei de femeie măritată. A 
nyúl éneke (Cântecul iepurelui) a fost renumit până în secolul 
al XIX-lea datorită ediţiilor neoficiale, acesta referindu-se nu 
numai la iepurele urmărit de vânători, ci şi la omul de rând 
expus hărţuirilor colectorilor de taxe bisericeşti şi domneşti. 
Muzica instrumentală contemporană transilvăneană a fost 
cântată şi pe alte meleaguri. Dansul domnitorului Transilva-
niei din acea vreme, Mihály Apafi I, a fost notat la Sopron, 
Dansul Valah – filonul ulteriorului Cântec Rákóczi apare în 
Ungaria de Sus, împreună cu o versiune slovacă, iar muzi-
cianul de turn silezian Georg Daniel Speer ar fi învăţat în 
Ungaria de Sus şi Transilvania, în anii 1650, melodiile de dans 
maghiare pe care ulterior le-a editat într-o prelucrare pe cinci 
voci, în anul 1688.



21

Tamás Kobzos Kiss – voce, cobză, chirondă, fidulă

MUSICA HISTORICA
Rumen István Csörsz (conducător artistic) – voce, lăută, 
cobză, cimpoi, gemshorn, cromornă, nai; Zoltán Farkas – 
violoncel; Roland Kasza – percuţie; Attila Kovács – voce, 
cobză, viola da gamba tenor, flaute drepte, cromornă, cim-
poi; Réka Palócz – voce, flaute drepte, cimpoi bas, drâmbă; 
Zoltán Széplaki – voce, flaute drepte, flaut renascentist şi 
baroc, zurnă, cromornă, cimpoi; Zsófia Tövisházi – vioară

Program
Psalmul 46 (Jövel, légy velünk, Úristen) (începutul sec. XVII)
Az idvezült fölséges Bocskai Estvánnak, Magyar-és Erdélyország 
fejedelmének szomorú haláláról (cca. 1607)
Siebenbürgische Tänze (Tabulatura lui Nikolaus Schmall pen-
tru laută, 1608–1613)
Cântecul Ecaterinei de Brandenburg (Bűneimnek nagy 
mélységéből) (Cartea Thaly, sec. XVIII–XIX.)
Michael Praetorius (1571–1621): Bransle de la Royne I–II. – 
Canarie – Volte (Terpsichore Musarum…, 1612)
Epitaful lui Gábor Bethlen (1629)
Behrám Nefíri: Peșrev hüseyni makámban (Ali Ufki: 
Mecmuâ-i saz ü söz, 1651)
Tatár rabságban lévő erdélyiek éneke (1657)
Pártolkodó Erdélyország (cca. 1660–1661)
Kata Szidónia Petrőczy (1662–1708): Bágyadt szívem, csen-
desedjél
Fenékkel felfordult már ez széles világ (Cartea de cântece a 
lui Szentsei György înainte de 1704)
Dade Zingaricum (Codex Caioni, înainte de 1687)
Oláh tánc – Ja sem osamela (Codex Vietórisz, cca. 1670)
Nosza, hajdú, firge varjú (Cartea de cântece a lui Szentsei 
György, înainte de 1704)
Ungerischer Tanz des Fürsten aus Siebenbürgen (Cartea Starck, 
piese pentru virginal, 1689)
Pohlnisch Ballet I. (Georg Daniel Speer: Musicalisch-Türckis-
cher Eulen-Spiegel, 1688)
Hallod-e, pendítsd az lantot (Cartea de cântece de la Târgu 
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Mureş, cca. 1670)
Kelj fel, ki valál te szép lány (Codex Fanchali Jób, după 1608 )
Hungarisch Ballet I–III. (Georg Daniel Speer: Musicalisch-
Türckischer Eulen-Spiegel, 1688)
A nyúl éneke (Codex Caioni, înainte de 1687)

Sâmbătă, 12 iulie, ora 22:00
Sala Cetăţii Mikó

Divertimento

Potrivit legendei, povestea cafenelelor vieneze începe odată 
cu eliberarea oraşului din anul 1683. În data de 12 septembrie 
a acestui an, trupele imperiale au învins armata turcă care a 
asediat Viena timp de două luni. Oştile otomane care se re-
trăseseră în grabă, au lăsat în urmă o pradă însemnată, printre 
care se găseau câţiva saci de cafea, ingredientul de bază al 
unei băuturi necunoscute vienezilor până în acel moment.

Prima cafenea s-a deschis în 1685. Faţă de restaurantele obiş-
nuite, cafenelele au oferit mai mult confort şi o gamă mai 
largă de servicii. Prestigiul cafenelelor vieneze s-a accentuat 
în epoca Biedermaier, prin utilizarea amenajărilor luxoase, a 
oglinzilor, a lustrelor şi a veselei de argint. Datorită acestor 
îmbunătăţiri, cafeneaua a ajuns să fie o veritabilă instituţie a 
societăţii, locaţia diferitelor evenimente sociale, private sau 
de afaceri, unde oaspeţii aveau posibilitatea să citească presa 
autohtonă şi străină, să joace biliard, şah, cărţi şi să susţină 
discuţii cu o tematică bogată: literatură, arte sau politică. 
Cu timpul, s-a format un tip special de cafenea, care a găzduit 
vestitele serate muzicale ale epocii şi care a devenit rapid parte 
integrantă din cultura vieneză de cafenea. Aceste cafenele 
s-au regăsit predominant în pavilionul de vânătoare imperială, 
Prater, deschis publicului larg abia în anul 1776.
În această perioadă, Viena a devenit unul dintre cele mai im-
portante centre muzicale ale Europei, perioadă deosebită şi 
pentru contrabasiştii virtuozi. Piesele solo scrise pentru con-
trabas şi multitudinea pieselor de muzică de cameră din re-
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pertoriul vienez denotă epoca de aur a instrumentului. Aceste 
piese s-au scris în acordaj vienez (Fa1, La1, Re, Fa diez, La), 
care domina în special în teritoriile de limbă germană. De 
vreme ce execuţia pieselor de o virtuozitate accentuată nu pu-
tea fi perfectă pe un instrument cu acordare modernă, acum 
se cântă doar o parte a repertoriului, însă, în epoca respectivă, 
ca o caracteristică a fenomenului de divertimento vienez, con-
trabasul a fost adeseori preferat violoncelului, chiar şi în piese-
le de muzică de cameră.
Divertimento este specia marcantă a muzicii clasice, utiliza-
tă adeseori de Haydn, Mozart şi alţi compozitori austrieci. 
Aceasta cuprinde operele muzicale profane concepute pentru 
instrumente solo sau orchestră de cameră. Cu toate că nu are 
o formă aparte, cele mai multe divertimento fie îşi au originile 
în suitele de dansuri din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, fie urmăresc formele speciilor muzicii de cameră 
din epocă.
Cei trei muzicieni au ales să cânte divertimento în spiritul ca-
fenelelor vieneze.
Mónika Tóth (Budapesta) – vioară; Danuta Zawada 
(Gdańsk) – vioară, violă; Szilárd Chereji (Linz): violone 
vienez

Program
Georg Christoph Wagenseil (1715–1777): Trio capricioso à 2 
violini e basso [in g]
Largo – Fuga, Allegro moderato – Andante – Presto

Karl Kohaut (1726–1784): Partitta à 2 violini con basso [in g]
Allegro assai – Andante molto – Menuet, Trio – Allegro molto

Georg Christoph Wagenseil: Trio [in D] pour un violon, viola 
e basso

Allegro – Larghetto – Menuet, Trio

Johann Baptist Vanhal (1739–1813): Cassatio ex D à violino, 
viola e contra basso concertino
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Allegro moderato – Menuetto, Trio – Adagio – Menuetto, Trio – 
Thema con Variationi, Moderato

Johann Christoph Mann (1726–1782): Divertimento à 3 [in D]
Andante molto, Cantabile – Allegro – Menuet, Trio – Finale, Al-
legro molto

Duminică, 13 iulie, ora 18:00
Balkan Baroque Band

Jean-Christophe Frisch (conducător artistc) – flaut transver-
sal baroc; Cyrille Gerstenhaber – voce; Mircea Ionescu 

– vioară; László Kovács – vioară; Csaba Adorján – violă; 
Zsombor Lázár – violoncel; Árpád Szögyör – contrabas; 
Erich Türk – clavecin

Program
Michel Lambert (1610–1696): Airs de cour (1689)
Ombre de mon amant – Vos mépris chaque jour

Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Armide, suite d’airs et de pièces 
(1686)
Ouverture – Gavotte – Menuet – Un songe affreux – Marche – 
Saraband – Canarie – Enfin il est en ma puissance – Passacaille

Pierre-Gabriel Buffardin (1690–1768): Concerto pour flûte
Allegro – Andante – Allegro

Jean-Philippe Rameau (1683–1764): Les Indes Galantes, suites 
d’airs et de pièces
Ouverture – Musette – Tambourins – Prélude pour l ’adoration du 
Soleil – Danse des Sauvages – Chaconne



25

Duminică, 13 iulie, ora 19:00
anSamblul la Fenice (Paris)

Iubitele Casandrei
Muzică și poezie din vremea lui Pierre Ronsard

Pierre Ronsard şi-a publicat volumul de poezii Les amours în 
1533, dedicându-i-l regelui Carol al IX-lea. Prefaţa volumului 
îl caracterizează pe autor ca fiind „prinţul poeţilor şi poetul 
regilor”, accentuând admiraţia acestuia faţă de muzică. La 
începutul secolului al XVII-lea, biograful său, Claude Binet, 
scrie următoarele despre el: „Muzica era o adevărată încântare 
pentru el; cânta cu plăcere, fredona propriile versuri, numea 
muzica sora poeziei, iar pe muzicieni şi poeţi – copiii sfinţi ai 
muzelor.” (Claude Binet, 1609)
De multă vreme s-a născut dorinţa Ansamblului La Fenice 
de a transmite publicului, prin intermediul muzicii, emoţiile 
ascunse în poeziile scrise de Ronsard. Totodată, ansamblul 
prezintă o parte din moştenirea culturală a regiunii: o cule-
gere de ode din 1533, ale cărei ediţii originale se află la Bibli-
oteca din Auxerre, este reînviată prin interpretarea pieselor 
de Clément Janequin, Claude Goudimel şi Roland de Lassus 
(Orlando di Lasso). Programul include, alternativ, piese muzi-
cale şi poezii, precum şi variaţiuni şi fantezii de Diego Ortiz, 
Albert de Rippe, Pierre Attaingant şi alții. 
Jean Tubéry – cornet, cornet mut, flaut drept; Simen van 
Mechelen – trombon renascentist, flaut drept; Marc Wolff 
– lăută, chitară renascentistă; Nicolas Achten – clavecin, chi-
tară; Caroline Pelon – voce; Jean-Claude Saragosse – voce

Program
Anonim: Premier ballet & „Ballet du Roy pour sonner après”
Roland de Lassus (1532–1594): Bonjour mon coeur
Peter Philips (1560–1628): Bonjour mon coeur
Jacques Mauduit (1557–1627): Voici le vert et beau Mai
Anonim: Courant’ de la Royne
Claude Goudimel (1514–1572): Mignonne allons voir si la rose



26

Michael Praetorius (1571–1621): La Rosette (Terpsichore Musa-
rum…, 1612)
Pierre Certon (1510–1572): Fauche, garçon
Michael Praetorius: Bransles de village (Terpsichore Musa-
rum…, 1612)
Jacob Paix (1556–1623): Bransle & volte
Thomas Crequillon (1505 k.–1557?): Un gay bergier
Giovanni Bassano (1558–1617): Un gay bergier (passeggiato)
Thomas Crequillon: Alix avoit aux dents la malerage
Girolamo Dalla Casa (?–1601): Alix avoit (diminuito)
Clément Janequin (1485–1885): Petite nymphe folâtre
Adrien Leroy (1520–1598): Passamèze pour le luth
Roland de Lassus: La nuit froide et sombre
Claudin de Sermisy (1495–1562): Jouissance vous donneray mon 
ami
Albert De Rippe (cca. 1500–1551): Romanesca
Anonim: Gaillarde „Si pour t’aimer”
Pierre Sandrin (cca. 1490–d.1561): Doulce mémoire
Diego Ortiz (cca.1510–cca.1570): Doulce mémoire (glosada) – 
Recercada secunda sobre passamezzo
Claudin de Sermisy: Tant que vivray en âge florissant

interpreţi

István cSata a terminat Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima” din Cluj-Napoca, secţia contrabas, în prezent fiind 
membru al Orchestrei Filarmonice „Transilvania” din Cluj-
Napoca. A început studiul muzicii vechi şi al instrumentului 
viola da gamba în mod autodidact, iar mai târziu, sub îndru-
marea doamnei Ilse László-Herbert, a ajuns la performanţă. 
Participă la cursurile de măiestrie de viola da gamba în cadrul 
Facultăţii de Muzică din Geneva, la clasa de viola da gamba 
Guido Balestracci şi la clasa de muzică de cameră şi basso 
continuo Pierre-Alain-Clerc. A frecventat mai multe cursuri 
de muzică de cameră şi de viola da gamba solo, sub conduce-
rea interpreţilor Bruno Cocset, Hervé Douchy, Mira Glodea-
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nu, Jan De Winne, Françoise Lengellé. A colaborat cu nume-
roase formaţii de muzică de cameră din ţară şi din străinătate: 
Ausonia (Bruxelles), Il Gardellino (Brugge), Chanterelle (Cluj-
Napoca). Este membru fondator al formaţiei de muzică baro-
că Fonte di Gioia. Ca solist şi membru al formaţiilor camerale, 
este invitat la diferite concerte din ţară şi din străinătate. 
Sam chapman, originar din sud-vestul Angliei (Devon), 
şi-a început educaţia muzicală în domeniul muzicii vechi la 
Royal Academy of Music din Londra cu artista-profesoară 
Elizabeth Kenny. În această perioadă, Sam Chapman a obţi-
nut mai multe premii muzicale renumite, printre care: Julian 
Bream Prize (2002), Robert Spencer Award (2004), precum 
şi o bursă de studiu de la fundaţia engleză Leverhulme Trust 
(2008), prin intermediul căreia a avut posibilitatea să-şi conti-
nue studiile la Universitatea Schola Cantorum Basiliensis din 
Elveţia. Acolo şi-a perfecţionat cunoştinţele la nivel de maste-
rat, cu profesorul Hopkinson Smith, iar apoi, sub îndrumarea 
profesorului şi clavecinistului Jesper Christensen, în domeniul 
basso continuo. Începând din anul 2008, Sam Chapman lu-
crează pe post de corepetitor la Schola Cantorum Basiliensis 
din Elveţia şi este profesor consacrat al tehnicii Alexander. 
Ca solist şi membru al mai multor formaţii camerale, a cântat 
în numeroase ţări europene, la diferite festivaluri de muzi-
că veche. Ca urmare a cercetărilor sale în domeniul muzicii 
renascentiste engleze, în anul 2008 a înfiinţat ansamblul de 
muzică veche The Queen’s Revels.
Szilárd chereji este descendent al unei familii de muzicieni 
din Transilvania, educaţia sa muzicală începând la vârsta de 
5 ani. A urmat studii de contrabas, viola da gamba şi violone, 
cu stagii la universităţile de muzică din Braşov, Graz, Vie-
na şi Trossingen. Specializându-se în muzica medievală şi 
renascentistă, a obţinut diploma de master sub îndrumarea 
profesorului Kees Boeke. A participat la diverse festivaluri şi 
concerte în toată Europa, atât ca solist, cât şi în cadrul unor 
ansambluri: L’Arpeggiata, Armonico Tributo Austria, Capella 
Cracoviensis, Cristofori, Ensemble Kapsberger, Il Gardellino, Les 
Nouveaux Caractères, Musica Historica, Norsk Barokkorkester, 
L’Orfeo Barockorchester, Private Musicke, şi Santenay (fiind şi 
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fondatorul ansamblului). A realizat înregistrări la următoarele 
case de discuri: Alpha, Accent, Pan Classics, Gramola, Olive 
Music.

Rumen István CSÖRSZ s-a născut la Budapesta, în anul 
1974. După studiile de violoncel, a urmat cursurile de muzică 
populară şi muzică veche din cadrul Şcolii de Muzică Popu-
lară din Óbuda, specializare cimpoi şi cobză, avându-i ca pro-
fesori pe György Lányi şi Tamás Kobzos Kiss. A participat 
la cursurile de muzică renascentistă ale lui László Czidra la 
Keszthely şi a studiat mai multe instrumente ca autodidact. A 
obţinut diploma de licenţă în anul 1997 şi diploma de doctor 
în anul 2004, la Universitea „Eötvös Lóránd” din Budapes-
ta, Facultatea de Filologie, având ca temă „Bazele literare şi 
muzicale ale formei de ungaresca”. A predat flaut timp de un 
an. Începând cu anul 2001, lucrează la Institutul de Ştiinţe 
Literare al Academiei Ştiinţifice Maghiare. Domeniile lui de 
cercetare sunt: arta maghiară a poeziei cântate, poetica po-
pulară din secolele XVIII–XIX, sistemele tonale din Europa 
Centrală. Este autorul mai multor cărţi şi articole ştiinţifice. 
Este fondatorul şi conducătorul artistic al ansamblului Musica 
Historica, începând cu anul 1988 (voce, instrumente de suflat 
şi cu corzi ciupite), fiind totodată preşedintele Asociaţiei Cul-
turale „Musica Historica”. Ca membru al formaţiei Carmina 
Danubiana, al formaţiei Falkafolk, dar şi ca solist, susţine con-
certe în Ungaria şi în străinătate. A compus muzică de scenă 
şi a colaborat la înregistrarea mai multor CD-uri. Pentru ac-
tivitatea sa deosebită, în anul 2003 a primit distincţia „Lăuta 
Tinódi”, în 2007 a obţinut Premiul Academic pentru Tineret, 
iar în 2009 şi în 2013 a dobândit bursa Bolyai. Susţine cursul 
de muzică de cameră la Universitatea de Vară de Muzică Ve-
che pentru a patra oară. 

Jean-Christophe FriSch a concertat în toată lumea cu an-
samblurile XVIII–21 Le Baroque Nomade şi Balkan Baroque 
Band, cu scopul de a confrunta muzica barocă europeană cu 
tradiţiile muzicale extraeuropene. Aventurile trăite în cursul 
călătoriilor nu sunt doar de conotaţie muzicală, ci includ şi 
experienţe dobândite în cadrul întâlniri cu muzicieni din di-
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verse colţuri ale lumii, experienţe transmise cu grijă publicu-
lui său. Acurateţea sa se datorează studiilor urmate în dome-
niul biologiei. Este un flautist excepţional, chiar de la începu-
tul carierei sale, sonatele pentru flaut de Vivaldi înregistrate 
sub semnătura sa constituind o operă de referinţă pentru casa 
de discuri Universal Records. Viziunea sa particulară asupra 
muzicii baroce l-a îndemnat să înfiinţeze ansamblul XVIII–21 
Le Baroque Nomade, în cadrul căruia şi-a putut realiza ideile 
inedite. Din acel moment, s-a consacrat profesiei de dirijor, 
punând accent pe resuscitarea muzicii baroce şi pe noua ma-
nieră de interpretare a acesteia, cristalizată cu doar patruzeci 
de ani în urmă. Interpretările sale se caracterizează prin uti-
lizarea contrastelor de tempo, a echilibrului între ambitusul 
grav şi cel acut, precum şi prin creativitatea manifestată în 
frazare. Dorinţa sa continuă de experimentare îl conduce spre 
cercetări bazate pe cele mai noi descoperiri în domeniul mu-
zical şi pe relaţiile personale cu ansamblurile dirijate. A dirijat 
în 34 de state, la Cité de la Musique din Paris, la Filarmonica 
din Köln, la Festivalul Bergen (Norvegia), la Centrul de Fes-
tivaluri Southbank (London), la Casa de Operă din Roma, la 
teatrele „La Fenice” şi „Damascus” din Veneţia. A înregistrat 
peste 20 de CD-uri, dintre care unele au fost selectate – de 
către presa internaţională, de exemplu, Sunday Times – ca 
fiind cele mai reuşite înregistrări ale anului. J.-Ch. Frisch este 
considerat ca fiind un Indiana Jones al muzicii baroce. Con-
certele pe care le dirijează sunt amintite ca nişte experienţe 
culturale unice, extraordinare. Se consideră că virtuozitatea şi 
carisma sa transpune, publicul în lumea liricii, plină de sensi-
bilitate. 
Mária Fülöp s-a născut în oraşul Sfântu-Gheorghe. Şi-a 
completat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca, cu specializarea pedagogie muzicală. In-
teresul său faţă de muzica veche s-a manifestat prin studiul 
clavecinului sub îndrumarea profesorilor Ecaterina Botár şi 
Erich Türk. În anul 2004, printr-un program Erasmus, a ob-
ţinut o bursă la Facultatea de Muzică din Trossingen (Germa-
nia), unde şi-a continuat studiile de clavecin, sub îndrumarea 
profesorilor Franz Dieter Weitz şi Marieke Spaans. În anul 
2008, a dat examen de admitere la Academia de muzică ve-
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che „Schola Cantorum Basiliensis” din Basel (Elveţia), unde, 
în anul 2011, a obţinut diploma de masterat cu specializarea 
clavecin, sub îndrumarea profesorului Jörg-Andreas Bötti-
cher. În prezent, urmează un nou curs de masterat în Leipzig, 
avându-l ca profesor pe renumitul clavecinist Nicholas Parle, 
iar în cadrul aceluiaşi institut predă clavecin şi basso continuo. 
Îşi continuă activităţile profesionale ca profesoară de muzică 
şi organist în Basel. În cursul anilor de studii, a luat parte 
la mai multe cursuri de specializare din Ungaria, România, 
Austria şi Germania, sub îndrumarea unor profesori renumiţi: 
Jesper Christensen, Jacques Ogg, Nicholas Parle, Marieke 
Spaans, Bob van Asperen, Spányi Miklós, Franz Dieter 
Weitz. Ca solistă, a participat la mai multe manifestări muzi-
cale şi a colaborat cu numeroase formaţii de muzică de cameră 
din Elveţia, Ungaria, Austria, Germania şi România. 

Cyrille GerStenhaber Repertoriul său muzical este eclectic, 
datorat studiilor din domeniul literaturii şi al muzicologiei. 
Fiind familiară cu mai multe stiluri muzicale, iar vocea sa 
adaptându-se uşor acestora, recitalurile susţinute de soprana 
Cyrille Gersenhaber includ adesea, în aceeaşi măsură, muzica 
medievală şi contemporană. Repertoriul său îmbrăţişează atât 
piese scrise de Monteverdi, cât şi piese de Milhaud, Rameau, 
Händel, Scarlatti, Mozart, Puccini, Prokofiev, opere contem-
porane şi cântece religioase. Evoluează în opere, concerte şi 
spectacole sub conducerea unor dirijori renumiţi: Brüggen, 
Malgoire, Florio, Curtis, Frisch etc. Datorită onorării multi-
ple a invitaţiei Bibliotecii Naţionale a Franţei, s-a specializat 
în stilul şansonetei franceze (Kosma, Poulenc). A ajuns pe 
cele mai renumite scene ale lumii: Franţa, Olanda, Polonia, 
Germania, Turcia, Italia, Statele Unite şi deseori primeşte 
aprecieri din partea criticilor. Discul Même dans le sommeil 
(Domenico Scarlatti) a fost ales cel mai bun disc baroc din 
Spania (2000), iar discul Les leçons de ténèbres (François Cou-
perin) a fost ales de Sunday Times între cele mai reuşite 
discuri ale anului 2003. Având o experienţă vastă, în prezent 
se concentrează asupra unor stiluri muzicale noi, cum ar fi 
chanson-urile franceze.
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Tamás kobzoS kiSS s-a născut în 1950 la Debreţin. În cadrul 
studiilor sale muzicale, a urmat pianul, chitara, lăuta şi alte 
instrumente populare (cobză, liră rustică, saz turcesc). De 
peste 30 de ani, activează ca interpret muzical foarte original, 
în stil de rapsod. Încă din anii studenţiei, a desfăşurat o ac-
tivitate muzicală bogată, ca membru al ansamblului folcloric 
Délibáb. După 1974, a cântat în diferite ansambluri (Kaláka, 
Bakfark Bálint Trio, Kecskés). În 1979, participă la realizarea 
discului „Muzica renascentistă din Ardeal”, redactat de L. 
Kecskés András. A susţinut concerte solistice în mai multe 
ţări europene, dar şi în Japonia şi SUA. Colaborează cu an-
samblurile muzicale Clemencic Consort, Jánosi şi cu muzicie-
nii György Szabados, Michael Montanaro şi Erdal Şalikoglu. 
Începând cu anul 1991, este directorul Şcolii de Muzică Po-
pulară din Óbuda, iar din 2007 predă cobză la Universitatea 
de Muzică „Liszt Ferenc”. Este autorul mai multor articole 
ştiinţifice şi a organizat nemeroase conferinţe. Activitatea sa 
artistică a fost recunoscută prin mai multe distincţii: în 1998 
a primit premiul „Magyar Arany Érdemkereszt” (Crucea 
de Aur) din partea statului ungar, în 2005 a primit premiul 

„Lăuta Tinódi” de la Asociaţia de Muzică Veche din Ungaria, 
iar în 2006 a primit premiile „Prima” şi „Magyar Örökség” 
(Moştenire Maghiară). În 2009, consiliul local din Óbuda 
l-a distins cu premiul „Óbuda kultúrájáért”, în 2010 i-a fost 
acordat premiul „Szenczi Molnár Albert” iar în 2011 i-a fost 
decernat premiul „Liszt Ferenc”. În anul 2014, i-a fost acordat 
Premiul Kossuth, cea mai importantă distincţie culturală din 
Ungaria, fiind primul artist de muzică veche distins cu acest 
prestigios premiu. Tamás Kobzos Kiss participă în mod con-
stant la Festivalul de Muzică Veche din Miercurea-Ciuc.

István kónya lăutist, s-a născut la Nagykanizsa. După ter-
minarea Facultăţii pedagogice de la Szombathely (1985), a 
obţinut calificarea de profesor de istorie şi muzică. Şi-a conti-
nuat studiile la secţia de chitară clasică din cadrul Academiei 
de Muzică „Liszt Ferenc” din Debreţin, cu profesorul Zoltán 
Tokos. Între 1989 şi 1994, a urmat cursurile de muzică ba-
rocă şi de chiatronne, arciliută, lăută renascentistă şi barocă 
ale Conservatorului Regal din Haga (Olanda), cu Toyohiko 
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Satoh. Este primul lautist maghiar care a obţinut o diplomă 
în această specializare. Ca solist şi acompaniator în cadrul 
unor formaţii de renume, concertează în numeroase ţări din 
Europa şi America. Din anul 1993, predă lăută în cadrul mai 
multor cursuri şi festivaluri de muzică veche: Festivalul de 
Muzică Veche din Szombathely (1996-1998), Festivalul Inter-
naţional de Lăută şi Chitară din Győr (Ungaria), Atelierul 
de Muzică Veche „Savaria” din Szombathely (Ungaria). A 
colaborat la realizarea a numeroase înregistrări de radio şi te-
leviziune. A lansat două discuri solo (Muzică de lăută din trei 
secole şi Suite pentru lăută de S. L. Weiss) şi este organizatorul 
Seratelor lăutei din Cetatea Buda, unde a susţinut aproximativ 
500 de concerte. 

Róbert mandel, născut în 4 mai 1957, este cercetător al in-
strumentelor muzicale vechi, inventator al instrumentului 
muzical electrotary şi interpret la chirondă. Interesul pentru 
muzică şi instrumente muzicale l-a moştenit de la bunicul 
său, constructor de instrumente muzicale. Tatăl său, Tamás 
Mandel, a fost arhitect laureat al premiului Ybl, care, printre 
altele, s-a consacrat ca autor al proiectului de reconstrucţie al 
Institutului de Muzică. La începutul carierei, a fost creator 
de instrumente muzicale, după care s-a perfecţionat ca resta-
urator de instrumente muzicale. Datorită specializării, a avut 
ocazia să participe la restaurarea clavecinului lui Bach şi a 
vizitat cele mai prestigioase colecţii de instrumente muzicale 
din Europa. Neavând posibilitatea să-şi continue activitatea 
de restaurator de instrumente muzicale în Ungaria, s-a repro-
filat ca interpret muzical. Instrumentul ales, chironda (hurdy-
gurdy) a ajuns în Ungaria la sfârşitul secolului al XIX-lea prin 
intermediul muzicanţilor din Viena, devenind mai cunoscut 
în partea de sud a ţării. În ultimii treizeci de ani, formaţia sa 
muzicală, Mandel Quartet a avut concerte în întreaga lume şi 
s-a bucurat pretutindeni de succes. Formaţia captează atenţia 
spectatorilor pentru câteva ore nu numai prin muzică, ci şi 
prin prezentările interesante despre opere muzicale, persona-
lităţi muzicale şi experienţe trăite cu ocazia turneelor de către 
protagonist. În ultima vreme, a făcut experimente cu concerte 
electroacustice, construind astfel instrumentul muzical denu-
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mit electrotary, asemănător sintetizatorului. S-a preocupat şi 
de organizarea de concerte, cum ar fi Visegrádi Palotajátékok, 
sau WOMUFE (World Music Festival). 

Réka palócz a absolvit Universitatea de Artă „Széchenyi 
István” din Győr, în anul 2001, specializarea canto, sub în-
drumarea profesoarei Judit Németh. A urmat cursurile de 
canto ale profesoarelor Ilona Adorján, Anna Reynolds şi 
Júlia Hamari. A susţinut numeroase recitaluri de arii, lieduri 
şi şansonete în Ungaria, Elveţia şi Germania. În prezent, 
este profesoară la Liceul de Muzică „Hermann László” din 
Székesfehérvár. Din anul 1994, este membru al Ansamblului 
Musica Historica, cu care a susţinut concerte în calitate de 
solist şi a colaborat la lansarea a trei CD-uri. Din anul 2001, 
predă cursuri legate de problematica de formare a vocii. Prin-
tre studenţii săi, se află cântăreţi de muzică clasică, cântăreţi 
populari şi actori. În cursurile sale, acordă o importanţă deo-
sebită corelării accentelor muzicale cu cele din text.

István Szabó s-a născut la Pápa (Ungaria), în anul 1953. A 
urmat studii de pian şi clarinet. În 1971, a obţinut diploma 
de bacalaureat la Liceul „Türr István” din Pápa (Ungaria), cu 
specializare matematică-fizică. În 1976, a luat licenţa la Uni-
versitatea „Eötvös Lóránd”, avănd specializarea profesor de 
matematică-fizică. În perioada studiilor universitare, a fost 
membru al corului Béla Bartók, condus de Gábor Baross, cu 
care a participat la festivaluri din ţară şi străinătate, şi a fost 
invitat la Radio BBC. Începând cu 1976, este profesor de 
matematică-fizică în Şcoala Technică „Kossuth Lajos” din 
Csepel (Ungaria). În anul 2000, ministrul educaţiei i-a acor-
dat premiul „Arany Katedra” (Catedra de aur). Cercetările 
despre instrumentele vechi cu corzi ciupite şi cântecele vechi 
maghiare au început în cursul anilor de studii universitare. În 
1975, a fost fondatorul ansamblului Bakfark Bálint, condus de 
András L. Kecskés. Concertează în mod regulat, efectuând 
numeroase înregistrări radio, TV şi CD, cu ansambluri din 
ţară şi străinătate, precum şi cu solişti (Ars Renata, Mária 
Zádori, Simon Carrington, Clemencic Consort, Niederöster-
reichische Spielleute). Din anii ’80, participă la numeroase 
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înregistrări de muzică barocă, cântând la lăută, teorbă, man-
dolină milaneză, citolă, colaborând cu ansamblul Capella Sa-
varia, condus de Pál Németh şi dirijat de Nicholas McGegan. 
În 1990, a fondat ansamblul Vagantes Trió, împreună cu Péter 
Kálmán şi István Tóth. A susţinut concerte în majoritatea ţă-
rilor europene. A publicat constant lucrări ştiinţifice. Instru-
mente: lăută renascentistă, lăută barocă italiană, lăută barocă 
germană, teorbă, chitară barocă, chitară biedermeier, madolină 
milaneză, cobză, baglama saz. În 1999, a primit distincţia 

„Lăuta Tinódi”.

Zoltán Széplaki s-a născut în anul 1972. Încă din copilărie, 
a studiat instrumente de suflat de tip renascentist şi baroc. A 
colaborat cu ansamblul Camerata Hungarica şi cu Czidra 
László. În anul 1999, a absolvit Conservatorul din Szeged, 
specializarea muzică veche, la clasa profesorului Lőrincz 
László. În 2012, a absolvit Academia de Muzică din Budapes-
ta, specializarea flaut tranversal baroc, la clasa profesoarelor 
Vera Balogh şi Ildikó Kertész. A participat la mai multe 
cursuri internaţionale, având ca profesori pe Anneke Boeke, 
Peter Holtslag şi Walter van Hauwe. Începând cu anul 1990, 
este membru în ansamblul Musica Historica şi colaborează 
cu mai multe formaţii din Ungaria. A susţinut numeroase 
concerte atât în Ungaria, cât şi în străinătate. A colaborat la 
lansarea a nouă discuri. În cadrul cursurilor sale, urmăreşte 
extinderea şi îmbogăţirea timbrului flautului, iar în interpre-
tare pune accent pe aplicarea diferitelor caractere de dans şi 
pe interpretarea muzicală a limbii vorbite.

Guido titze şi-a început studiile muzicale în oraşul natal, 
Cottbus (flaut drept, oboi, pian, compoziţie). În 1982, a absol-
vit Academia de Muzică din Dresda, cu profesorii Andreas 
Lorenz (oboi) şi Siegfried Kurz (compoziţie). A fost solist-
oboist la Staatskapelle din Weimar, iar din 1985 ocupă acelaşi 
post la Filarmonica din Dresda. A realizat numeroase înre-
gistrări ca membru al formaţiilor Virtuosi Saxoniae şi Dresd-
ner Bläserquintett. Pasiunea lui pentru oboiul baroc datează 
din 1989. Ca specialist al acestui instrument, este fondator şi 
manager al reputatului ansamblu Dresdner Barockorchester şi 
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are o intensă activitate solistică. Este profesor asociat al Aca-
demiei de Muzică din Dresda. A susţinut cursuri de măiestrie 
la diferite ediţii ale Academiei Bach de la Cluj-Napoca.

Ulrike titze a terminat studiile muzicale în oraşul natal (In-
stitutul Superior de Muzică din Dresda), la secţia vioară. Ur-
mează o colaborare de patru ani cu Staatskapelle din Weimar. 
Începând cu anul 1986, cântă numai la vioară barocă. Este 
membru fondator şi concert-maestru al Orchestrei Baroce din 
Dresda. Timp de mai mulţi ani, a predat vioară barocă la In-
stitutul Superior de Muzică din Dresda. În cadrul Academiei 
Internaţionale Bach din Cluj-Napoca, a lucrat în repetate 
rânduri cu studenţi din România şi Ucraina. Îşi consacră în-
treaga activitate muzicii de cameră, răspunde la solicitările şi 
invitaţiile unor festivaluri şi orchestre de renume (Academia 
de Muzică Veche din Berlin, Orchestra Barocă din Stuttgart, 
Bell-Arte din Salzburg).

Erich türk s-a născut în 1972, în Cluj-Napoca. A studiat 
orgă la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj- Na-
poca, cu Ursula Philippi şi la Universitatea de Muzică şi Artă 
Dramatică din Viena, cu Michael Radulescu. A studiat şi 
clavecin cu Ilton Wjuniski şi Gordon Murray. În Portugalia, 
Franţa, Germania, Elveţia şi la Moscova a participat activ 
la numeroase cursuri de măiestrie de orgă, clavecin şi basso 
continuo. În perioada 1995-1999, a fost organist şi dirijor de 
cor la Biserica evanghelică din Mediaş, iar din 1995 predă 
orgă, clavecin, organologie şi muzică de cameră la Academia 
de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În calitate de 
solist, precum şi în calitate de membru al Ansamblului Baroc 
Transilvania, al Balkan Baroque Band şi al altor formaţii ca-
merale, a susţinut numeroase recitaluri în ţară şi în majorita-
tea ţărilor europene. A efectuat numeroase înregistrări radio, 
TV şi CD, iar cu Ansamblul Baroc Transylvania a realizat un 
DVD documentar cu muzică autohtonă. Erich Türk se impli-
că în revigorarea muzicii vechi şi în cercetarea instrumentelor 
de epocă, fiind un invitat frecvent al festivalurilor de profil 
din ţară. A fondat casa de discuri TransylvANTIQs, dedica-
tă culturii muzicale autohtone. Se ocupă şi de interpretarea 
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muzicii contemporane, fiind protagonistul a numeroase prime 
audiţii absolute. În anul 2000, a fost laureat al Concursului 
Internaţional de Orgă „J.S. Bach” din Bruges.

Mónika tóth a obţinut diploma de profesor de vioară cu 
distincţie, în 1997, la Conservatorul Universităţii de Muzică 

„Liszt Ferenc” din Szeged (Ungaria). În 1999, a obţinut bur-
sele Fundaţiei Soros şi Fundaţiei Marco Fondella şi a început 
specializarea în muzica veche la Accademia Internazionale 
della Musicá din Milano, sub îndrumarea lui Enrico Gatti. 
În paralel cu studiile, a participat la cursurile de măiestrie 
susţinute de Simon Standage, Lucy van Dael, Jaap Schröder 
şi Malcom Bilson. În anul 2000, a obţinut locul II la Con-
cursul internaţional de muzică de cameră „Premio Bonporti”, 
organizat la Roverto (Italia), iar în 2001, la Concursul Inter-
naţional Talemann din Magdeburg a obţinut locul III. Diplo-
ma de masterat cum laude în vioară barocă a obţinut-o în 2007, 
la Conservatorul „Vicenzo Bellini” din Palermo, terminând 
la clasa lui Enrico Onofri (Il Giardino Armonico). Concer-
tează frecvent împreună cu ansamblurile de muzică barocă 
şi formaţiile de muzică de cameră din Europa: I Barocchisti, 
Ensemble Zefiro, Accademia Bizantina, Il Giardino Armo-
nico, Dolce e Tempesta, Europa Galante, Capella Leopoldi-
na Graz, Barucco Wien, Neue Hofkapelle Graz, Accentus 
Austria, L’Eclisse, Estro Cromatico, Silva Rerum. Participă 
la festivaluri de muzică veche (Regensburg, Berlin, Barcelona, 
Leipzig, Viena, Ierusalim). A realizat înregistrări la următoa-
rele case de discuri: Decca, EMI, Sony, Archiv, Naiv, Arts, 
Hungaroton, Symphonia, Amadeus, Brilliant Classics şi Vir-
gin. Susţine cursuri de vioară barocă la universităţile de vară 
organizate la Tokaj, Agárd şi Miszla (Ungaria). Din 2012  este 
profesoara de vioară barocă a ansamblului Talenti Vulcanici 
din Napoli. 

Jean tubéry şi-a început studiile muzicale la Conservatorul 
din Toulouse şi la Conservatorul din Amsterdam, speciali-
zându-se prima dată în flaut drept, apoi în cornet. A frec-
ventat cursurile profesorului Bruce Dickey la Academia de 
Muzică din Basel şi a început să colaboreze cu formaţii pre-
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stigioase: Clemencic Consort, Les Arts Florissants, Concerto 
Vocale, Hespèrion XXI şi La Petite Bande. În 1990, a înfiinţat 
ansamblul La Fenice, care joacă un rol important în peisajul 
muzicii vechi din Europa. Ansamblul a realizat numeroase 
înregistrări discografice la majoritatea caselor de discuri din 
Europa. Seria Ricecar, care tratează operele lui Monteverdi, 
este una dintre producţiile considerabile ale ansamblului. Pre-
dă cornet şi interpretare muzicală la Conservatorul Regional 
din Paris şi la Conservatorul Regal din Bruxelles. A fost in-
vitat să susţină cursuri de master la conservatoarele din Lyon 
şi Luxemburg, la European Vocal Center, la Mannes College 
din New York, la Universitatea de vară din Connecticut şi 
la Schola Cantorum Basiliensis. A primit numeroase premii 
muzicale, iar în 2001, statul francez i-a acordat titlul de Ca-
valer al Ordinului Artelor și Literelor. În 2007, a fost ales „omul 
anului” de cotidianul belgian Le Soir. Interpretarea piesei Te 
Deum (Marc-Antoine Charpentier), realizată în 2010, a fost 
aleasă de către revista Classica drept cea mai bună interpreta-
re a lucării. În perioada 2010–2013, a condus diferite proiecte 
de muzică italiană barocă, în postură de conducător al corului 
Arsys Bourgogne. 

Piroska VitáriuS a terminat Academia de Muzică „Liszt 
Ferenc”, în anul 1994, la secţia vioară. A participat la nume-
roase cursuri de vioară barocă din Europa. A predat vioară 
barocă şi muzică de cameră la Facultatea de Muzică din Sze-
ged. A colaborat cu orchestra barocă Concerto Armonico, a 
fost membru fondator al orchestrei Orfeo din Budapesta. În 
prezent, este concert-maestru al Orchestrei Baroce Savaria, 
avându-l ca dirijor pe Németh Pál. Este membru în formaţiile 
Tercina şi Musica Profana, dar colaborează şi cu alte formaţii 
de muzică veche. Predă vioară barocă în cadrul festivalului 
Săptămâna Muzicii Renascentiste şi Baroce din Győr (Un-
garia). Ca solistă, a participat la numeroase concerte, festiva-
luri şi înregistrări pe CD, alături de orchestre renumite din 



38

Europa. În 2007, a înregistrat la casa de discuri Hungaroton 
un ciclu de 6 concerte pentru vioară de M. L. Lombardini 
Sirmen. 

Danuta zawada a studiat vioară cu Maciej Sobczak, la 
Academia de Muzică din Gdańsk. Şi-a continuat studiile 
de vioară barocă la Academia de Muzică din Cracovia, sub 
îndrumarea profesorului Zygmunt Kaczmarski, apoi a urmat 
cursurile profesorilor Sigiswald şi Sara Kujiken, la Conserva-
torul Regal din Bruxelles. Interesul faţă de muzica veche şi de 
interpretarea muzicii pe instrumente de epocă a determinat-o 
să frecventeze cursurile de măiestrie susţinute de Mónika 
Tóth, Enrico Onofri, Marinette Troost, Jacques Ogg, Paolo 
Pandolfo, Kenneth Weiss és Simon Standage. În prezent, 
concertează cu formaţiile Hofmusici, Bella Indifferenza, Il 
Gardellino, Orfeo Orchestra, Estro Cromatico, Consortium 
Sedinum şi Silva Rerum Arte. Este membru în Asociaţia Pri-
etenilor Muzicii Veche din Gdańsk, în Asociaţia Interpreţilor 
de Muzică Veche din Cracovia şi îşi concentrează activitatea 
asupra promovării muzicii vechi. 

Formaţii

balkan baroque band

Iniţiativa înfiinţării formaţiei îşi are originea în dorinţa mem-
brilor săi de a concretiza experienţele dobândite prin experi-
mentări muzicale inovative. Devotamentul unui călător prin 
lume, fascinat de diferitele culturi, limbi şi oameni, constituie 
o provocare incitantă de a renaşte ceea ce reprezenta muzica 
europeană de-a lungul secolelor: o cultură muzicală fără gra-
niţe, izvorâtă dintr-o colaborare vie a muzicienilor, artiştilor 
şi compozitorilor. Pe întreg teritoriul balcanic, se găsesc mu-
zicieni care cercetează muzica barocă a propriei ţări, iar muzi-
cologii abia au început să încerce colectarea bogăţiilor muzi-
cale ascunse dincolo de Cortina de Fier. Concepţia ansamblu-
lui Balkan Baroque Band s-a conturat în spiritul acestor idei. 
Înfiinţarea unui grup care reuneşte cei mai buni muzicieni în 
stil baroc din Balcani: români, croaţi, greci, sârbi, bulgari etc. 
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Datorită cunoştinţelor vaste de tehnică muzicală, dar şi gra-
ţie ataşamentului manifestat faţă de tradiţii locale, membrii 
formaţiei asigură o interpretare într-adevăr deosebită. Re-
pertoriul oferit de ansamblu include de fiecare dată şi câteva 
piese est-europene necunoscute în lume, asigurând publicului 
bucuria noilor descoperiri. 
 
orcheStra barocă a FeStiValului este formată din mu-
zicieni autohtoni de mare prestigiu profesional care cântă la 
instrumente baroce. Scopul acestei inedite iniţiative este mo-
bilizarea instrumentiştilor care activează în diverse formaţii 
de a conlucra în cadrul unui concert extraordinar. Valoarea 
muzicienilor participanţi, precum şi personalitatea conducă-
torului artistic şi concert-maestrului, violonista Ulrike Titze, 
oferă garanţia asistării la un eveniment muzical extraordinar. 

anSamblul la Fenice. Phoenix – în italiană, la fenice – de-
semnează o pasăre mitică, care după ce trăieşte timp de câteva 
secole, îşi găseşte moartea în foc, doar pentru a renaşte din 
propria-i cenuşă. Simbol al diseminării muzicii italiene în 
Europa barocă, La Fenice a fost şi numele unei opere de Gio-
vanni Martino Cesare, cornetist şi compozitor, care a migrat 
dincolo de Alpi, la începutul secolului al XVII-lea. Este şi 
numele împrumutat de un grup de muzicieni, reuniţi în 1990 
de cornetistul Jean Tubéry, animaţi de dorinţa de a împărtăşi 
pasiunea lor pentru fastuoasa muzică veneţiană de epocă, re-
levând în acelaşi timp extraordinara sa vitalitate. Repertoriul 
ansamblului cuprinde lucrări din întreaga Europă şi se întin-
de pe mai mult de două secole de muzică. Instrumentul cornet 
à bouquin a fost adoptat în mod curent încă de la începutul 
secolului al XVI-lea de Josquin des Prez şi contemporanii săi, 
şi până la J. S. Bach, care îl utilizează în mai multe cantate. 

„În ceea ce priveşte sunetul pe care îl oferă,” ne spune părin-
tele Mersenne în a sa Harmonie Universelle (Paris, 1636), „el 
pare strălucirea unei raze de soare care apare în umbră sau în 
tenebre, atunci când se face auzit printre vocile din biserici, 
catedrale sau capele”. Provenind din diferite colţuri ale Euro-
pei, muzicienii ansamblului sunt solişti renumiţi, care colabo-
rează cu cele mai bune ansambluri de muzică veche din lume. 



40

Imediat după înfiinţare, ansamblul a câştigat două competiţii 
internaţionale: Bruges (1990) şi Malmö )1992). A concertat la 
cele mai prestigioase festivaluri în Franţa, ţările Europei şi 
peste tot în lume. Înregistrările realizate de ansamblu – Opus 
111, Virgin Classics, Ricercar – sunt recunoscute în mod repe-
tat cu cele mai distinse premii (Choc Monde de la Musique, 
Diapason d’Or, 10/10. Répertoire, 5 Etoiles. Goldberg etc.).

anSamblul paSSeGGio încearcă să redescopere dansul, vesti-
mentaţia, conduita socială şi metodele de petrecere a timpului 
liber din spaţiul european, în perioada secolelor
 XIII-XIX. Passeggio este singura trupă din ţară care tratează 
dansul baroc alături de dansul medieval şi renascentist. Spec-
tacolele concepute de coregrafa trupei sunt dintre cele mai 
diferite, astfel încât publicul să fie surprins de fiecare dată. 
Elementul definitoriu al spectacolelor Passeggio este încerca-
rea de a da un fir epic întregii prezentări, de a da un sens sau 
de a interpreta în paşi mici de dans scenete celebre. Membrii 
ansamblului au avut ocazia să participe la cursuri de măies-
trie cu coregraful Gábor Kovács (Budapesta), cu coregrafa 
Françoise Denieau (Paris) şi Bérengère Bodenan (Académie 
de Sablé) sau, în cadrul unor proiecte, cu dansatoarea şi core-
grafa Mary Collins de la Royal College of Music din Londra. 
Totodată vestimentaţia este atent (re)creată, fiind realizată 
după o atentă documentare, astfel încât să fie adaptată fiecărui 
secol în parte.

anSamblul baroc tranSylVania se dedică, încă din 1995, 
interpretării muzicii baroce, cu precădere celei autohtone. 
Folosind cópii ale unor instrumente din Baroc, ansamblul se 
concentrează însă şi asupra muzicii contemporane transilva-
ne, interpretând în primă audiţie lucrări de Hans Peter Türk, 
Adrian Borza, Dan Voiculescu, Adrian Pop şi Cornel Ţăranu. 
Activitatea formaţiei este documentată de cinci CD-uri şi un 
DVD, emisiuni radio, TV şi peste 500 de concerte. În afara 
participării la festivaluri din România, la ceremonii şi recepţii 
organizate de Preşedinţia României sau misiuni diploma-
tice, ansamblul a efectuat numeroase turnee în străinătate 
(Germania, Olanda, Elveţia, Austria, Italia, Belgia, Franţa, 
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Portugalia, Anglia, Ungaria, Republica Moldova). Membrii 
ansamblului sunt absolvenţi ai Academiei de Muzică „Gheor-
ghe Dima” din Cluj-Napoca, perfecţionându-se în continuare 
prin studii şi cursuri de măiestrie în străinătate. Toţi patru 
desfăşoară, de altfel, o foarte bogată activitate concertistică la 
nivel european şi în cadrul altor formaţii camerale.

anSamblul codex a luat fiinţă în anul 1996, având în com-
ponenţă profesori şi studenţi ai Facultăţii de Muzică a Uni-
versităţii „Transilvania” din Braşov. Având ca scop interpreta-
rea muzicii culte europene din secolele XV–XIX cu ajutorul 
instrumentelor de epocă, pe baza surselor teoretice de epocă, 
ansamblul continuă tradiţia bogată a formaţiei de muzică ba-
rocă Cantus Serenus din Braşov. Ansamblul a susţinut nume-
roase concerte în Braşov, Bucureşti, Sighişoara, Cluj-Napoca, 
Târgu Mureş, Focşani, Bârlad, Sfântu-Gheorghe, Miercu-
rea-Ciuc etc., precum şi în Ungaria (Budapesta, Kecskemét, 
Gyula, Kapolcs etc.), Spania şi Italia. Repertoriul formaţiei 
cuprinde muzică din Transilvania secolelor XVI–XIX (Re-
ilich, Sartorius, Honterus, Codexul Caioni, Manuscrisul de 
la Sf. Gheorghe, manuscrisul lui Stephanus Martonffy etc.), 
muzică din Europa de est (manuscrisul Vietoris, manuscrisul 
din Oponice, manuscrisul din Levoce etc.), muzică din baro-
cul timpuriu (Castello, Cima, Frescobaldi etc.), muzică barocă 
franceză (Hotteterre, Marais, Boismortier etc.), muzică baro-
că italiană (Vivaldi, Albinoni, Corelli etc.) şi muzică barocă 
germană (Telemann, Händel, Bach etc.). 

anSamblul kájoni conSort s-a format în decembrie 1988, 
din douăsprezece persoane cu ocupaţii şi de vârste diferite, 
dar care au iubit muzica în egală măsură şi care au fost unite 
de pasiunea comună faţă de muzica veche. Repertoriul an-
samblului este alcătuit din opere profane şi bisericeşti, instru-
mentale şi vocale, ale compozitorilor din secolele XIV–XVII. 
În afara operelor colecţionate şi notate de Joannes Kájoni, 
precum şi de alţi compozitori din Transilvania, ansamblul 
cântă cu plăcere şi muzica altor autori europeni. Ansamblul 
a susţinut concerte în mai multe oraşe din Ungaria (Buda-
pesta, Debreţin, Szarvas, Hévíz), a avut spectacole în castelul 
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Rákóczi din Sárospatak, precum şi în castelele Esterházy 
şi Károlyi. A participat la jocurile de castel din Eger (Egri 
Várjátékok) şi la cea de-a VIII-a ediţie a Zilelor Zemplén. A 
susţinut, de asemenea, recitaluri la concertul de gală al edi-
ţiei a XI-a a Festivalului de şampanie şi vin din Budafok şi 
la Stephansdom din Viena. Ansamblul este invitat adesea la 
Festivalul de Muzică Veche din Miercurea-Ciuc, susţinând, 
de asemenea, concerte în Bucureşti, Hunedoara, Cluj-Napoca, 
Sighişoara, Târgu-Mureş etc.

anSamblul lyceum conSort este o formaţie de muzică 
veche înfiinţată în anul 1992, la Bucureşti, având ca preocu-
pare principală studierea, practicarea şi popularizarea muzicii 
medievale şi renascentiste. Ansamblul are în repertoriu lucrări 
de muzică sacră şi profană, vocală şi instrumentală, prezen-
tate în cele peste patru sute de concerte susţinute în România, 
Ungaria şi Germania. Concertele individuale ale formaţiei şi 
apariţiile acesteia în cadrul unor festivaluri de muzică veche 
se bucură de numeroase înregistrări radio şi TV. Activitatea 
formaţiei a fost onorată cu numeroase premii şi distincţii.

anSamblul muSica hiStorica, înfiinţat în anul 1988 la 
Budapesta, este condus de István Csörsz Rumen. Pe lângă 
instrumentele muzicale clasice şi vechi, membrii ansamblului 
cântă şi la instrumente populare maghiare şi central-euro-
pene. Activitatea ansamblului este susţinută de cercetări de 
seamă cu privire la cultura muzicală din secolele XV–XVIII. 
Membrii ansamblului sunt convinşi că baza ştiinţifică nu 
poate înlocui inventivitatea artistică, muzica veche rămânând 
astfel un gen deschis, care creează posibilitatea experimentă-
rii. Deseori, operele scrise cu câteva secole în urmă pot părea 
îndepărtate, dar, prin programele pentru copii sau seratele 
de dansuri renascentiste, acestea îşi recapătă vitalitatea. An-
samblul a susţinut aproape 1200 de concerte şi a participat la 
numeroase festivaluri: Festivalul „Kaláka”, Velencei Művésze-
ti Napok, Festivalul de Muzică Veche din Miercurea-Ciuc, 
Zilele Sfântu-Gheorghe, Festivalul de Artă Medievală de 
la Sighişoara, Musica Cortese Gorizia etc.). De asemenea, a 
lansat şase CD-uri şi a colaborat la înregistrarea discurilor 
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lansate de Tamás Kobzos Kiss. Formaţia a susţinut concerte 
în România, Slovacia, Italia, Austria, Germania, Polonia, Ce-
hia şi Turcia. 

anSamblul carmina renaScentia din Carei este o forma-
ţie de muzică veche înfiinţată în 2012, ca urmaş al ansamblu-
lui Collegium. Formaţia evocă spiritul şi sunetele din secolele 
XVI-XVII, cu ajutorul pieselor instrumentale si vocale pre-
zentate pe instrumente de epocă. Toate aceste instrumente 
sunt cópii fidele, construite după modele originale de nepre-
ţuit, care au supravieţuit sute de ani, şi care acum se găsesc în 
diferite muzee ale lumii. Ansamblul atribuie importanţă in-
terpretării diferitelor genuri muzicale – sacre şi profane – ale 
epocii renascentiste cu instrumentele specifice perioadei, ast-
fel încât acestea să fie prezentate într-un mod cât mai autentic.

 Consilierul artistic al festivalului
Ignác Csaba Filip a studiat flautul la Liceul de artă din 
Târgu-Mureş, cu prof. János Áment. A terminat studiile la 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la 
clasa de flaut a profesorului Gavril Costea şi a studiat mu-
zica de cameră cu profesorul Ferenc László. A participat la 
mai multe cursuri de măiestrie, unde a studiat flautul trans-
versal şi flautul drept, cu profesorii Ulrike Engelke, Gerald 
Matschke, Gunter Pohl, Monika Kaminski, Anneke Boeke, 
Heiko Shegget, Paul Leenhouts, Karel van Steenhoven, Pe-
ter Holtslag şi Lőrincz László. Ca membru al ansamblurilor 
Cantus Serenus, Amaryllis, Georgius, Codex, Collegio Stra-
vagante etc., a susţinut multe concerte şi recitaluri – naţionale 
şi internaţionale – de teatru, operă şi muzică de cameră. În 
perioada 2001–2003, a fost conducătorul muzical al Teatrului 

„Tamási Áron” din Sfântu- Gheorghe, unde a compus şi muzi-
că de scenă. Ca solist la flaut drept, a colaborat cu numeroase 
orchestre din ţară (orchestrele filarmonicilor din Cluj-Napoca, 
Târgu-Mureş, Braşov, Oradea, Orchestra Naţională Radio 
din Bucureşti). În 1998, a publicat două cărţi de metodi-
că: „Metodă de flaut drept” şi „Muzică pentru flaut drept”, 
apărute ulterior în cinci ediţii. Are în palmares numeroase 
înregistrări radio şi TV. În 1994 şi 1995, a realizat două înre-
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gistrări de disc la casa Hungaroton, cu ansamblul Anonymus 
din Cluj-Napoca. În 2004 şi 2006, a înregistrat discuri cu 
ansamblul Codex. Din 1996, este cadru didactic la Facultatea 
de Muzică a Universităţii „Transilvania” din Braşov. În 2004, 
a obţinut diploma de doctor al Academiei de Muzică „Gheor-
ghe Dima” din Cluj-Napoca şi a înfiinţat asociaţia şi formaţia 
Georgius. Din 2008, este consilierul artistic al Festivalului de 
Muzică Veche şi al Universităţii de Vară de Muzică Veche din 
Miercurea-Ciuc. 
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Universitatea de Vară de Muzică Veche, ediţia a VII-a
6–11 iulie 2014

Cursuri de măiestrie:
•	flaut drept şi flaut transversal – Zoltán Széplaki (Buda-

pesta)
•	vioară barocă – Piroska Vitárius (Budapesta)
•	oboi baroc – Guido Titze (Dresda)
•	 canto – Réka Palócz (Budapesta)
•	 clavecin – Mária Fülöp (Basel)
•	 lăută şi chitară – István Kónya (Budapesta)
•	viola da gamba şi basso continuo – István Csata (Cluj-

Napoca)
•	 acompaniament de percuţie, improvizaţie – Roland Kas-

za (Budapesta)
•	dansuri renascentiste şi baroce (minim 6 participanţi) – 

Gábor Kovács (Szeged)

Cursuri practice pentru toţi participanţii: formaţie de muzică 
renascentistă – Rumen István Csörsz (Budapesta) şi dans 
renascentist – Anikó Szabó (Cluj-Napoca). Studenţii vor avea 
ocazia de a participa la concertul final, precum şi la concertele 
festivalului. 

Prelegeri:
Elena Maria Şorban: Muzica latină în Transilvania
medievală 
Jean Cristophe Frisch: Ornamentele muzicii franceze
Cyrille Gerstenhaber: Pronunţia textului în muzica barocă 
Jean Cristophe Frisch: Relaţia dansului cu muzica în muzica 
barocă franceză 

Acompaniament: Amalia Goje, Noémi Bognár, Zsuzsa 
Csengeri Kostyák (Cluj-Napoca)
Colaboratori: Elena Maria Şorban (Cluj-Napoca), Katalin 
Hanke (Braşov) 
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Biroul Festivalului de Muzică Veche din Miercurea-Ciuc
Centrul Cultural Judeţean Harghita
Coordonator birou festival:
Hargita Szász 

Consilier artistic al festivalului:
Dr. Ignác Csaba Filip

În concepţia grafică a festivalului, au fost folosite planurile de 
afiş din anii 1980 ale graficianului András Mérey 

www.ccenter.ro
www.musicaantiqua.ro
www.musica-antiqua-hr.ro
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