Kedves Vendégeink!
Két évtizede, 1998 egyik májusi napján egy fiatal olasz
orgonaművész hangversenyére hívó plakátra figyelhettek
fel a járókelők a bajai belvárosi templom kapuján, egy,
Baján addig ismeretlen sorozat címével: Belvárosi
Orgonaesték. Őszintén meg kell, hogy valljam: nem
gondoltam, hogy a számtalan kezdeti nehézség után két
évtizeddel hazánk egyik legrangosabb vidéki, díjtalanul
látogatható koncertsorozatává nőheti ki magát ez a
kezdeményezés. A belvárosi templomi koncertek 2008-ban
kiegészülhettek további estekkel a barátok templomában,
az orgona felújítása után. Így városunk mindkét
koncertorgonájának hangját rendszeresen élvezhetik
kedves vendégeink hangversenyeken is.
Húsz év, közel 130 magas színvonalú koncert, 75
meghívott orgonaművész, számtalan közreműködő
szólista és kórusok tették emlékezetessé ezeket az ünnepi
alkalmakat. Azonban nemcsak nagynevű, világjáró
művészek kapnak fellépési lehetőséget e sorozat estjein,
hanem fiatal tehetségek is, akik még pályájuk elején állnak.
Sorozatunk legfőbb támogatójának, Baja Város
Önkormányzatának hálásan köszönjük, hogy a sorozat
mellé áll, és ezzel lehetővé tette, teszi ezeknek a
koncerteknek a megrendezését.
Köszönjük egyre népesebb törzsközönségünk hűségét,
vastapsait, melyek a művészeket is inspirálják. Nagy
szeretettel hívjuk Önöket sorozatunk további koncertjeire
is, hogy a mindennapok közt feltöltődhessenek a művészek
által megszólaltatott remekművekkel.
Kosóczki Tamás
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A bajai Belvárosi Orgonaesték sorozat
2017. évi, XX. évfolyamának koncertjei:
2017. június 10. szombat, 19 óra
Barátok temploma

2017. szeptember 2. szombat, 19 óra
Barátok temploma

Páduai Szent Antal búcsúi ünnepi hangverseny
Bán István, a budavári evangélikus templom orgonistája
Avvakumovits Györgyi énekművész

nyárbúcsúztató hangverseny
Kovács Szilárd orgonaművész, a pécsi bazilika orgonistája
Duleba Lívia Fischer Annie ösztöndíjas fuvolaművész

2017. június 24. szombat, 19 óra
Belvárosi templom

2017. szeptember 30. szombat, 19 óra
Belvárosi templom

Szent Péter és Pál búcsúi ünnepi hangverseny
Kosóczki Tamás orgonaművész, a bajai
belvárosi templom orgonistája és a templom
Szent Cecília Kórusa
vezényelnek: dr. Petz Gábor és Kosóczki Tamás

zenei világnapi hangverseny
Kapitány Dénes orgonaművész, a Zirci Ciszterci
Apátság orgonistája, és a bajai
Ad Libitum Kórus,
vezényel: Pethőné Kővári Andrea

2017. augusztus 5. szombat, 19 óra
Barátok temploma

2017. október 21. szombat, 19 óra
Belvárosi templom

nyári hangverseny
Kristófi János Zsigmond orgonaművész, a
nagyváradi székesegyház orgonistája
Osztrosits Eszter Fischer Annie ösztöndíjas
hegedűművész
Hangversenyeink támogatója:
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága

őszi hangverseny
Kosóczki Tamás orgonaművész, a bajai
belvárosi templom orgonistája
Kovács Birkás Tamara hegedű előadóművész, a
Bajai Liszt Ferenc AMI és a
Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI tanára
Művészeti szerkesztő:
Kosóczki Tamás

