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hangszerek (hegedű, fuvola, oboa d’amore) és a szólisták szólamai közöt-
ti egyensúly labilitása. Az egyébként kitűnően működő szólista kvintett 
tagjai Zádori Mária, Darázs Renáta, Rém Gabriella, Szigetvári Dávid és 
Kovács István voltak.

 Az emlékezetes produkciót a közönség nagy ovációval fogadta. 
Párkai István

A Budapesti Monteverdi Kórus és 
a California Redwood Chorale 

közös hangversenye a 
Budavári Mátyás Templomban, 2010 június 25-én

„A két együttes kapcsolatát a modern világ egyik újításának köszönhetjük 
– hangzott fel a műsorvezető ismertetése – amerikai barátaink olyan ma-
gyar kórust kerestek a világhálón, amelyiknek műsorán szerepelt Kodály
Zoltán Missa brevis című műve, mert ők is csodálattal adóztak ennek a
gyönyörű zenének, és szerették volna előadni Magyarországon, egy ma-
gyar kórussal együtt. Nos, így találtak meg minket. 

Néhány közös próba után, ma megszólaltatjuk a gyönyörű Kodály mu-
zsikát, és megünnepeljük ezt a tiszteletre méltó együttest. Sok énekest köt 
rokoni kapcsolat Magyarországhoz, ezért vállalták a fárasztó, de élményteli, 
hosszú utazást.
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Az együttes karnagya, Daniel Canosa, argentin születésű, világlátott 
muzsikus, aki 18 évesen ismerkedett meg Kodály Zoltán műveivel, és kü-
lönleges vonzódás alakult ki benne a magyar muzsika iránt. Sokat kon-
certezett Európában, számos zenekart és kórust vezényelt, egy ideig ve-
zető karnagya volt az amsterdami Új Barokk Ének- és Zenekarnak. 1990 
óta vezető karnagya a California Redwood Chorale együttesnek.”

A műsor első részében a Budapesti Monteverdi Kórus köszöntötte ma-
gyar művekkel az amerikai együttest.

Kersch Ferenc: Dextera Domini – Az Úr jobbja győzelmet szerzett; 
Kocsár Miklós: Hegyet hágék, lőtőt lépék – népi imádság Erdélyi Zsu-
zsanna gyűjtéséből; OrbánGyörgy: Ave Maria in A, valamint Daemon 
irrepit callidus – Setteng az ördög.

Vezényelt: Kollár Éva és Leschák Sándor 
A California Redwood műsora: 
Morten Lauridsen: Sure on This Shining Night, Hoagy Carmichael: 

Star Dust, A Ninghtingale Sung in Berkeley Square, Traditional gospel: 
Didn’t My Lord Deliver Daniel, Paul Halley: Sound Over All Waters 

Vezényelt: Daniel Canosa
A hangverseny második felében hangzott fel az egyesített kórus elő-

adásában Kodály Zoltán műve a MISSA BREVIS
Szólót énekelt: Samatha Montgomery, Sarah Saulsbury, Bonnie Brooks,  

Kálmán László, Paul Murray.
Orgonán közreműködött: Almásy László Attila
Vezényelt: Daniel Canosa


