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Európa legmodernebb szállítható koncertorgonájával a birtokában több száz telt házas, nagy sikerű templomi, 
rendezvénytermi és szabadtéri hangverseny fűződik már a nevéhez. Róla és munkásságáról mindent megtalál hivatalos 
honlapján: www.nandorgona.hu

„Zene a képekben” címmel ezúttal egy olyan programzenei összeállítást álmodott meg, amely már a zenével egyenrangú 
szintre emeli a látványelemeket. A hangversenyen a közönség azokat a zenéhez időzített művészi fotókat láthatja a 
kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben. Ennek köszönhetően a 
publikum még jobban megérti és átéli az éppen soron következő orgonadarabot. A fotósorozat elkészítéséhez minden 
adott volt abban a városban, ahol zenei pályafutása kezdetét vette, Miskolcon. Így jött az ötlet, hogy eme összművészeti 
produkcióra K. Orosz Ila fotóművészt kérje fel, aki helybeliként ismeri a környék összes csodáját. 

Az egyórás koncerten sokak által ismert, világklasszis zenekari alkotások zseniális orgonaátiratai sorakoznak fel, és 
ez alkalommal sem maradhatnak el tolmácsolásában – a közönség sorai közt sétálva – a zeneművek hátteréről szóló 
történetek, amelyek továbbsegítik megértésüket.
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Fekete Nándor – többszörösen nívódíjazott, kiváló 
zeneakadémiai diplomát szerzett – orgonaművész. 
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„Antonio Vivaldi: A négy évszak – Tavasz, Tél 
Ludwig van Beethoven: Holdfény szonáta, Örömóda 
Edvard Grieg: I. Peer Gynt szvit
+ adventben: a legismertebb karácsonyi énekek

Műsoron

Az országos turnéhoz koncertorgonájával készült a 
szervezést segítő promóciós videó, amelyet bárki 
megtekinthet az interneten, könnyen megosztható a 
közösségi oldalakon, ezáltal az érdeklődők azonnal 
teljes képet kaphatnak a hangversenyről: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYCjU_1qg9g
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Honlapjáról idézett közönség-visszajelzések a látványkoncertről
Dr. Bozsai Gábor, a Parlando zenepedagógiai folyóirat szerkesztője: 
„Számomra különösen fontos az az úttörő ötlet, hogy az orgonajáték közben képek kivetítésével próbálja megközelíteni azt az élményt, amit a zeneszerzők a műveik alkotása során lelki szemeikkel láthattak. Ez nem 
belemagyarázás, nem önkényes értelmezés, hanem nagyon mély spirituális empátia, mondhatnám úgyis, hogy meditációs munka. Úgymond ráhangolódik az orgonaművész arra a lelki rezgéssíkra, ami az akár 
több száz évvel ezelőtt élt zeneszerző (pl. Vivaldi) lelkében lejátszódott.” 

Jakab István ref. lelkipásztor: 
„Nagyszerű, felemelő és kiváló kikapcsolódást kaphattunk a Zene a képekben koncert alkalmával Héregen. Harmadszorra is szívesen visszavárjuk a Művész urat!” 

Videó
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150.000 Ft+áfa

Az orgonáról

Az olaszországi Viscount orgonagyár jóvoltából a turnékon Európa egyik legmodernebb szállítható koncertorgonája gondoskodik a teljes teret 
betöltő hiteles, részlet gazdag, minőségi hangzásról. Folyamatosan megkapja a cég legújabb szoftverfejlesztéseit, így mindig naprakész. A világ összes 
sípfajtája megtalálható adatbázisában, amelynek köszönhetően az orgonaművek úgy szólalhatnak meg, ahogy azt a zeneszerzők megálmodták. 13 
processzoros szuperszámítógépe a billentyű leütésének a pillanatában hozza létre a hangot, másodpercenként 12 milliárd algoritmust számolva, ettől 
is annyira realisztikus a hangzása, mert kétszer ugyanúgy soha nem szólal meg egy hang, ahogyan egy sípos orgonában sem. 

Az 5 darab, 1500 Watt összteljesítményű gyári hangsugárzóival bármelyik teret betölti, ráadásul mivel hangfalaiból egyaránt képes 8 különböző 
visszhangot generálni, így nem csak templomban, de rendezvényteremben és szabadtéren is létre tud hozni például katedrális hangzást. Nehéz 
mindezt szavakba önteni, ezt hallani kell…

Ajánlatunk Önnek

Videó

  Ez az egyórás, jogdíjmentes, világklasszis orgonaátiratokat magában foglaló, 150 időzített fotó vetítésével egybekötött 
összművészeti látványkoncert, Európa legmodernebb koncertorgonájával, műsorvezetéssel, a 2021-es turnézáró évben 
kedvezményesen, mindösszesen 150.000 Ft+áfa tiszteletdíjért, továbbá Budapesttől számítva 100 Ft+áfa/km szállítási költségért 
vállalható, amely tartalmazza hangszerének fővárosban történő fel- és lerakodását.

További részletek, időpontfoglalás:
Kurucz Tünde koncertszervező 
Mobil: +36-20/374-7143
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Képek a látványkoncertről

A töretlen sikerrel futó látványkoncert már 
nemzetközi fesztiválok színpadán is helyet 
kapott. Külön öröm számunkra, hogy az 
ingergazdag világban felnőtt gyermekek 
arcán úgyszintén az elégedettséget látjuk a 
hangversenyek végén. A jövőben is kiemelt 
szerepet kap majd a legfi atalabb generációt 
egyaránt megérintő, innovativ összeállítások 
megalkotása, hisz anno  Fekete Nándor is egy 
hasonló katarzis élmény következményeként 
tette fel életét eme nemes pályára.
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