70 SZOKOLAY

Nagygyörgy Sándor (1933-1993): Szokolay Sándor

A 70 részes sorozat betekintést nyújt Szokolay Sándor szóló, kamara és
kórusműveibe. Az elmúlt két évben rögzített felvételek közreadása az életmű
feldolgozásának keretében valósult meg. A Virtuózokból ismert rendkívüli
tehetségek mellett, kiváló magyar művészek és együttesek
előadásában*szólalnak meg az alkotások.
A 2019. október 1-jén indult 70 SZOKOLAY sorozat, heti rendszerességgel
követhető:
a YOUTUBE - SZOKOLAY csatornán:
https://www.youtube.com/channel/UC3MeE2F62qZfyl2rae7LXRg

a FACEBOOK - Szokolay Sándor Alapítvány oldalán
https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Szokolay-S%C3%A1ndorAlap%C3%ADtv%C3%A1ny-649165898472267/

és a PAPAGENO blogon, 70
SZOKOLAY címmelhttps://papageno.hu/tema/blogok/hetven-szokolay/

A YOUTUBE Szokolay csatornára feliratkozók, minden héten E-mailen
értesülnek az újabb bemutatóról.
A FACEBOOK - Szokolay Sándor Alapítvány oldalát követők figyelemmel
kísérhetik az eseményeket.

A PAPAGENO blogon pedig minden kedden újabb videó ajánló olvasható és a
felvételek megtekinthetők.
Valamennyi közreműködő rendkívüli odaadással és lelkesedéssel vett részt a
munkában, ennek köszönhetően fantasztikus előadásban szólalnak meg a
kompozíciók. A felvételek többsége a BMC - Budapest Music Center
Hangversenytermében készült az EMMI és az MMA támogatásával.
A sorozat 2021. január 22-én a Magyar Kultúra napján fejeződik be.
Az elmúlt két évben megvalósult SZIA zeneszerzőverseny-program, a Magyar
Karácsony hangversennyel zárult a Zeneakadémia Nagytermében,
2019. december 9-én az alábbi programmal:
A Szokolay InspirArt – SZIA 2019 zeneszerzőverseny díjnyertes művei
Szokolay: Magyar Karácsony – magyar karácsonyi énekek és népi betlehemesek
Szokolay: Mohácsi Betlehemes – népdalkantáta nőikarra és zenekarra

Közreműködtek:
Pro Musica Leánykar (karigazgató: Szabó Dénes)
Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei
Vezényel: Antal Mátyás
Műsorvezető: Becze Szilvia

Szokolay Sándor Magyar Karácsony című lemeze a 80-as évek elején jelent meg
a Hungaroton gondozásában, a 100 000 példányos eladás alapján pedig
aranylemez lett. A felvétel népszerűsége a magyar karácsonyi énekek és népi
betlehemesek közérthető, klasszikus feldolgozásának köszönhető. Szokolay
jellegzetes hangszerelését tiszta áhítattal és kedves népi humorral fűszerezte. A

Szokolay-életmű nagy számmal kínál a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő
alkotásokat. Első fiatalkori művei között második opusként a Karácsonyi
gyermekminiatűrök szerepel. Élete végéig hűségesen visszatért az adventi
várakozás és a karácsonyi misztérium témájához. Gyermekeit szinte minden
karácsonykor megajándékozta egy újabb kompozícióval.

