
A 2016. november 19-i koncerten fellépő kórusok bemutatkozása, rövid története 

Alba Regia Vegyeskar 
Az énekkar 1892-ben alakult meg a MÁV Déli Vasúti Műhelyének Dalegyleteként. 1971-ben vette fel 
mai nevét, mint Alba Regia Vegyeskar. 
A kórus több évtizedes működése is bizonyítja, hogy a város zenei életében fontos helye van a 
színvonalas kórusmuzsikának.  
Az énekkar "HANGVERSENYKÓRUS" minősítésű vegyeskar, amely városunk közösségi életének, 
ünnepeinek, hazai és külföldi fesztiváloknak, és kórustalálkozóknak rendszeres résztvevője.  
Jeles ünnepeinken rendezett hangversenyeik: húsvéti, halottak napi, adventi, karácsonyi, koncertek, 
ahol önállóan, az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral és más kórusokkal közösen aktívan részt vesznek 
a város zenei életében.  
A vegyeskar Olaszország, Finnország, Belgium, Németország, Csehország mellett Európa több 
országában szerepelt sikerrel.  
Műsoraikban egyházi művek, madrigálok, népdalfeldolgozások, klasszikus és XX. századi művek 
egyaránt megszólalnak, de rendszeresen szerepel a kórus oratórikus művekben is. 
2015. év nyarán Rómában a Musica Sacra Nemzetközi kórusversenyen ezüst minősítést értek el.  
A kórus vezetője Kneifel Imre, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Gimnázium igazgatója, „Pro Civitate” és „Fricsay Richárd” díjas karnagy.  
 
Az Alcoa-Köfém férfikar  
A kórus hagyományőrző népdalkör, így repertoárjában főként magyar népdalcsokrokat énekel. 
Rendszeresen fellép a város és a megye rendezvényein, de a vajdasági Csókán is többször szerepeltek 
már. Az Országos népzenei minősítőn több aranypáva oklevél mellett elnyerték a legmagasabb 
fokozatot, az Aranypáva Nagydíjat.  
Karnagyuk: Mihály György 
 
 Az “Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete 2013-ban alakult Székesfehérváron. Az egyesület célja 
Székesfehérvár zeneszerető polgárainak lehetőséget biztosítani egy olyan közösség kialakítására, ahol 
a zenehallgatáson túl zenei ismereteiket is gyarapítani tudják, és ahol a zenével és a 
társművészetekkel kapcsolatos véleményüket megoszthatják hasonló érdeklődésű emberekkel. 
Ennek megfelelően egyik tevékenységi területük a zenei ismeretterjesztés. Rendezvényeik között 
megtalálható volt a Kalandok Zenebóniában című óvodásoknak szóló interaktív zenés mesejáték, 
mely két évadon keresztül a székesfehérvári Vörösmarty Színház bérletes előadásaként került színre. 
Gyerekeknek szól a „Divertimento” koncertpedagógiai sorozat, ahol kreatív kézműves foglalkozással 
egybekötve a gyerekek játékos formában sajátíthatják el a zenei alapismereteket. Ismeretterjesztő 
programjaik között természetesen felnőtteknek szóló zenetörténeti előadások és koncertek is helyet 
kapnak KULTÚRSZALON elnevezéssel. 
Az egyesület fontos célja, hogy megfelelő hátteret biztosítson a tagjaiból álló Ars Musica Vegyes Kar 
működéséhez. Kórusuk elsősorban Székesfehérváron és környékén lép fel, önálló hangversenyeik 
mellett rendszeres közreműködői a város más zenei együtteseivel közös rendezvényeknek és egyéb 
kulturális alkalmaknak. Szívesen utaznak külföldre is, 2014 nyarán a Csíkszeredai Régizene Fesztiválon 
léptek fel, majd Erdély több városában énekeltek, többek között Torockón adtak koncertet. Nagy 
öröm számukra, hogy 2015-ben Felvidékre, a Zoborvidékre is ellátogathattak. 2016 nyarán hazai 
tábort szerveztek Esztergomba, ahol a műhelymunka után koncertet adtak Pilismaróton. Karnagyuk: 
Szabó Adrienn 
 
Bástya kamarakórus 
A kórustalálkozó előtt minden kórustól kértünk egy rövid bemutatkozást. Ez történt a Bástya 
kamarakórus esetében is.  Viszont a Bástya Kamarakórus bemutatkozói soha nem sablonosak, és 
most is egy költeményt kaptunk bemutatkozásként.  
 



A Bástya, mint olyan 
(érzelmes kismonográfia) 
A Bástya kar eszményi karma, idestova tizenöt éve. Összehasonlítva egy 
hangyabollyal, szembeszökő, hogy pár elszánt egyed egy irányban 
morzsahegy méretű zeneművet hordoz a hátán, önként, dalolva. 
Vagy csodáljuk akár a tiszavirágot: egy-egyórás röpke rajzás elég 
ahhoz, hogy a halottinak tetsző báb-állapot káprázatot keltve 
sóhajra, mosolyra bírja a világot. 
Az ölelés-sugarú, hozzánk közeli kerek világot. Csarnok, dóm, focipálya 
nem a Bástya világa. Szívünk egyetlen – művészeti – vágya gránitból 
kifaragott, lágyra simított várfokon hallatni többféle dalt, épp elegendőt.  
A kórus vezetője Wágnerné Ughy Tünde 

A Várpalotai Bányász Kórus idén 96 éves múltra tekint vissza. Közép-Európa mellett Skandinávia, 
Nyugat-Európa és Olaszország volt koncertjeik helyszíne, de visszajáró lelkek Székesfehérváron is: 
kétszer a Vox Mirabilis fesztiválján vettek részt, és most második alkalommal ezen a találkozón. A 
közös találkozók gyümölcseként, kialakult egy együttműködés. Voltak közös fellépéseik fehérvári 
kórusokkal a Kodály évben, Mascagni operájában, a Carmina Buranaban, vagy Puccini Messa di 
Gloriájában. Jelenlegi karnagyuk 25 éve vezeti őket.  
Zongorán közreműködött Józsa Eleonóra 
Karnagy: Borbás Károly 
 
A MusiColore Énekegyüttes 2014-ben jött létre 6 fehérvári énekes részvételével. Az azóta eltelt 
időben számos helyen hallhatta őket a nagyközönség, Székesfehérvár ünnepségein, templomi 
koncerteken, nyári fesztiválokon egyaránt. Repertoárjuk nagy részét a klasszikus kórusirodalom 
remekei teszik ki, középkori és reneszánsz kórusművektől a kortárs alkotásokig, egyházi művektől a 
könnyűzenei és jazz feldolgozásokig széles spektrumban mozognak. 
Csak az utolsó időszakban végzett tevékenységeikről szólva: tavalyi évben a VII. Kodály 
kórusversenyen, valamint a nyáron megrendezésre került Laurea Mundi Nemzetközi kórusversenyen 
is, kamarakórus, énekegyüttes kategóriában arany minősítést szereztek. A Nagyboldogasszony 
Bazilika felújítása végeztével szervezett ünnepi műsorban, a Bazilika falának fényfestése során az 
együttes énekelte Borlói Rudolf Missa numerosa c. miséjének két tételét. Ez év októberében a 
szegedi Fool Moon Acappella fesztiválon egy work shop-on vettek részt, melyen Peder Karlsson 
vezetésével könnyűzenei énektechnikájukat, stílusukat csiszolhatták. 
A koncerten kortárs magyar zeneszerzőktől adtak elő 3 darabot, és a sokak által ismert Chili con 
carne c. jazz standard-é vált mű zárta bemutatkozásukat.  
Vezetőjük: Radics Éva 
 
Vox Mirabilis Kamarakórus – Székesfehérvár 
A székesfehérvári kórus közel 60 éves múltra tekint vissza. 2009-ben újjáalakultak.  
2011. óta rendezik meg a Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivált a Vox Mirabilis Vándordíjjal. 
Hangversenybérletet indítottak, a sikeres koncertsorozatot immár 6. éve folytatják.  
Legmagasabb minősítésük: ARS MAGNA diploma.  
Évek óta rendszeresen koncerteznek Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekes meghívására. 
2015-ben a The Sound of Europa nemzetközi CD-n egyedüliként képviselték Magyarországot. 
2016-ban a Mária Rádió II. Kórusversenyén az arany minősítés mellett kategória győztesek lettek, és 
elhozták az 1. és a 2. helyezést is.  
Ugyancsak ebben az évben a „The bridge of music” nemzetközi kórusverseny abszolút győztesei 
lettek. 
2016-ban a kassai magyar Kultúra napjának és a Nagyváradi Varadinum Fesztivál díszvendégei voltak.  
A kórus karnagya Zemlényi Katica, aki Csengőszó és Fricsay Richárd zenei díjban részesült.  


