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CHORALIS CONSTANTINUS
gregorian & organ music
Praeludium super Gaudeamus (Willem Ceuleers)
Introitus: Heinrich Isaac, Gaudeamus omnes in Domino
Kyrie: Heinrich Isaac, Missa de Beata Virgine (II)
Gloria: Heinrich Isaac, Missa de Beata Virgine (II)
Graduale: Propter veritatem (gregorian & organ)
Alleluia: Heinrich Isaac, Assumpta est Maria
Sequentia: Heinrich Isaac, Congaudent angelorum
Arnold Schlick, Maria zart (orgel)
Credo: Heinrich Isaac
Offertorium: Offerentur regi virgines proxime (orgel)
Sanctus: Heinrich Isaac Missa de Beata Virgine (II)
Agnus: Heinrich Isaac, Missa de Beata Virgine (II)
Communio: Heinrich Isaac, Dilexisti iustitiam
Ite, missa est (gregorian & organ)
Heinrich Isaac, Tota pulchra es
2 variationes super Virgo prudentissima (Willem Ceuleers)
This concert celebrates the 500th anniversary of one
of the most remarkable undertakings in renaissance
music: the completion of a series of musical settings for
the proper of the mass on high feast days, commissioned
from the great Flemish composer Heinrich Isaac by the
chapter of Constance Cathedral. Isaac was one of the
leading members of an especially glittering generation of
composers born in northern France and the Low
Countries in the second half of the 15th century, a
generation that included Josquin Des Prez, Jacob
Obrecht, and Alexander Agricola, to mention only the
most famous. Nothing is known of Isaac’s early life. He
first appears in payment records at the Innsbruck court in
1484, already a fully fledged composer. The following
year, he was appointed as a singer at the Baptistery of St.
John in Florence. He held that position until the choir
was disbanded in 1493. He may have been brought to
Florence on the express wishes of the city’s ruler,
Lorenzo „il Magnifico” de’Medici, with whose domestic
circle he was evidently deeply involved. With the
overthrow of the Medici family and the installation of the
religious rule of the Dominican friar Girolamo Savanarola

Ez a koncert a reneszánsz zene egyik
legfigyelemreméltóbb vállalkozásának 500. évfordulóját
ünnepli. A teljes egyházi év vasár- és ünnepnapjait felölelı
szertartások zenei anyagának elkészítését, amelyet
Heinrich Isaac flamand zeneszerzı a konstanzi katedrális
káptalanjának kérésére állított össze. Isaac egyik
legfontosabb tagja volt annak a remek XV. század
második felében született észak-francia és németalföldi
zeneszerzı-generációnak, amelybe Josquin Des Prez,
Jacob Obrecht, és Alexander Agricola is tartozott, hogy
csak néhányat említsünk. Életének korai szakaszáról
keveset tudunk. Elıször az innsbruck-i udvar gazdasági
feljegyzéseiben szerepel 1484-ben, már kiforrott, érett
zeneszerzıként. Az ezt követı évtıl a firenzei Keresztelı
Szent János kápolna énekeseként mőködött egészen a
kórus 1493-as feloszlatásáig. Mivel bizonyíthatóan szoros
kapcsolatot ápolt a Lorenzo „il Magnifico” de’Medici
belsı köreivel, elképzelhetı, hogy kifejezetten Firenze
urának kérésére érkezett a városba. A Mediciek előzetése
és Savonarola dominikánus szerzetes aszkéta 1494-tıl
tartó uralma következtében Firenze hangulata egyre
inkább az elragadó és összetett polifónia ellen fordult,

from 1494, the Florentine artistic climate became
increasingly hostile for composers of seductive and
complex polyphony, and Isaac realised that he would
have to seek new employment elsewhere. He found it in
1496, when he became court-composer to Emperor
Maximilian I, and moved to Vienna. This event was
significant in many ways. First, employment solely as a
composer was previously unknown, and so Isaac counts
as the first professional composer in western music
history. A consequence of this employment-situation is
that, for Isaac, the production of new music was now an
obligation. It is no accident that, even ignoring the
inevitable losses, he counts as the most prolific composer
of his time. Second, few composers of international
repute had worked in Imperial lands before him. His
influence over music in German-speaking lands in
particular is difficult to overestimate. And, last but not
least, a direct consequence of this new situation was that
he would ultimately receive the commission from
Constance cathedral.
One of the primary functions that Maximilian had in
mind for his composer was the systematic provision of
choral music for the liturgy. In fulfilment of this duty, it
seems that Isaac began composing polyphonic settings for
the mass-proper in large quantities from soon after his
appointment. The mass-proper refers to those parts of
the mass whose texts change from day to day. The
unparalleled project on which Isaac embarked involved
thus involved separate treatment of every day of the year.
Outside the Imperial court, this compositional project
attracted the attention of other institutions in Imperial
lands. In 1507, Isaac was present in the city of Constance,
for the Imperial Diet (Reichstag) that took place there that
year. He was still there in 1508, when the cathedral
authorities decided to take advantage of his continued
presence to commission him to compose a collection of
mass-proper settings of their own, for the highest feasts.
Cathedral documents from a year later, in 1509 record
two deliveries of music—and, as an indicator of how
jealously the cathedral guarded its new music, a
prohibition against any unauthorised copying.
The original manuscripts of the mass-propers that
Isaac composed for Constance cathedral do not survive.
However, the music is preserved in a three-volume
„collected edition” called Choralis Constantinus, published
in Nuremberg in 1550 and 1555. The appearance of this
print long after Isaac’s death in 1517 testifies to the
music’s extraordinary reputation in the 16th century. In
total, the prints contain almost 400 pieces, arranged as
cycles for Sundays throughout the year (volume 1), for
high feasts (volume 2), and for the Common of Saints
(volume 3). Although the title of the print refers to the
city of Constance, it is generally agreed that the
commissioned music is found only in the second volume,
and that Isaac composed the rest for Emperor
Maximilian. The basic scoring of every cycle is four
voices. Each cycle usually consists of three or four pieces:
an introit; an alleluia; a sequence if appropriate; and a
communion.
Isaac’s mass-proper settings are not freely composed.
Rather, they each incorporate the appropriate Gregorian

Isaacnak más állás után kellett néznie. 1496-tól I. Miksa
német-római
császár
szolgálatába
állt
udvari
zeneszerzınek, és Bécsbe költözött. Ez az esemény sok
szempontból meghatározónak bizonyult. Elıször is azért,
mert ezelıtt a zeneszerzıi állás önmagában nem létezett,
így Isaac számít az elsı hivatásos zeneszerzınek a nyugateurópai zene történetében. A fıállású zeneszerzı státusz
azzal a következménnyel járt, hogy Isaac-nak az új
zenemővek szerzése immár kötelessége lett. Nem
véletlenül számít még az elveszett zenemővekkel együtt is
kora legtermékenyebb zeneszerzıjének. Másodsorban
azért is volt ez a döntése nagyon fontos, mert elıtte alig
dolgozott még nemzetközi hírő zeneszerzı a Németrómai Birodalom területén. Nehéz lenne túlbecsülni a
németajkú területek zenéjére gyakorolt hatását. Végül, de
nem utolsósorban az állás közvetlen következménye volt,
hogy Isaac megkapta a konstanzi katedrális megbízását.
Miksa császár egyik fı célja Isaac alkalmazásával a
liturgikus egyházzene szisztematikus bıvítése volt. Úgy
tőnik, hogy Isaac a kinevezése után azonnal nagyszámú
többszólamú mise-proprium tételek komponálásába
kezdett. A mise-proprium a mise naponta változó
szövegő részeire utal. Ez a páratlan vállalkozás azzal járt
együtt, hogy az év minden egyes napját külön kellett
kezelnie, és tevékenységét a császári udvaron kívül a
Birodalom más szervei is figyelemmel követték. 1507-ben
a birodalmi győlés Konstanzban ülésezett, és Isaac is részt
vett rajta. Mivel még az 1508-as év is ott találta, a
katedrális elöljárói úgy döntöttek, kihasználják folyamatos
jelenlétét, és megbízták a teljes egyházi év liturgiájában
alkalmazható polifón többszólamú anyag összeállításával.
A katedrális egy évvel késıbbi dokumentumai között két
bejegyzést találunk a zenére vonatkozóan – és annak
bizonyítékaként, hogy mennyire féltékenyen ırizte a
káptalan az új zenéjét – ezek egyike egy jogosulatlan
másolás elleni tiltás.
Az Isaac által a konstanzi katedrálisnak komponált
mise-propriumok eredeti kéziratai nem maradtak fenn, de
magát a zenei anyagot megırizte a Choralis Constantinus
címő háromkötetes győjtemény, amit Nürnbergben 1550
és 1555 között adtak ki. A kötet jóval Isaac 1517-es halála
utáni megjelenése bizonyítja, hogy zenéje mekkora
hírnévnek örvendett a XVI. században. A kötetek
összesen majdnem 400 darabot tartalmaznak, az év
vasárnapjai (1. kötet), a fıünnepek (2. kötet) és a szentek
közös ünnepei (3. kötet) körüli ciklusokba rendezve. Bár a
győjtemény címe Konstanz nevét viseli, a káptalan által
rendelt zene csak a második részben található, a többit
Isaac, Miksa császár megbízásából írta. A ciklusok
összeállítása alapvetıen négyszólamú és általában három
vagy négy részbıl áll: egy Introitusból, egy Allelujából, egy
Szekvenciából, ha szükséges, és egy Communióból. Isaac
mise-proprium tételei nem szabadon komponáltak,
mindegyik magában foglal egy hagyományosan használt
gregorián dallamot. A misében Isaac szerzeményeit
énekelték a gregorián dallam helyett, proprium tételei
iskolapéldái annak, hogyan lehet egy kölcsönzött dallamot
kezelni a szigorúan egyforma értékő hosszú
hangjegyektıl, a gazdagon díszítettig. Erre a koncertre az
egyik legszebb konstanzi ciklust választottuk: az augusztus
15-i Nagyboldogasszonyra, Mária Mennybevételének

chant melody traditionally associated with the item.
Isaac’s setting would have been sung in the mass in place
of that chant melody. Isaac’s mass-propers as a whole
provide an encyclopaedia of the ways in which a
borrowed melody could be treated: from strict long notes
of equal value, to the floridly decorative. For the concert,
one of the loveliest of the Constance cycles has been
chosen: the music for the great Marian feast of the
Assumption on August 15th.
The introit Gaudeamus omnes in Domino is one of the
most regularly used mass-proper chants. With small
adaptations, it is used at the beginning of the mass on
many of the more important feasts of the year, including
many Marian feasts and the feast of All Saints. It may
have been this multiple usage that inspired Isaac to
personalise his setting as exclusively for the feast of the
Assumption by including a second plainsong melody in
the tenor, alongside the rhythicised and decorated version
of the principal chant melody in the uppermost voice.
Isaac’s talent for fluidly combining several chants
simultaneously was singled out for praise by the most
influential early-16th-century German theorist, Heinrich
Glarean. The additional melody, the antiphon Virgo
prudentissima from the Assumption office service of
Vespers, not only adds an extra layer of solemnity to the
setting. It would undoubtedly have simultaneously also
recalled Isaac’s extraordinary six-part motet setting based
on the same melody, most probably composed and
performed during the Constance Diet itself.
The alleluia is specific to Assumption. Like the introit,
Isaac combines a decorative treatment of the primary
alleluia chant in the top voice with a second chant in the
tenor, the antiphon Descendi in hortum nucum, drawn from
elsewhere in the Assumption liturgy. In his chant-settings,
Isaac often reserved special treatment for the mentioning
of important names. That is the case here, at the mention
of Mary in the verse: after the only instance of
simultaneous rests in all four voices, the borrowed chant
appears in unusually long note-values in the top voice.
The sequence is no longer part of the liturgy: it was
banned by the Council of Trent in the middle of the 16th
century. From the early middle ages upto Isaac’s time,
however, it was one of the most dynamic chant genres,
because of the fact that it used newly written poetry,
rather than a Biblical text. It is the most elaborate of the
mass-proper items that Isaac set. He always composed
polyphony only for alternate verses. The gaps were then
filled either by singing the chant in monophony, or—as in
this concert—by a chant-based composition or
improvisation on the organ. Such alternation between
singers and organ was a particularly notable feature of the
liturgy of the Imperial court, whose organist, Paul
Hofhaimer, was one of the most outstanding keyboard
virtuosos of the time. The organ versets heard in the
concert are improvised by the organist in the style of
Hofhaimer and his contemporaries. The multi-sectional
construction of the sequence allowed Isaac to exploit a
wider variety of techniques and textures than was
available in other mass-proper genres. In the Assumption
sequence, the opening choral verse, Quae sine virili, uses
the technique of mensural canon, where the tenor sings

ünnepére írt zenét.
Az introitus Gaudeamus omnes in Domino egyike a
leggyakrabban elıforduló mise-proprium dallamoknak. A
mise kezdetén kis változtatással használni szokták az év
fontosabb ünnepein, köztük sok Mária ünnepen is. Talán
Isaac-ot épp ez a változatos használat ösztönözte arra,
hogy kizárólag Nagyboldogasszony ünnepére alakítsa át a
dallamot azáltal, hogy a tenorba egy második gregorián
dallamot főzött a díszített felsı szólam mellé. Isaac
tehetségét a különbözı dallamok egyedülálló, folyékony
kombinálásában már a korai XVI. század jelentıs német
teoretikusa, Heinrich Glarean is kiemelte. A második
szólam, a Virgo prudentissima antifóna az ünnep
vesperásából, nem csupán méltóságot ad a dallamnak, de
emlékeztet Isaac hatszólamú motettájára, ami ugyanerre a
dallamra épül, és amit valószínőleg a konstanzi birodalmi
győlés alkalmával mutattak be.
Az alleluja a Mennybevételre íródott. Úgy, mint az
introitusban, Isaac ötvözi a felsı szólamban található
díszes alleluja dallamot egy másik, tenorban énekelt
dallammal, a Mennybevétel liturgiájának más részébıl vett
Descendi in hortum nucum antifónával. Fontos nevek
említésénél Isaac gyakran különleges eszközökkel élt.
Mária nevénél itt is ez fordul elı: miután mind a négy
szólam egyidejőleg szünetet tart, a kölcsönzött dallam
szokatlanul hosszan kitartva jelenik meg a felsı
szólamban.
A szekvencia nem a liturgia része, mióta a tridenti
zsinat a XVI. század közepén így döntött. Ennek ellenére
a kora középkortól egészen Isaac idejéig az egyik
legdinamikusabban
fejlıdı
mőfaj
volt
annak
köszönhetıen, hogy az újonnan írt költeményekre és nem
bibliai szövegekre épített. Isaac mise-proprium tételei
közül a szekvenciák a legalaposabban kidolgozottak.
Mindig csak a váltakozó verseknél használt több
szólamot. A hiányzó részeket vagy egyszólamú énekkel,
vagy – mint ezen a koncerten is – olyan rögtönzött
orgonajátékkal töltötték ki, aminek az alapja az adott
dallam volt. Az énekhang és az orgonajáték eme
váltakozása a császári udvari liturgia egyik fontos
ismertetıjele volt, aminek a császári udvar orgonistája,
Paul Hofhaimer volt kora egyik legvirtuózabb mővésze. A
koncerten elhangzó orgonabetétek Hofhaimer és kortársai
stílusára emlékeztetı improvizációk. A szekvencia több
részbıl való felépítésének köszönhetıen Isaac több
technikát próbálhatott ki, mint azt más mise-proprium
mőfajok lehetıvé tették. A Mennybevétel szekvenciájában
a nyitó kórustétel (Quae sine virili) a menzurális kánon
technikáját használja, ahol a tenor a dupla hosszú értékő
hangokkal ugyanazt a dallamot énekli, mint a legfelsı
szólam. A negyedik kórus szakasz (Qua Gloria in caelis) a
tenor és basszus duettje, a hatodik pedig Te libri egy trió,
ahol az alsó szólamban szerepel a kölcsönzött dallam
egyenletes hosszú értékeken, míg a két felsı szólam
gyorsabb mozgású ellenpontot szı fölé. A harmadik
kórusrészben (Quam celebris) a gregorián dallam a tenorban
van, ritmikájában a félértékő eltolódás miatt szinkópás
hatást kelt, amit a hangok metrikusan hangsúlytalan ütésre
érkezése eredményez. A legutolsó rész hang-értékei
jelentısen rövidebbek, mintegy sürgetik a befejezést.
A communio a mise változó részeibıl a legutolsó, a

the same music as the top voice simultaneously in
doubled note-values. The fourth choral section, Qua
Gloria in caelis, is scored for tenor and bass duet, and the
sixth, Te libri, is a trio, with the borrowed chant in regular
long notes in the bass, while two upper voices weave
faster counterpoint above it. In the third choral section,
Quam celebris, the chant, in the tenor, is rhythmically
displaced by a minim, giving a syncopated effect in which
each note arrives on a metrically weak beat. In the final
section, the note-values in which the chant is presented
are successively reduced, accelerating the piece into its
closing bars.
The final mass-proper item, the communion, is the
simplest. After an intonation, it consists solely of a single
polyphonic section. In Isaac’s Assumption communion,
the chant primarily appears with decoration in the top
voice. The bass-line is unusually angular.
The programme attempts to give a sense of the
original context of the four mass-proper items by
performing them in the order that they would appear
during a mass, and in combination with the other
principal musical items that would be heard during that
service.
Isaac did not set the offertory or gradual in polyphony
in his mass-proper cycles. They are performed by the
singers in chant, or in improvised chant-based polyphony
by the organ, using melodies from the Graduale Pataviense,
a chant book published in Vienna in 1511 and often
particularly closely associated with Isaac.
Alongside the parts of the mass whose words change
from day to day, there are also parts of the mass whose
texts remain the same: the so-called mass-ordinary. Five
of these parts—the Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, and
Agnus Dei—were usually set in polyphony in Isaac’s time.
The five movements were most usually set as a cycle,
united by shared borrowed material. The mass-cycles that
Isaac composed during his Imperial years, however, differ
from this norm. In each movement, his Imperial massordinary cycles use the corresponding plainchant melody,
in a similar manner to his mass-propers. The Imperial
mass-cycles also differ from the norm in their use of socalled alternatim structure. Like the sequence, they are not
through-composed. Rather, Isaac provided polyphony
only for certain sections of each movement, leaving the
organist to improvise the rest on the basis of the
appropriate chant melody.
The mass-ordinary performed in the concert is the
second of Isaac’s four-voiced alternatim masses for Marian
feasts. The chant is treated throughout in a particularly
strict way, usually in relatively long notes of equal value in
the top voice. Marian masses were distinguished by the
addition of extra text in praise of Mary in the Gloria, and
sometimes, such as here, also in the Benedictus. Isaac
gives these special texts special treatment, such as canon
(at Spiritus et alme), special time-signatures (such as the
triple-time at Ad Mariae gloriam), and the chant in
extremely long notes (at Mariam sanctificans). In the Gloria,
some of the missing verses are sung by the singers in
fauxbourdon—simple note-against-note polyphony that
singers sometimes improvised around chant-melodies.
Most of Isaac’s alternation-masses do not include a

legegyszerőbb. Az intonáció után kizárólag egyetlen
polifón részbıl áll. Isaacnak a Mennybevételre írt
communiójában a dallam jellemzıen a felsı szólamban
hangzik el díszített formában, míg az alsó szólam
szokatlanul szögletes.
A mősor a négy mise-proprium eredeti környezetében
való elıadásával megpróbálja azt érzékeltetni, mintha a
részek valóban misén hangzanának fel, és olyan fı zenei
anyagokkal kombinálja ıket, amik szintén a szertartás
részei voltak.
Az offertorium és graduale nem szerepel
többszólamban Isaac mise-proprium sorozatában. Ezeket
gregorián dallammal éneklik, vagy gregorián alapú
improvizációban, többszólamban hangzik el orgonán, az
1511-ben Bécsben kiadott, gyakran Isaac-hoz főzött
Graduale Pataviense énekeskönyvbıl vett dallamokat
felhasználva.
A mise változó részei mellett, aminek a szövege napról
napra változik, olyan részek is vannak, amiknek szövege
állandó: ezeket hívják a mise állandó részeinek
(ordinarium). Ezek közül öt – a Kyrie, a Gloria, a Credo,
a Sanctus és az Agnus Dei – Isaac idejében általában
többszólamú volt. Az öt tétel általában ciklusként épült
fel, amit egy közös, kölcsönzött dallamanyag kötött össze.
Az Isaac birodalmi szolgálata alatt komponált
miseciklusok azonban különböznek ettıl a normától.
Mise-propriumaihoz hasonlóan, a mise-ordinarium
sorozatai nála egyszerő gregorián dallamot használnak.
Valamint abban is eltérnek, hogy ezek úgynevezett
alternatim szerkesztésőek. A szekvenciához hasonlóan
nincsenek végig kidolgozva. Isaac csak a tételek egyes
részeinél használt polifóniát, tág teret engedve az
orgonista azonos dallamra épülı improvizációjának.
Ezen a koncerten Isaac négyszólamú Mária-ünnepekre
írt alternatim miséi közül a másodikat hallhatják. A
dallamot végig különösen szigorúan kezeli, általában a
felsı szólam egyforma értékő, hosszú hangjegyeiben. A
Mária-miséket egy-egy Máriát dicsérı szöveg a Gloriába,
vagy – mint itt is – a Benedictusba való betoldásával
különböztették meg. Isaac ezeket a különleges szövegeket
különlegesen is kezelte, például kánonnal (Spiritus et alme),
speciális ütemmutatóval (mint az Ad Mariae gloriam
hármas tempó-jelzése), és a Mariam sanctificans hosszú
hangjegyeivel. A Gloriában néhány hiányzó versszakot az
énekesek fauxbourdon-ban énekelnek – egyszerő
[homofón] többszólamúsággal, ahol az énekesek néha
improvizáltak a dallamok köré.
Isaac alternatim-miséinek legtöbbje nem tartalmazza a
Credót. A mise eme részére Isaac független tételeket
komponált, amelyek közül tizenhárom maradt fenn.
Eltérıen ezek többségétıl, az itt elıadott Credo nem
tartalmaz gregorián Credo-dallamot. Több más, a húsvéti
ünneppel összefüggı dallam kezdetét főzi össze. A darab
vége azt a technikát mutatja be, ami Isaac-ot híressé tette:
hosszú, kitartott hang az egyik szólamban, amit a többi
szólam, váltakozó, egymást követı harmóniákkal fon
körbe, ami határozott végeredményt eredményez.
Egy valódi misében a Credo elıtt prédikáció lenne.
Ennek helyén az orgonista Arnold Schlick Maria zart
kezdető, német egyszólamú vallásos énekének
feldolgozását játssza. Paul Hofhaimerhez hasonlóan,

setting of the Credo. For this part of the mass, Isaac
composed independent settings, thirteen of which
survive. Unlike most of these settings, the Credo
performed here does not set a Credo chant-melody.
Instead, it cites the beginnings of a number of other
chants successively, most of which are connected with
feasts around Easter. The end of the piece uses a
technique for which Isaac was famous: a long, held pitch
in one of the voices, while the remaining voices circle it in
a succession of alternating harmonies that provide a firm
conclusion.
In a real mass, the sermon would take place before the
Credo. In its place, the organist plays a setting by Arnold
Schlick of the German devotional monophonic song
Maria zart. Like Paul Hofhaimer, Schlick was a leading
keyboard virtuoso, and an expert in organ-construction.
He was born around 1460, apparently in Heidelberg,
where he spent his entire life. His surviving works include
a sequence set eight times in different ways, as a model
for organists who wished to learn how to make chantbased keyboard versets, and a 10-part setting of the
antiphon Ascendo ad patrem which required the organist to
perform the amazingly difficult feat of handling four
contrapuntal lines with his feet. The song Maria zart was
popular in Schlick’s time, not only for the beauty of its
melody, but also because singing it brought with it an
indulgence of 40 days, and because of its power to invoke
the protection of Mary against syphilis. At least eight
arrangements survive, and it was also used as the basis for
two masses, including one by Isaac’s great contemporary
Jacob Obrecht. Schlick’s setting is taken from his
Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgel und lauten,
published in Mainz in 1512. The setting is in three parts.
The melody appears in the top voice, while the two lower
parts provide free contrapuntal support.
The final vocal work in the programme is Isaac’s
beautiful motet Tota pulchra es amica mea. The words come
from the Song of Songs, whose erotic poetry was
interpreted in Isaac’s time in Marian terms. Like most of
the other pieces in the programme, this work is also based
on a pre-existent chant, an antiphon for the feast of the
Nativity of Mary in the expressive Phrygian mode. A very
low vocal combination is used, with the borrowed melody
freely paraphrased, most usually in imitation between the
tenor and top voice. The motet is structured in two
sections. The texture at the beginning of the second
section, with long notes in the outer voices and an
elaborate, melismatic melody in the alto, is especially
striking, as are the rhetorically effective rests and chordal
declamation at the end. Judging from the sources in
which it survives, the motet was probably composed in
Italy, but it was known in Germany as well. The theorist
Heinrich Glarean said of the work that, „the harmony is
especially dignified, and expresses the mode beautifully”.
In Isaac’s time, as now, the mass may have begun or
ended with organ music. The concert accordingly does
the same, with the organist providing pieces in early-16thcentury style based on chants that feature elsewhere in the
programme.
David Burn

Schlick szintén híres virtuóz billentyő-játékos volt, és az
orgonaépítés szakértıjének is számított. 1460 körül
született, valószínőleg Heidelbergben, ahol egész életét
leélte. Fennmaradt mővei között található egy szekvencia,
amit nyolcszor dolgozott fel különbözı képpen,
mintaként olyan orgonisták számára, akik meg akarták
tanulni az egy dallamon alapuló versetto-t, és az Ascendo ad
patrem antifóna egy tízszólamú feldolgozását, ami az
orgonistától azt a virtuózitást kívánta meg, hogy lábával
négy ellenszólamot kezeljen. A Maria zart címő ének
Schlick idejében népszerő volt, nem csupán a dallam
szépsége miatt, hanem mert éneklése a 40 napba való
elmélyüléssel járt együtt, és mert azt hitték, hogy hallatára
megnyerik Mária oltalmát a szifilisz ellen. Legalább nyolc
átirata fennmaradt, és két mise alapjaként is felhasználták,
melyek egyikét Isaac nagy kortársa, Jacob Obrecht írta.
Schlick mőve az 1512-ben Mainz-ban publikált Tabulaturen
etlicher lobgesang und lidlein uff die orgel und lauten címő
kötetébıl lett átvéve. Három részre osztható. A dallam a
felsı szólamban jelenik meg, a két alsó szólam szabad
ellenpont kíséretet ad hozzá.
A mősor utolsó énekes darabja Isaac gyönyörő
motettája, a Tota pulchra es amica mea. A szavak az Énekek
énekébıl származnak, aminek erotikus költészetét Isaac
idejében a Mária-ünnepek idıszakaiban adták elı. Mint a
mősorban szereplı legtöbb darab, ez a mő is egy már
korábban létezı dallamra, egy Mária születésének
ünnepére használt antifónára épül, kifejezı fríg
hangnemben. A szólamokat mély összeállításban
használja, az idézett dallam szabadon, a tenor és a felsı
szólam közti imitációban szerepel. A motetta két részre
osztható. A második rész elején található hosszú
hangjegyek az alsó és felsı szólamoknál és egy kibontott,
melizmatikus
dallam
az
altban
különösen
figyelemreméltóak, éppúgy, mint a mő végi retorikailag
hatásos szünetek és az akkordikus deklamáció. Azokból a
fennmaradt forrásokból ítélve, amelyekbıl a motetta
ismert, valószínőleg Itáliában írhatták, de német
területeken is elterjedt. Heinrich Glarean teoretikus
szerint „harmóniája különösen méltóságteljes és
gyönyörően kifejezı”.
Isaac idejében, úgy, mint manapság, a mise orgonazenével kezdıdött és fejezıdött be. A koncert ezt a
mintát követi, az orgonista a korai XVI. század stílusában
ad elı, a mősor más részeiben hallható dallamokra.

Introitus
Gaudeámus omnes in Dómino, diem
festum celebrántes sub honóre Mariæ
Vírginis: de cuius assumptióne gaudent
Angeli, et colláudant Fílium Dei.
Ps. Exaltáta es sancta Dei génitrix super
choros angelórum ad cæléstia regna.
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto
sicut erat in princípio et nunc et semper
et in sǽcula sæculórum. Amen.

Introitus
Örvendjünk mindnyájan az Úrban,
ünnepet ülve a boldogságos szőz Mária
tiszteletére, kinek fogantatásán örülnek
ma az angyalok és magasztalják az Isten
Fiát.
Ps. Isten szent Szülıje felmagasztaltatott
az angyalok kórusa fölé a mennyek
országába.
Dicsıség az Atyának és Fiúnak és
Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben
vala, most és mindenkor és mindörökkön
örökké. Ámen.

Introitus
Let us rejoice in the Lord, celebrating a
feast-day in honour of the Blessed Virgin
Mary, at whose conception the angels
rejoice and praise the Son of God.
Ps. Exalted is the Holy Mother of God
above choirs of angels.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, as it was in the
beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

Glória in excélsis Deo et in terra pax
homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te,
benedícimus te, adorámus te, glorificámus te,
gratias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis
Deus Pater omnípotens, Dómine Fili
unigénite, Iesu Christe, Spíritus et alme
orphanórum, Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris, Primogénitus Mariae
vírginis matris, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis; qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, Maríam
sanctíficans, tu solus Dóminus, Maríam
gubérnans, tu solus Altíssimus, Maríam
corónans, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

Dicsıség a magasságban Istennek, és a
földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsıítünk téged, áldunk téged, imádunk
téged, magasztalunk téged, hálát adunk
neked nagy dicsıségedért, Urunk és
Istenünk, mennyei Király, mindenható
Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus,
egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten
Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a
világ bőneit, irgalmazz nekünk; te
elveszed a világ bőneit, hallgasd meg
könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz,
irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a
Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen
Fölséd, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsısédében. Ámen.

Glory to God in the highest. And on
earth peace to people of good will. We
praise You. We bless You. We worship
You. We glorify You. Lord God,
heavenly King, God the Father almighty.
Lord Jesus Christ, the Only-begotten
Son. Lord God, Lamb of God, Son of
the Father. You who take away the sins
of the world, have mercy on us.. You
who take away the sins of the world,
receive our prayer. You who sit at the
right hand of the Father, have mercy on
us. For You alone are holy. You alone are
Lord. You alone are the Most High, Jesus
Christ, with the Holy Spirit, in the Glory
of God the Father. Amen.

Graduale
Propter veritátem et mansuetúdinem et iustítiam
et dedúcet te mirabíliter déxtera tua. V) Audi
fília et vide et ínclina aurem tuam quia
concupívit rex spéciem tuam.

Graduale
A hőségért, a szelídségért és az igazságért,
vezessen csodálatosan a te jobbod! V)
Halljad, leányom, és lássad, és hajtsd ide
füledet! felejtsd el népedet és atyádnak
házát!

Graduale
Because of truth and meekness and
justice: and thy right hand shall conduct
thee wonderfully. V) Hearken, O
daughter, and see, and incline thy ear: the
king shall greatly desire thy beauty.

Alleluia
Assúmpta est María in cælum: gaudent,
exércitas Angelórum.

Alleluia
Mennyekbe vitetett Mária, örvend az
angyalok serege.

Alleluia
Mary is taken up into heaven: the host of
Angels rejoice.

Sequentia
Congaudent angelorum chori gloriose virgini.
Quæ sine virili commixtione genuit.
Filium qui suo mundum cruore medicat.
Nam ipsa lætatur quod cæli iam
conspicatur principem.
In terris cui quondam sugendas virgo mamillas
præbuit.
Quam celebris angelis Maria Iesu mater
creditur.
Qui filii illius debitos se cognoscunt famulos.
Qua gloria in cælis ista virgo colitur. Quæ

Sequentia

Sequentia

Domino cæli præbuit hospitium sui
sanctissimi corporis.
Quam splendida polo stella maris rutilat. Quæ
omnium lumen astrorum et hominum atque
spirituum genuit.
Te cæli regina hæc plebecula piis
concelebrat mentibus.
Te cantu melodo super æthera una cum angelis
elevat.
Te libri virgo concinunt prophetarum
chorus iubilat sacerdotum apostoli
Christique, martyres prædicant.
Te plebis sexus sequitur utriusque vitam diligens
virginalem cælicolas in castimonia emulans.
Ecclesia ergo cuncta te cordibus teque
carminibus venerans.
Tibi suam manifestat devotionem peccatu te
supplici implorans Maria.
Ut sibi auxilium circa Christum dominum
esse digneris per ævum.
Credo in unum Deum, Patrem
omnipoténtem, factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium. Et in
unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre
natum ante ómnia sǽcula. Deum de
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri: per quem
ómnia facta sunt. Qui propter nos
hómines et propter nostram salútem
descéndit de cælis. Et incarnátus est de
Spíritu Sancto ex Maria Vírgine, et
homo factus est. Crucifíxus étiam pro
nobis sub Póntio Piláto; passus et
sepúltus est, et resurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras, et ascéndit in
cælum, sedet ad déxteram Patris. Et
íterum ventúrus est cum glória, iudicáre
vivos et mórtuos, cuius regni non erit
finis. Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem: qui ex Patre
Filióque procédit. Qui cum Patre et
Fílio simul adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas. Et unam,
sanctam, cathólicam et apostólicam
Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in
remissiónem peccatórum. Et expécto
resurrectiónem mortuórum et vitam
ventúri sǽculi. Amen.

Hiszek az egy Istenben, mindenható
Atyában, mennynek és földnek, minden
láthatónak és láthatatlannak
Teremtıjében. Hiszek az egy Úrban,
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött
Fiában, aki az Atyától született az idı
kezdete elıtt. Isten az Istentıl,
Világosság a Világosságtól, valóságos
Isten a valóságos Istentıl, született, de
nem teremtmény, az Atyával egylényegő;
és minden általa lett. Értünk, emberekért,
a mi üdvösségünkért leszállott a
mennybıl. Megtestesült a Szentlélek
erejébıl Szőz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre
feszítették, kínhalált szenvedett és
eltemették. Harmadnapra feltámadott az
Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül
az Atyának jobbján, de újra eljön
dicsıségben, ítélni élıket és holtakat, és
országának nem lesz vége. Hiszek a
Szentlélekben, Urunkban és éltetınkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik; akit
éppúgy imádunk és dicsıítünk, mint az
Atyát és a Fiút. İ szólt a próféták
szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus
és apostoli Anyaszentegyházban, vallom
az egy keresztséget a bőnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását és az
eljövendı örök életet. Ámen.

I believe in one God, The Father
Almighty, Maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible.
And in one Lord, Jesus Christ, the Onlybegotten Son of God. Born of the Father
before all ages. God of God, Light of
Light, true God of true God. Begotten,
not made, of one substance with the
Father. By whom all things were made.
Who for us men and for our salvation
came down from heaven. And became
incarnate by the Holy Spirit of the Virgin
Mary: AND WAS MADE MAN. He was
also crucified for us, suffered under
Pontius Pilate, and was buried. And on
the third day He rose again according to
the Scriptures. He ascended into heaven
and sits at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the
living and the dead and His kingdom will
have no end. And in the Holy Spirit, the
Lord and Giver of life, Who proceeds
from the Father and the Son. Who
together with the Father and the Son is
adored and glorified, and who spoke
through the prophets. And one holy,
Catholic and Apostolic Church. I confess
one baptism for the forgiveness of sins
and I await the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen.

Offertorium
Offeréntur regi vírgines post eam proxime eius
offeréntur tibi. In lætítia et exultatióne
adducéntur in templum regi Dómino.

Offertorium
Vezetik ıt a királyhoz, szüzek követik, az
ı társai, és bevezettetnek, Uram,
tehozzád. Örvendezve és ujjongással,
bevezetik a király házába.

Offertorium
After her shall virgins be brought to the
king: her neighbours shall be brought to
thee. With gladness and rejoicing: they
shall be brought into the temple of the
king.

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus
Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus Maríæ fílius qui venit in
nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene.
Dicsıséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.

Holy, Holy, Holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are filled with your
glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is He Who comes in the Name
of the Lord.
Hosanna in the highest.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére
nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis
pacem.

Isten Báránya, te elveszed a világ bőneit:
irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bőneit:
irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bőneit:
adj nekünk békét.

Lamb of God, Who take away the sins of
the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of
the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of
the world, grant us peace.

Communio
Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem:
proptérea unxit te Deus, Deus tuus.

Communio
Szereted az igazságot és győlölöd a
gonoszságot, azért kent fel az Isten, a te
Istened.

Communio
Thou lovest righteousness, and hatest
wickedness: therefore God, thy God.

Ite, missa est.
Deo grátias.

A szentmise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.

Go, you are sent forth.
Thanks be to God.

Heinrich Isaac: Tota pulchra es
Prima pars
Tota pulchra es, amica mea, et macula
non est in te; favus distillans labia tua;
mel et lac sub lingua tua; odor
unguentorum tuorum super omnia
aromata: iam enim hiems transiit, imber
abiit et recessit.
Secunda pars
Flores apparuerunt; vineae florentes
odorem dederunt, et vox turturis audita
est in terra nostra: surge, propera, amica
mea: veni de Libano, veni, coronaberis.

Heinrich Isaac: Tota pulchra es
Prima pars
Egészen szép vagy, én barátném! és
szeplı nincs tebenned. Lépesméz csöpög
ajakidról, én jegyesem! méz és tej van
nyelved alatt; és ruháid illata, mint a
tömjén illata. Mert már a tél elmúlt, a
záporesı elvonult és eltávozott;
Secunda pars
Virágok jelentkeznek földünkön, a
szıllımetszés ideje eljött, a gerlice szava
hallatszott földünkön; Kelj föl, én
barátném, én szépem! és jöjj. Jöjj le a
Libanonról, jöjj le, megkoronáztatol!

Heinrich Isaac: Tota pulchra es
Prima pars
You are altogether beautiful, my love;
there is no flaw in you. Your lips distil
nectar; honey and milk are under your
tongue; the scent of your perfumes is
beyond all spices. For now the winter is
past, the rain is over and gone.
Secunda pars
The flowers have appeared; the flowering
vines have given forth their fragrance,
and the voice of the turtle-dove is heard
in our land. Arise, my love, my fair one;
come from Lebanon, come, you will be
crowned.

The vocal and instrumental consort Capilla Flamenca
takes its name from the choir of the court chapel of
Emperor Charles V. When Charles left the Low
Countries in 1517, he took his best musicians with him in
order to accompany him as ‘living polyphony’ to Spain.
Today’s Capilla Flamenca recruits its specialized
musicians mainly from Flanders so as to bring to life
again the unique timbre of this brilliant 15th - 16th music in
its full authenticity.
From this polyphonic repertoire Dirk Snellings makes
up in cooperation with prominent musicologists some
unique and multi-dimensional programmes. The
integration of different artistic disciplines creates
programmes with an added value on today’s cultural
scene.
The transparent polyphonic sound-image of the
Capilla Flamenca originates from a creative interaction
between the musicians. This process demands an acute
awareness of the historical, poetical and technical aspects
of polyphonic music.
The vocal core of the Capilla Flamenca (counter tenor
Marnix De Cat, tenor Tore Denys, baritone Lieven
Termont and bass Dirk Snellings) is enlarged with
complementary singers, an alta capella (wind
instruments), a bassa capella (string instruments) or an
organ, according to the needs of the programme or genre.
The Capilla Flamenca has won the prestigious
international award Il Filarmonico for both the high
artistic value of their performances and the cultural value
of their musicological research. This award has already
been assigned to artists such as Olivier Messiaen, J.E.
Gardiner, Zubin Mehta, Pierre Boulez and Gustav

A Capilla Flamenca énekes-hangszeres együttes nevét
V. Károly egykori udvari kórusáról kapta. Amikor az
uralkodó 1517-ben elhagyta Flandriát, legjobb zenészeit
magával vitte, hogy „élı polifóniaként” kísérjék el
Spanyolországba. A Capilla Flamenca zenészei, akiket ma
is fıleg Flandriából toboroznak, a 15-16. századi zene
különleges hangzását autentikus módon szólaltatják meg.
A polifón repertoárból Dirk Snellings jelentıs
zenetudósok közremőködésével egyedülálló programokat
állít össze, több mővészeti ág egyesítésével, ami a mai
kulturális kínálatban különleges értéket jelent. A Capilla
Flamenca áttetszıen polifonikus hangzásképe a zenészek
közötti kreatív együttmőködésnek köszönhetı, amely a
polifón zene történelmi, mővészi és technikai hátterének
alapos ismeretébıl táplálkozik.
A Capilla Flamenca énekes magját (Marnix De Cat
kontratenor, Tore Denys tenor, Lieven Termont bariton
and Dirk Snellings basszus) a mősor igényei szerint
további énekesekkel, alta capellával (fúvós hangszerek),
bassa capellával (húros hangszerek) vagy orgonával
egészítik ki.
A Capilla Flamenca megkapta az Il Filarmonico
komoly elismerést jelentı nemzetközi díját, amit egyrészt
elıadásaik mővészi színvonalával, másrészt zenetörténeti
kutatásaik kulturális értékével érdemeltek ki. Ezt a díjat
korábban olyan neves mővészeknek ítélték oda, mint
Olivier Messiaen, J. E. Gardiner, Zubin Mehta, Pierre
Boulez vagy Gustav Leonhardt. Az együttest nemrég a
flamand kormány Zenei Kultúráért adományozott díjával
is kitüntették, többek között a polifón zene szélesebb
körben való megismertetéséért.
A Capilla Flamenca felvételei is számos jelentıs díjat

Leohnardt. Recently the ensemble has been honoured
with the Culture prize for Music of the Flemish
Government for, among other things, making polyphony
more accessible for a growing audience all over the world.
Capilla Flamenca’s recordings have received numerous
major awards, including several Prix Chocs (Le Monde de
la Musique), Diapason d’Ors, Répertoire10, two Caecilia
prizes from the Belgian music press, the Klara Music
Prize 2004 and the big prize of the Duke of Arenberg
2006. Both these awards and the very positive reviews
provide ample evidence that the Capilla Flamenca is a
leading ensemble in the field of Early Music.

nyertek már el (Prix Choc [Le Monde de la Musique],
Diapason d’Or, Répertoire10, valamint két Caecilia-díj a
belga sajtótól és a Klara Music Prize, 2004). A számos díj
és az igen pozitív kritikák is azt bizonyítják, hogy a Capilla
Flamenca a régizene egyik vezetı együttese.

CAPILLA FLAMENCA
( B E L G I U M )

MARNIX DE CAT – altus, TORE DENYS – tenor
LIEVEN TERMONT – baritone, DIRK SNELLINGS – bassus & artistic director
WILLEM CEULEERS – organ

CHORALIS CONSTANTINUS 500
A HABSBURG CSÁSZÁRI UDVAR ÉNEKES SZERTARTÁSAI A 15-16. SZÁZADI GYAKORLAT ALAPJÁN
VOCAL LITURGICAL MUSIC IN THE HABSBURG IMPERIAL COURT ACCORDING TO 15TH AND 16TH-CENTURY PRACTICES

2 0 0 9

Fıvédnök: Habsburg-Lotharingiai Mihály fıherceg
Patronage: Michael von Habsburg-Lothringen Archduke of Austria

November 27.
Péntek 16.00
Friday 4 PM

Virgilii, Episcopi
szertartás/liturgy

Corvina Consort
Belépés ingyenes
Entry free

Belvárosi
Szent Mihály Templom
St. Michael’s Church

November 30.
Hétfı 18.00
Monday 6 PM

In Die Sancti Andreæ,
Apostoli
szertartás/liturgy

Voces Æquales
Belépés ingyenes
Entry free

Belvárosi
Fıplébániatemplom
Inner City Parish Church

December 6.
Vasárnap 15.30
Sunday 3.30 PM

Dominica II.
Adventus
Régi római rítusú szertartás
Traditional Latin Rite

a Szent Mihály
Laikus Káptalan
együttmőködésével

Corvina Consort
Belépés ingyenes
Entry free

Belvárosi
Fıplébániatemplom
Inner City Parish
Church
CLSMA

December 21.
Hétfı 16.00
Monday 4 PM

S. Thomæ, Apostoli
szertartás/liturgy

Corvina Consort
Belépés ingyenes
Entry free

Belvárosi
Szent Mihály Templom
St. Michael’s Church

December 26.
Szombat 18.30
Saturday 6.30 PM

S. Stephani,
Prothomartyris
szertartás/liturgy

Corvina Consort
Belépés ingyenes
Entry free

Belvárosi (Pesti) Ferences Templom
Franciscan Church of Pest

December 29.
Kedd 18.00
Tuesday 6 PM

S. Thomæ Cantuariensis,
Episcopi & Martyris
szertartás/liturgy

Cantoratus
Budapestiensis
Belépés ingyenes
Entry free

Belvárosi
Fıplébániatemplom
Inner City Parish Church

Belvárosi Fıplébániatemplom/Inner City Parish Church (1056 Budapest, Március 15. tér)
Belvárosi Szent Mihály Templom/St. Michael’s Church (1056 Budapest, Váci u. 47/b)
Szent István Bazilika/St. Stephen’s Basilica (1051 Budapest, Szent István tér 1.)
Belvárosi (Pesti) Ferences Templom/Franciscan Church of Pest (1053 Budapest, Ferenciek tere 9.)
Budai Ciszterci Szent Imre Templom/St. Emericus Cistercian Church of Buda (1114 Budapest, Villányi út 25.)

Organized by

Tomos Bt.
Közép-Európai Haydn Egyesület

Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Musica Aeterna
Art Foundation

A Musica Aeterna Mővészeti Alapítvány és a fellépı elıadók CD lemezei,
valamint a kottás kiadványok kedvezményesen megvásárolhatóak az események ideje alatt a sorozat helyszínein.
Köszönettel fogadjuk adományaikat a sorozat további megvalósításának támogatásához!

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

Co-organized by
Arts and Artists
Management

Artistic director: Kalmanovits Zoltán
Organized by Musica Aeterna Art Foundation
Co-organized by Arts and Artists Management
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