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Szeptember 20-án 19:00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban Kiss Virág és Dezső Sándor
kamarakoncertjét hallhatják a komolyzene kedvelői.
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A komolyzenei koncertek között, a gordonkazongora párosítás a közönség általános kedvence. A
hangszerek eltérő hangzása remekül párosul. A
zongora
tömör
megszólalása
és
széles
hangterjedelme a cselló bársonyos, lírai hangjával
nagyszerű egységet alkot. A két hangszer virtuóz
adottsága izgalmas előadást ígér.
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A művészházaspár - akiket generációjuk egyik
legígéretesebb párosaként tartanak számon Perényi Miklóstól és Kocsis Zoltántól tanulták meg
az előadó művészet mesterfogásait. Tanulmányaik
ideje
alatt
ismerkedtek
meg
és
2005-től
koncerteznek együtt. Európa számos országában
hangversenyeztek Párizstól Szófiáig. Nyíregyházán
első alkalommal mutatkoznak be, ami külön öröm
számukra, mivel a művész urat családi kötelék fűzi
a városhoz.
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Műsorukat különböző korok zenéiből válogatták, a
barokktól
a
21.
századig.
Híres
magyar
zeneszerzőink -Bartók és Kodály- kompozíciói
mellett Popper Dávid neves cselló virtuóz Magyar
Rapszódia című műve is elhangzik, melyben a
szerző magyar nótákat fűz egy fergeteges zenei
csokorrá. A műsoron továbbá Lully, Beethoven,
Mendelssohn és De Jeux alkotásai csendülnek fel.
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