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Az Európai Kántorszövetség konferenciát tartott Hannoverben, a Holokauszt Emléknapja
alkalmából.

“Az éjszaka” Holokauszt Oratórium a hannoveri Kuppelsaalban. 2020. január 27 (.Fotók: European Cantros’ Association)

Az Európai Kántorszövetség (ECA)* 2020 évi gyűlése egybeesett a város Holokauszt emléknapi
megemlékezéseivel, amit idén Auschwitz felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából rendeztek.

Az ECA kántorok és előimádkozók független szervezete; ötnapos rendezvényükön bárki részt vehet, akit a
kántorművészet vagy általában a zsidó zene érdekel.

A konferenciát a Zsidó Zene Házában rendezték. Vezető kántornak idén a jeruzsálemi Jesurun zsinagóga
hazanját, a 80-as éveiben járó Asher Hainowitzot hívták meg. Hozzá csatlakozott még húsznál több
vendégelőadó, köztük Mark Kligman, a zsidó zenetudomány professzora a UCLA-n, Dr. Jerry Glantz, a
híres kántor, Leibele Glantz fia, Beny Maissner torontói kántor, akinek Israel Alter nevű nagybátyja volt
Hannover utolsó főkántora a soá előtt, és sokan mások. Daniel Tunkel )előadást tartott apja, Victor
Tunkel munkájáról, aki 1800 darabos zenetörténeti és liturgiai zenei könyv- és kottagyűjteményt állított
össze a 17. századtól napjainkig.

Magyar részről öt kántor volt jelen a konferencián: Nógrádi Gergely (Frankel), Rudas Dániel (Dohány
utca), Aviya Nachshon (Bethlen tér),  Dési Tamás (Újbuda), Rosenfeld Dániel (Nyíregyháza).

Az összejövetelen megvitatták, miként egyesíthető a legszebb kántorművészeti hagyomány a kortárs zsidó
zenével, amitől a zsinagógai szertartások autentikusak maradnak, és mégis megszólítják korunk emberét.

A Holokauszt Emléknapján a német hivatali épületeken félárbocra eresztették a zászlókat; a kántorokat
ezen a napon díszvendégként fogadta az alsó-szászországi parlament elnöke, Dr. Gabrielle Andretta
(képünkön).
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Aznap az Ahlem Emlékközpontba is ellátogattak. Az épületben a háború előtt mezőgazdasági iskola volt,
ahol a zsidó diákok gazdálkodást tanulhattak, ám 1942-től innen deportálták 2173 zsidót Riga, Varsó és
Auschwitz felé. A deportálást csak 144-en élték túl.

Az idei konferencia fináléja az Elie Wiesel művéből és Leible Glanz zenéjéből összeállított “Az éjszaka”
című Holokauszt emlékkoncert volt. A 3500 fős közönségnek a Kuppelsaal adott helyet, a művet a
Kalinyingrádi Szimfonikus Zenekar, a Vilniusi Állami Kórus, a Moszkvai Zsidó A Capella, valamint Beny
Maissner és Dan Mutlu kántorok adták elő.

“Az éjszaka” Holokauszt Oratórium a hannoveri Kuppelsaalban. 2020. január 27.

A kántortalálkozót idén rendezték meg a 13. alkalommal. A megemlékezésnek méltó keretet biztosítottak
a német vendéglátók. A hannoveri zsidó hitközség felejthetetlen emlékkoncertet rendezett az ECA
kántorainak bevonásával a hannoveri orthodox zsinagógában, melyet olyan személyek hallgattak végig,
mint Alsó-Szászország miniszterelnöke, Hannover főpolgármestere, és Ralf Meister püspök.

A hannoveri hitközség négy zsinagógát tart fenn a négy különböző zsidó vallási irányzatnak.

A hatnapos program utolsó eseményeként a bergen-belseni koncentrációs táborba látogattak a
résztvevők, ahol a helyszín egyik történésze, Diana Gring kalauzolta őket. Diana többórás interjút
készített korábban Moshe Kraus kántorral, Bergen Belsen túlélőjével, akinek hite és zenéje mélyen
meghatotta őt.

Danni Bergson és Natan Fagelman Káddist mond Bergen Belsenben

* Az ECA kántorok, előimádkozók és érdeklődő laikusok szervezete: céljuk, hogy a zsidó ima egyedi és
szépséges zenéjéről párbeszédet folytassanak, azt tanítsák, és hagyományát tovább adják. A szervezet
nyitva áll az új tagok előtt. Évente más-más városban rendez konferenciát, erre korábban sor került már
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régebben Budapesten, Londonban, Leedsben, Manchesterben, tavaly Prágában és idén Hannoverben.
Kutatói részlege külön tudományos konferenciákat szervez a liturgiáról és annak eredetkutatásáról, ezt
tavaly szintén Hannoverben tartották meg.

A szerző a Bethlen téri zsinagóga tagja

Megosztás:

22 ember kedveli. Az ismerőseid közül te lehetsz az első.Tetszik Megosztás

Tweet Post 0

0 Hozzászólás Szombat Bejelentkezés1

t Tweet f Megosztás A legjobbak szerinti rendezés

BEJELENTKEZÉS EZZEL VAGY CSAK HOZZÁSZÓLOK A DISQUS-SAL 

Név

Beszélgetés indítása...

?

Légy te az első hozzászóló!

Feliratkozás✉ Disqus a Te oldaladraDisqus hozzáadásaHozzáadd

 Ajánlom

1000 Ft  3000 Ft  10000 Ft  más összeg

Nyomtatás

Kapcsolódó cikkek

Orbán titokban tartott brüsszeli
útja
2011-01-24
In “Hírek - lapszemle”

Kántorok - Filmbemutató
2019-06-04
In “Közösség”

Nem az a zsidó zene, amit zsidó
zeneszerzők komponáltak
2016-08-09
In “Kultúra-Művészetek”

Sokan rejtegetik zsidó
származásukat - szembe kell nézni
a félelemmel
2014-03-24
In “Hírek - lapszemle”

Az első zsidó zenei konferencia
1996-05-01
In “Archívum”

Roma holokauszt - Magyar fiatalok
indultak Lengyelországba a
nemzetközi megemlékezésre
2016-08-01
In “Hírek - lapszemle”

ÚJ ÍRÁSOK

A Szombat Magazin a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmaz. A honlapunk használatával tájékoztatónkat tudomásul veszed. 

  BővebbenElfogadom Elutasítom

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.szombat.org%2Fkozosseg%2Fholokauszt-emlekkoncert-hannoverben&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.szombat.org%2Fkozosseg%2Fholokauszt-emlekkoncert-hannoverben%3Ffbclid%3DIwAR3r4eBXDNRsGlieCRnq-z-lglys3kfJR8l4wSV7coaZPXZjRfmvyaq8nRE&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Holokauszt%20orat%C3%B3rium%20Hannoverben&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.szombat.org%2Fkozosseg%2Fholokauszt-emlekkoncert-hannoverben
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/szombat/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=szombat&utm_medium=Disqus-Footer
https://www.szombat.org/kozosseg/holokauszt-emlekkoncert-hannoverben#print
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/2351-orban-titokban-tartott-brusszeli-utja
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/2351-orban-titokban-tartott-brusszeli-utja
https://www.szombat.org/kozosseg/kantorok-filmbemutato
https://www.szombat.org/kozosseg/kantorok-filmbemutato
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/nem-az-a-zsido-zene-amit-zsido-zeneszerzok-komponaltak
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/nem-az-a-zsido-zene-amit-zsido-zeneszerzok-komponaltak
https://www.szombat.org/politika/sokan-rejtegetik-zsido-szarmazasukat-szembe-kell-nezni-a-felelemmel
https://www.szombat.org/politika/sokan-rejtegetik-zsido-szarmazasukat-szembe-kell-nezni-a-felelemmel
https://www.szombat.org/archivum/az-elso-zsido-zenei-konferencia
https://www.szombat.org/archivum/az-elso-zsido-zenei-konferencia
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/roma-holokauszt-magyar-fiatalok-indultak-lengyelorszagba-a-nemzetkozi-megemlekezesre
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/roma-holokauszt-magyar-fiatalok-indultak-lengyelorszagba-a-nemzetkozi-megemlekezesre
http://www.szombat.org/adatvedelem


VALLÁSSZABADSÁG,
KERESZTÉNYÜLDÖZÉS,
ANTISZEMITIZMUS

ORBÁN VIKTOR: „SAJÁT
SZEMEMMEL LÁTTAM,
HOGY SOROS GYÖRGY
HÁROMSZOR PRÓBÁLTA
MEG KIFOSZTANI...

TRUMP VAGY BERNIE? – A
ZSIDÓ RÉMÁLOM

HÍREK-LAPSZEMLE

KÖZÖSSÉG

MEGJELENT

KÉT IZRAELI
KORONAVÍRUSSAL
FERTŐZÖTT A JAPÁN
PARTJAINÁL KARANTÉNBA
HELYEZETT HAJÓN

MAGYAR HEBRAISZTIKAI
KONFERENCIA
(SCHWEITZER-LECTURES)
AZ OR–ZSE-N

A Szombat Magazin a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmaz. A honlapunk használatával tájékoztatónkat tudomásul veszed. 

  BővebbenElfogadom Elutasítom

https://szombat.org/politika/vallasszabadsag-es-keresztenyuldozes-antiszemitizmus
https://szombat.org/politika/orban-viktor-sajat-szememmel-lattam-hogy-soros-gyorgy-haromszor-probalta-meg-kifosztani-magyarorszagot
https://szombat.org/politika/trump-vagy-bernie-a-zsido-remalom
https://szombat.org/szombat-magazin/megjelent-a-szombat-2020-februari-szama
https://szombat.org/hirek-lapszemle/ket-izraeli-koronavirussal-fertozott-a-japan-partjainal-karantenba-helyezett-hajon
https://szombat.org/kozosseg/magyar-hebraisztikai-konferencia-schweitzer-lectures-az-or-zse-n
http://www.szombat.org/adatvedelem


© 1989-2020 Szombat folyóirat. Minden jog fenntartva.

HOZZÁSZÓLÁSOK

Endrődi László - Elsikkasztott örökség

444.hu által kitiltott - Köves Slomó

színháza

Chaby Davude - Köves Slomó színháza

Rebel - Trump vagy Bernie? – a zsidó

rémálom

Margo Hriczu - Izrael: A hadsereg

“ötéves terve”

     

ELŐFIZETÉS KAPCSOLAT SZERKESZTŐK MAGUNKRÓL IMPRESSZUM ADATVÉDELEM RSS

A Szombat Magazin a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmaz. A honlapunk használatával tájékoztatónkat tudomásul veszed. 

  BővebbenElfogadom Elutasítom

https://www.szombat.org/archivum/elsikkasztott-orokseg#comment-19221
https://www.szombat.org/politika/koves-slomo-szinhaza#comment-19218
https://www.szombat.org/politika/koves-slomo-szinhaza#comment-19216
https://www.szombat.org/politika/trump-vagy-bernie-a-zsido-remalom#comment-19215
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/izrael-a-hadsereg-oteves-terve#comment-19214
http://www.jdc.hu/
http://www.jhf.nl/
http://www.nka.hu/
http://mazsok.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://mti.hu/
http://www.szombat.org/kultura-muvesztek/4722-legy-elofizetonk-2013-ban-is
https://www.szombat.org/kapcsolat
https://www.szombat.org/szerkesztok
https://www.szombat.org/magunkrol
https://www.szombat.org/impresszum
https://www.szombat.org/adatvedelem
https://www.szombat.org/feed
http://www.szombat.org/adatvedelem

