Concerto de órgão

Concerto de órgão na Basílica

Melodias clássicas na coração de Budapeste, na Basílica de Santo Estêvão em cada
quinta-feira!

A Basílica de Santo Estêvão é um dos belíssimos edifícos neoclassicos em Budapeste. É o
mais importante igreja na Hungria, uma das mais significantes atrações turísticas e o terceiro
edifício mais alto no nosso país. Começou a ser construída em 1851 segundo os planos do
arquiteto húngaro Miklós Ybl, e foi concluído por József Kauser em 1905. Nos próximos 50
anos a igreja sofreu de guerras, tempestades e terramotos. Finalmente, ela foi renovada entre
1983-2003.

{vsig}gallery/organ{/vsig}

Devido à sua acústica excelente, a igreja possibilita um lugar ótimo para o concerto de órgão,
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onde pode apreciar as árias mundialmente famosas noite a noite. O programa do concerto foi
adaptado por Miklós Teleki , quem está entre alguns dos melhores artistas do órgão na
Hungria. As árias do programa são cantadas por
Kolos Kováts ,
um dos melhores cantores de concerto e de oratório mais fomosos no país. Além de vários
prêmios, em 1992 ele até recebeu o Prêmio Kossuth, o prêmio mais precioso que um artista
húngaro pode receber. A flauta é tocada por
Eleonóra Krusic
quem é conhecida pelas suas performances com diferentes orquestras famosas em muitos
países, a partir de Barcelona para Zurique, Graz e Viena.

Program

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Concerto in D minor
BWV 596 (Allegro, Adagio, Allegro)
Tomaso Albinoni (1671-1751): Adagio
Alessandro Stradella (1639-1682): Pietá Signore
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Andante in C major K 315
Franz Schubert (1797-1828): Ave Maria
Liszt Ferenc (1811-1866): Fantasy & Fugue on the Theme B-A-C-H
Georges Bizet (1838-1875): Agnus Dei
Johann Sebastian Bach: Minuet and Badinerie from suite in B minor BWV 1067
Johann Sebastian Bach: Toccata and Fugue in D minor BWV 565

Cada concerto começa às 20h00 e dura cerca de 70 minutos, sem intervalo.

Preços:

1. categoria

Adultos: 31 EUR
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Estudantes: 29 EUR

2. categoria

Adultos: 27 EUR

Estudantes: 25 EUR

3. categoria

Adultos: 20 EUR

Estudantes: 18 EUR

{loadposition orgpos}

Reserva
(EURO)
Reserva
(HUF)

Reserva
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PayPal

Voucher de presente com data livre
Dê o presente de uma experiência inesquecível!

Nós damos-lhe a oportunidade de surpreender os seus amigos e parentes e familiares com
uma experiência maravilhosa através da compra de um bilhete com data livre para eles usarem
quando quiserem.

Pacote de Órgão (Concerto + Jantar e Cruzeiro às 22h00)

É possível reservar este programa com o Jantar e Cruzeiro às 22:00. Neste caso vai ter um
programa de gala, um concerto inesquecível e um jantar romântico e delicioso à luz de velas
em um de nossos barcos aquecidos ou com ar condicionado. Depois do concerto, um hospede
ou uma hospedeira vai acompanhá-lo ao cais.

O cruzeiro começa às 22h00, mas sempre espera para os convidados da basílica.

O preço do pacote com Jantar e Cruzeiro com desconto depende da categoria dos assentos
para o espetáculo.
Saiba mais &gt;&gt;
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Coordenadas: 47° 30.0237' N, 019° 3.267' E
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