
   

Sajtóközlemény 
 
Fiatal hongkongi zenei nagykövetek varázsolják el Budapestet 
 

Hongkong fiatal és virágzó énekkari zenei életének bemutatására a 
berlini Hongkongi Gazdasági és Kereskedelmi Iroda (HGKI, Berlin) a 
Hongkongi Gyermekkórus (HGYK) és a budapesti Vörösmarty Leánykar 
közös előadását állította színpadra Budapesten július 24-én a Szent László- 
templomban. Több, mint 60 vendég vett részt a koncerten, amely 
hongkongi és budapesti fiatal tehetségeket hozott össze Europában. 

 
A két kórust színpadon üdvözlő beszédjében a berlini HGKI  

megbízott igazgatója, Harry Lin úr hangsúlyozta, hogy a kórus hozzájárul a 
sokszínű, kulturális és kozmopolita Hongkong városához: “Az 1969-es 
megalakulás óta a HGYK egy sokszínű művészeti gyermekszervezetté 
nőtte ki magát. A HGYK Hongkong egyik vezető kórusa, és nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meghívásokat kapnak 
tengerentúli szereplésre.” 

 
Hongkong virágzóan kreatív közegével ideális hely a művészi 

kibontakozásra, és egy nemzetközi kreatív központ vízóját tűzte ki célnak. 
A kormány támogatja a kulturális élet minden szeletében való részvételt. 
Többek között  nagyszabású fejlesztési projektek léteznek, mint például a 
West Kowloon Cultural District és  nonprofit kezdeményezések, mint 
például a korábbi Police Married Quarters PMQ, egy kreatív központ helyi 
márkáknak és tehetségeknek,  ezáltal is emelik a tervezés és innováció által 
létrehozott értékek elismerését. Hongkong felgyorsítja a pezsgő kulturális 
iparágainak fejlődését, továbbá teret és inspirációt biztosít a művészek, a 
tervezők, a zenészek és a filmesek következő generációjának. 

 
A HGYK a “Kicsi Jóakarat Éneklő Nagykövetek” és az “egyik 

legjobb gyerekkórus a világon” szalagcímeken keresztül tett szert 
nemzetközi hírnévre. A kórus megnyerte a rangos “Közönségdíjat” a 
“Vivace 2006 Nemzetközi Kórusfesztiválon” Magyarországon. 2008-ban a 
kórust “Aranykupával” tüntették ki a “Shanghai-i Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztiválon”. 2014-ben pedig a HGYK-t választotta az 
International Federation for Choral Music (IFCM) az az IFCM egyik 
nagykövetének a 2013-tól 2015-ig terjedő időszakra. 

 
Az 1991-ben alakult Vörösmarty Leánykar többször elnyerte az “Év 

kórusa” díjat. Gyombolai Bálint vezetésével a kórus megnyerte az Arany 
III Diplomát, és ezenkívül Gyombolai urat a Karmesteri Díjjal tüntették ki 
a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen 2015-ben. 
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Kathy Fok, zeneigazgató és főkarmester irányítása alatt a HGYK 
széles repertoárból  válogatott dalokat, így például részleteket a Bai Niang 
Niang-ból, az első kínai nyelvű musicalből valamint az ázsiai dallamok 
kavalkádját  tartalmazó Keleti Kórusszimfóniából. A két kórus közösen is 
előadta a magyar zeneszerző Kodály Zoltán Túrót eszik a cigány művét.. 

 
A budapesti koncert volt a HGYK első előadása az  európai nyári 

turnéjuk alatt. Magyarországon a HGYK a Pécsi XIX. EUROPA CANTAT 
zenei fesztiválon is fel fog lépni  2015.július 25-étől 28-áig, és még két 
másik előadást is szerveznek Kalocsán és Budapesten július 29-étől 31-éig. 
Augusztus 2-án a HGYK Ausztriában fog szerepelni a salzburgi 
katedrálisban,  az Egyesült Királyságban, Londonban augusztus 5-én tartott,  
turnéjuk utolsó koncertjét követően. . 

 
 
A berlini Hongkongi Gazdasági és Kereskedelmi Irodáról 
 

A berlini HGKI  a Hongkongi Különös Közigazgatási Regionális 
Testület  hivatalos képviselője kereskedelmi kapcsolatokban és más 
gazdasági és kereskedelmi ügyekben Magyarországon és Ausztriában, a a 
Cseh Köztársaságban, Németországban, Lengyelországban, a Szlovák 
Köztársaságban, Szlovéniában és Svájcban.  
 
 
Foto feliratok 
 
1. A Hongkongi Gyermekkórus fellépése a koncerten. 

 
 
 
Kapcsolat 
 
Kilian Becker 
Kapcsolatszervezés, vezető  
Hongkongi Gazdasági és Kereskedelmi Iroda , Berlin 
Tel: +49 (0) 30 22 66 77 24 2 
Fax: +49 (0)30 22 66 77 28 8  
E-mail: kilian_becker@hketoberlin.gov.hk  
 
HGKI Berlin 
2015. július 27. 
 
Vége 
 


