
Kedves Közönségünk! 
 
  
2017-től TRAVERATA néven folytatjuk azt a 17 éve megkezdett munkát, mely a HORTUS 
MUSICUS 99 régizene együttes égisze alatt oly sok méltatlanul feledésbe merült alkotás 
bemutatását tette lehetővé, a késői reneszánsztól egészen a korai romantikáig. Tisztelettel 
kérjük ezután is érdeklődésüket, kitartásukat, figyelmüket, és kívánunk tartalmas 
zenehallgatást, egy csöppnyi kikapcsolódást a mindennapok zajából. 
  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk új sorozatunk koncertjeire a Kassák Múzeumba 
(Budapest III. Fő tér 1. Zichy-kastély). 
Ezúttal a barokk és rokokó szonáta-irodalom két-két ritkán hallható szegmensébe szeretnénk 
elvezetni Önöket, egy olyan intim szférába, ami koncerteken nem szokásos: a hegedű és 
cselló, illetve a fuvola és viola da gamba párbeszéde billentyűs continuo nélkül tárja elő e 
darabok lényegét. 
  
 Belépőjegy a helyszínen váltható 1500 Ft (felnőtt) ill. 1000 Ft-ért (diák/nyugdíjas).  
A belépővel a műsor előtt megtekinthetők a Kassák Múzeum kiállításai. 
Látogassák meg készülőfélben lévő új honlapunkat a traverata.hu címen.  

  

  

 

Sonate, que me veux-tu?  (1) 

2017. január 8. vasárnap, 18:00 óra,  Kassák Múzeum, Budapest III. Fő tér 1 

(Zichy-kastély) 

Szonáta, mit akarsz tőlem?  1.rész 

PÁRIZSI OLASZOK  –  barokk hegedűszonáták fuvolán 

Giovanni Antonio Piani: A-dúr szonáta op.1 nr.12 

Giuseppe Fedeli: e-moll szonáta op.1 nr.6 

Giovanni Antonio Guido: D-dúr szonáta op.1 nr.5 

Michele Mascitti: g-moll szonáta op.5 nr.11 

Arcangelo Corelli: D-dúr szonáta op.5 nr.3 

  

Balogh Vera – fuvola 
Regős Júlia – viola da gamba 

korhű hangszereken 

 
  
   



L'Arte della Fuga  - 2 

2017. január 22. vasárnap, 18:00 óra,  Kassák Múzeum, Budapest III. Fő tér 1 

(Zichy-kastély) 

OLASZ ROKOKÓ HEGEDŰSZONÁTÁK   

a fúga mestereinek panteonja 

Niccolo Pasquali: g-moll szonáta op.1 nr.3 

Carlo Zuccari: A-dúr szonáta op.1 nr.2 

Giuseppe Tartini: D-dúr szonáta op.1 nr.6 

Luigi Madonis: d-moll szonáta nr.5 

Niccolo Porpora: C-dúr szonáta nr.6 

  

Feltein Attila – hegedű 
Maróth Bálint – cselló 
korhű hangszereken 

 
 
   

Sonate, que me veux-tu?  (2) 

2017. február 19. vasárnap, 18:00 óra,  Kassák Múzeum, Budapest III. Fő tér 1 

(Zichy-kastély) 

Szonáta, mit akarsz tőlem?  2.rész 

A PIEMONTI ISKOLA  –  rokokó hegedűszonáták fuvolán 

Giovanni Battista Somis: g-moll szonáta op.4 nr.5 

Giuseppe Canavasso: G-dúr szonáta op.1 nr.5 

Pietro Ghignone: c-moll szonáta op.6 nr.3 

Louis-Gabriel Guillemain: E-dur szonáta op.1 nr.1 

Giovanni Battista Miroglio: C-dúr szonáta op.2 nr.5 

  

Balogh Vera – fuvola 
Regős Júlia – viola da gamba 

korhű hangszereken 

 
 
Üdvözlettel 
Traverata 
  


