
"Örömünnep ez nekünk, melyre itt egybegyűltünk, 

Mária, jó anyánknak, égi koszorút kötünk." 

 

Kedves Dúdolók! 

 

Szeretettel küldöm a két éve született 5. karanténeket  

https://youtu.be/Fav7eB6SvXo?t=748, benne Bartók Béla által lejegyzett Veress Sándor és az 

Erdélyben legendássá vált a kemény, szókimondó, merész Moldva-kutató Domokos Pál Péter 

eredeti gyűjtéseivel. A korabeli Moldva megismeréséhez alapmű a sokáig a tudományos élet 

perifériájára szorított kutató: Lükő Gábor - A moldvai csángók c. könyve, valamint a vele 

való beszélgetés "…és rólam feledkezzetek el" címmel 

https://www.youtube.com/watch?v=yP9s-...  

 

A budapesti dúdolón tegnap este tartottuk a gyimesi félév záróalkalmát, Tankó Eszti néni volt 

vendégünk Gyimesfelsőlokról, a régiekről, zenész mesterekről pedig Vizeli Balázzsal, Juhász 

Dénessel és Sebestény Ritával beszélgettünk. Köszönöm érte!!! 

 

A tavaszi félévből maradt 3 alkalmon moldvai énekekkel folytatjuk a dúdolót. 

 

S merre találkozhatunk ebben a hónapban: 

 

Ma este 18.00-kor Szentendrén az Evangélikus templomban adunk koncertet Mali Katalinnal: 

Paradicsom kőkertjibe.... 

 https://www.facebook.com/andrea.navratil.9/posts/10217355149270961 

 

Május pedig a hagyományban Máriának szentelt hónap, így az Ő tiszteletére a hónap első 

napján a Mennyek Királynéja c. hangversenyünk lesz hallható Kecskeméten: 

https://www.facebook.com/andrea.navratil.9/posts/10217368113115049 

 

- május 2-án 19.00-kor Veszprémben a Hangvillában lesz látható és hallható a Duna 

Művészegyüttessel új előadásunk a Gyertyaláng. "Melyben énekkel, zenével és tánccal 

Boldogasszony vigyázó tekintetével kísérve körbejárjuk az egykor volt kerek hazát. 

Dunántúlról indulva Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyen, Vajdaságon, Szlavónián majd 

Muravidéken keresztül újra megérkezünk az előadás végére Dunántúlra, ahol a leghűségesebb 

város, Sopron népzenéjével zárjuk a mozdulatokba és hangokba rejtett imánkat. 

"https://www.hangvilla.com/Programjaink/Duna-Muveszegyuttes-Gyertyalang 

 

- május 3-án 18.30-kor Veszprémben az Utas és Holdvilág antikváriumban lesz az első 

Veszprémi Dúdoló: https://www.facebook.com/hangjatek.veszprem/posts/162198849525894 

 

- május 6-án a Táncház Napja - 50 éves a táncházmozgalom, ünnepi koncert a 

Zeneakadémián: https://koncert.zeneakademia.hu/mindenprogram/2022-05-06-a-tanchaz-

napja-50-eves-a-tanchazmozgalom-akusztikus-autentikus-2022-tavasz-10359 

 

- május 7-én 18.00-kor "Májusban a szép virág" - Tihanyi Dúdoló az Alkotó  

 

- május 10-én 18.00-kor Gödi Dúdoló a Búzaszemben 

- május 11-én 17.30-kor HÁLÓ Dúdoló az S4-ben 

- május 13-án 18.00-kor Kiscsőszi Dúdoló Cimbiéknél 
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- május 17-én 18.30-kor Veszprémben az Utas és Holdvilág antikváriumban lesz a második 

Veszprémi Dúdoló: https://www.facebook.com/hangjatek.veszprem/posts/162198849525894 

 

- május 21-én 11.00-kor a legkisebbeknek zenélünk a Kobzos együttessel a Müpa 

Üvegtermében - Égből szállott dalimadár: https://m.mupa.hu/program/csaladi-es-ifjusagi-

programok/egbol-szallott-dali-madar-2022-05-21_11-00-uvegterem 

 

- május 21-én 15.00-kor Kőfeszt Folkklub Gömör, Balatonhenyén 

 

- május 21-én 18.00-kor Zirci Dúdoló 

 

- május 21-én 20.00-kor A muzsikában veletek élek - Orczi Gézára emlékezünk a Fonó 

Budai Zeneházban https://www.fono.hu/hu/programok/2022/orczi-geza-emlekkoncert-es-

tanchaz/ 

 

- május 24-én 18.00-kor Gödi Dúdoló a Búzaszemben 

- május 25-én 17.30-kor HÁLÓ Dúdoló az S4-ben 

 

- május 27-én 19.00-kor Daram-daram-madaram c. kortárs zenei BEMUTATÓ a 

Hagyományok Házában https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/navratil-andrea-

folkkvintett-daram-daram-madaram 

 

- május 28-án Országos Pásztorünnep és Pásztortalálkozó Olaszfaluban 

 

- május 29-én 16.00-kor újra a Mennyek Királynéja c. hangversenyünk lesz hallható, ezúttal 

Ravaszdon a Katolikus templomban 

 

- május 30-án újra a Gyertyaláng lesz látható és hallható ezúttal Zalaegerszegen 

 

Szeretettel, A. 
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