
 

                                                   

VABILO  
 
Vljudno vas vabimo na dvodnevno konferenco in predstavitev ljudske glasbe, ki bosta potekali v okviru projekta Folk 
Music Heritage, ki se izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.  
 
Kraj:  
Konferenca: Mestni kulturni center Lenti (8960 Lenti Templom tér 5.) dvorana Zrínyi 
Prestavitev ljudske glasbe: Mestni kulturni center Lenti (8960 Lenti Templom tér 5.) prireditveni trg 
Čas: 18.-19. september 2020 
 
Program konference: 
Petek. 18. september 2020 

10:30 – 11:00  Registracija 

11:00 -11:20  Pozdravni nagovor 

László Horváth, župan, Samouprava mesta Lenti 

11:20 –11:40  Predstavitev projekta Folk Music Heritage 

dr. Lajos Kovács, Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. (vodilni partner) 

11:40 -12:00  Ljudskoglasbena dediščina - projektni in raziskovalni izzivi  

doc. dr. Rebeka Kunej, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Slovenija 

12: 00 - 12: 20  Partner Zavod za turizem in kulturo Beltinci (Slovenia) predavanje 

12:20 - 13:10  Bife kosilo za goste konference  

13:10 – 14:10  »S piščalko, bobnom …« Prestavitev madžarskih ljudskih glasbil in igranje na 50 glasbil od 1350 
glasbil iz zbirke Birinyi. 

József Birinyi, etnolog, raziskovalec ljudske glasbe, solist na ljudskih glasbilih, filmski režiser dobitnik 
nagrade UNESCO FIAMP, sopredsedujoči Združenja madžarskih zborov, orkestrov in ljudskoglasbenih 
skupin, predsednik združenja Hungarikum, znanstveni svetovalec Zavoda za raziskovanje Madžarov 

14:10- 14:40  Priprava ljudskoglasbenega gradiva za digitalizacijo, raziskovanje ljudske glasbe, predstavitev 
ljudske glasbe 

Károly Horváth ml., nosilec Madžarskega zlatega križa za zasluge, dobitnik Nagrade za kulturo 
Prekmurja, dobitnik nagrade Zalaegerszeg Pro Urbe, dobitnik Nagrade za mesto Lenti 

14:40 – 15:10  Ljudska glasba – svetovna glasba 
Dr. Anikó Fehér, zborovodja, raziskovalka ljudske glasbe, znanstvena sodelavka Raziskovalnega 
metodološkega zavoda Madžarske umetniške akademije 

15:10 –  Povzetek 



 

                                                   

 

Sobota, 19. september 2020  

 

10:00- 10:10  Pozdrav 

10:10-10:40  Ljudska pesemska in glasbena dediščina na papirju in fotografijah 

mag. Anja Serec Hodžar, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Slovenija 

10:40-11:10  „Jaj de magas a Lendvai nagytemplom…”  

Predavanje citrarja Józsefa Dányija 

11:10-11:40  Zaščita in digitalizacija zvočnega gradiva 

doc. dr. Drago Kunej, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC 
SAZU Slovenija 

11:40 – 11:50 Povzetek, zaključek konference 

11:50 - 13:00  Bife kosilo za goste konference 

 
Program ljudskoglasbene prireditve 
Petek, 18. september 2020  

10:30 – 11:00  Otroška ljudskoglasbena predstava – ponovna priučitev ljudskih pesmi za otroke ob sodelovanju 
skupine Zala. 

18:00 –  18:30  Koncert ljudskoglasbene skupine Harangláb 

19:00 – 20:30  Ljudskoglasbeni koncert s plesno hišo (sodeluje Dénes Németh s svojo skupino in folklorna skupina 
Kerka) 

Sobota, 19. september 2020  

14:00 – 14:30  Koncert ljudskoglasbene skupine Csádé  

18:30 - 19:30 Koncert ljudskoglasbene skupine Dobroda 

Udeležba na prireditvah je brezplačna, za udeležbo na konferenci je potrebna registracija. Svoj namen udeležbe 
prosimo najpozneje do 11. septembra 2020, do 16. ure sporočite na e-naslov mjckft@gmail.com! Ob prijavi navedite 
ali potrebujete prenočišče oz. posebne zahteve glede prehrane. Jezik konference je slovenski in madžarski. Na 
prireditvi zagotavljamo simultano tolmačenje. 
 
Prosimo spoštovane udeležence, da upoštevajo aktualne ukrepe v zvezi s pandemijo. 
 


