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Vörösváry Ibolya és Vörösváry 
Márton 2016 szeptemberétől 
a hollandiai Groningen Prins 
Claus Konzervatórium mes-
terszakos hallgatóiként folytat-
ják tanulmányaikat. Ibolya az 
Erasmus ösztöndíjjal brácsa, míg 
Márton hegedű- és zongora mes-
terképzőn tanulnak Christophe 
Weidmann (brácsa), Sebestyén 
Kati (hegedű) és Paul Komen 
(zongora) irányításával. A kin-
ti tanulmányaik első félévében 
számos koncertjük volt. Márton 
az elmúlt év szeptemberében Vadim Repin 
világhírű hegedűművész amszterdami mes-
terkurzusán F. Kreisler: Recitativo és Scher-
zo és N. Paganini: Caprice Op.1 No. 22 mű-
veit adta elő a mester nagy megelégedésé-
re. November 16-án a brémai Hochschule 
koncerttermében Csajkovszkij D-dúr hege-
dűversenyét játszotta Liga Skride lett zon-
goraművésznő kíséretével, majd novem-
ber 19-én a Moderato Cantabile kórus jubi-
leumi koncertjén a groningeni 
Der Aa-Kerk székesegyház-
ban lépett fel. Novemberben 
a leeuwardeni deHarmonie 
koncerteremben közös kamara-
zenei koncerten Reger: 1. hege-
dű-zongora szonátáját, Beetho-
ven: esz-dúr zongoratrióját és 
Dohnányi Ernő: c-moll zongo-
raötösét adták elő, majd ezt kö-
vette december 4-én az antwer-
peni Dijkstra galériában meg-
rendezett koncert, mely feleme-
lő élményt nyújtott a hallgató-
ságnak. Nemrég a leeuwardani 

Vörösváry Ibolya és Vörösváry Márton Újévi koncertje
az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 2017. január 3-án

Grote Kerk templomban benső-
séges hangulatú adventi hang-
versenyen Händel-Halvorsen 
Passacaglia című darabját ját-
szották. A Konzervatórium ün-
nepi záróeseményeként rendez-
ték meg Emmy Verhey híres hol-
land hegedűművésznő részvéte-
lével azt a mesterkurzust, ahol 
Márton Bach d-moll partitájának 
Chaconne tételét játszotta. Az 
Országos Idegennyelvű Könyv-
tárban immár a második al-
kalommal rendezték meg kö-

zös újévi koncertjüket, mely remélhetőleg 
a következő esztendőkben is folytatódni 
fog. A koncert során a következő szerzők-
től hangzottak el művek Ibolya (brácsa) és 
Márton (hegedű és zongora) előadásában: 
F. Schubert, N. Paganini, H. Wieniawski, 
K. Lipinski, Liszt Ferenc, F. Chopin, P. 
Hindemith, H. I. F. von Biber, E. Ysaye, G. 
F. Händel – J. Halvorsen.
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