
Sok szeretettel várunk minden érdeklıdıt 
 

Egész napos zajongásra A Zene Világnapja alkalmából 
 

Helyszíne: a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtára (Érd, Alsó u. 27.) 
 
 

        Ideje: 2013. október 1. kedd 
 
 
 

                           Amit kínálunk: 

 

 
- Délelıtt: foglalkozások sok-sok zenével óvodásoknak, iskolásoknak 

 
- Délután: éneklıs, kézmőves foglalkozások kicsiknek és nagyobbaknak 

 
- Egész napos nyitva tartás (8:00-17:00 h) 

 
- A foglalkozások szüneteiben zenehallgatás 

 
- Felnıtteknek, egész nap: zenei játék, mellyel tagságit lehet nyerni 

 
 

Koncertek: 

 
- 17 órakor: „Zsidó ének, zsidó lélek” – utazás a zsidó zene világában 

Útikalauzaink: 
Cser Erzsébet ének, Kotogány-Berger Andrea ének, 

zongorán kísér Tóth-Takács Judit 
 

- 18 órakor: az EzJazz kórus énekel - Mővészeti vezetı: Budányi György 
 

 
Aki szeretne a délelıtti vagy délutáni foglalkozásokon részt venni 

(csoportokkal vagy egyénileg), kérjük szeptember 27-ig jelezze szándékát! 
 

Minden programunk ingyenes! 
 
 

A foglalkozásokról, valamint a koncertek elıadóiról és a mősorról részletesebb 
információkat találhatnak az alábbiakban: 

 



1. A következı foglalkozásokból választhatnak az érdeklıdık: 

 

- Állatok a zenében 
- Barangolás a hangszerek birodalmában 
- Tágas égen – játékok Gryllus Vilmos dalaira 
- Zenei játékok – hang, ritmus, zene 
- Komolyzenérıl vidáman 

 
2. A délután folyamán játékos kézmőves foglalkozás, és népdal karaoke várja a  
     gyerekeket.  
 
 
3. A „Zsidó ének, zsidó lélek” c. koncert mősora és elıadói: 

 
1. Sibolet basade – ének: Kotogány-Berger Andrea 
2. Shomer Yisrael – ének: Cser Erzsébet 
3. Tsur Mishelo – ének: Kotogány-Berger Andrea 
4. Adonolam – duett 
5. Od ji soma – ének: Cser Erzsébet 
6. Ha a rabbi sír – ének Kotogány-Berger Andrea 
7. Halleluja – ének: Cser Erzsébet 
8. Tshiribiri bom – duett 
9. Zemer atik - duett 

 
 
 
 
 
 

Cser Erzsébet / ének 

 

 

 

Nagy hangterjedelemmel rendelkezı magánénekes. OSZK, ORI és egyéb vizsgákkal. 
2004-ben az Országos Rabbiképzı Egyetem liturgiatörténet elıadó szakán végzett. 
Klezmer együttesek, továbbá a Belvárosi, a Dohány és a Goldmark kórus szólistája 
volt. Több mint 20 éve az ORZSE Goldmark kórusában énekel, és ezt a kórust tekinti 
a legnagyszerőbb közösségnek, ahová úgy megy, mintha haza térne. Tanárai: Walter 
Kornélné (Székesfehérvár), Nagy László, Réti József, Kacsó János, Reményi Sándor, 
Vörös Sári, Nagy József, Sík Olga, Ercse Margit, Simori Margit. Több CD-je jelent 
meg. A civil szféra által rengeteg kül- és belföldi fellépéssel büszkélkedhet. 
Fellépései mellett a MAZSIHISZ nagy micvét teljesítı feladatát látja el. Igyekszik a 
környezetében élı embertársait elıadásával szórakoztatni. „A pódium csapatmunka, 
nem verseny”. 
 



 
Kotogány-Berger Andrea / ének 
 
 
 
Családom zenei múlttal rendelkezik, édesanyám  
ének tanár, lánytestvérem zenetörténész szakon 
végzett Tel Avivban, fiútestvérem harsona tanár, 
sógornım a Hermann László Zeneiskola és 
Zenemővészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettese. 
Gyerekként zenei általános iskolába jártam és az iskola kórusában aktívan 
tevékenykedtem, 7 éven keresztül zongoráztam.  1993-ban kerültem Szegedre a 
Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolára, ahol a német nyelvtanári szakot elvégeztem.  
2006. ıszéig Szegeden éltem, azóta Budapesten irodavezetıként dolgozom egy 
osztrák cégnél.  Az éneklés számomra a legszebb hobbi és örök szenvedély. 
2003 óta foglalkozom szólóénekkel. Részt vettem 2008-ban az Szochnut által 
szervezett Izrael 6van és 2009-ben a 6van + 1 énekversenyeken, az utóbbin 3. 
helyezést értem el, mindkét alkalommal kíséretként közremőködött a szegedi Sheket 
zenekar 3 tagja, akikkel idınként találunk alkalmat a közös zenélésre. Nagy örömmel 
énekelek 2009. óta az Országos Rabbiképzı Egyetem Goldmark kórusában, itt 
lehetıségem volt számos koncerten, tévéfelvételen is részt venni Magyarországon és 
külföldön egyaránt. 2013. januárjában csatlakoztam a budapesti Ez Jazz kórushoz is. 
2010. tavasza óta magánének órákat veszek, tanárom Bíró Emília, akinek nagyon hálás 
vagyok a felkészítésért. Cser Erzsébettel, Tóth-Takáts Judit zongorakíséretével 
számos helyszínen tartottunk közösen koncertet fıleg zsidó ünnepeken, de 
könyvbemutatón, kiállítás megnyitón is.  
Izraeli slágereket, héber, jiddis, ladino, klezmer dalokat, musicaleket énekelek, zenei 
tudásomat, repertoáromat folyamatosan fejlesztem. Életem jelentıs része az ének és 
a tánc.   
 
 
Tóth-Takáts Judit / zongora 

 

 

Zongoratanár, kamaramővész 
Diplomáimat a Gyıri Zenemővészeti Fıiskolán, majd 
a Budapesti Liszt Ferenc Zenemővészeti 
Egyetemen szereztem. Itt készülök most doktori 
disszertációm megvédésére. 
A zsidó zenével az Országos Rabbiképzı Zsidó Egyetemen kezdtem komolyabban 
ismerkedni, történettel, elmélettel és gyakorlattal egyaránt. 
A zongoratanítás mellett, ha lehetıség adódik, fellépek koncerteken, szólóban, 
zongorán vagy orgonán, kamaraegyüttesekkel, Budapesten és vidéken is. Szívesen 
kísérek énekeseket is különféle mőfajokban. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Az EzJazz kórus: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mővészeti vezetıjük: Budányi György 
      2011 júniusában ık voltak a nagyon nagy sikert arató közremőködıi A jazz 
      születése címő elıadásnak, melyet a Zenei Klub sorozatában szerveztünk.  
 
 
 
 

 


