A Vox Voluptatis Kórus 1990-ben alakult a budapesti
Madách Imre Gimnázium lelkes diákjaiból, akik a
gimnázium kórusának próbáin kívül még egy alkalmat
kerestek a közös éneklésre. Az énekkar együtt maradt
az érettségi után is. Az alapító tagok családtagjaival,
barátaival bővülve ma harminc aktív tagot számlál.
Vox Voluptatis Choir was founded in 1990 by the enthusiastic students of Madách Imre Secondary School
choir in Budapest, who wanted more opportunity to
sing together outside regular school rehearsals. This
choir stayed together even after its members graduated. In the past few years friends and family members have also joined the choir which now has thirty
members.

Szakmai vezetőink Takács László, a gimnázium 2006ban nyugdíjba vonult ének-zene tanára, valamint
Ráduly Ildikó, a gimnázium egykori diákja, szintén
ének-zene tanár.

Our conductors are László Takács, music teacher of
Madách, who retired in 2006, and Ildikó Ráduly, a
former student of the school, also a music teacher.

A Vox Voluptatis név jelentése: az öröm hangjai; az
ének örömet ad nekünk, és ezt az örömöt szeretnénk
átadni hallgatóinknak is.
Vox voluptatis is a Latin phrase meaning the sound
of joy – singing gives us joy which we want to share
with our audience.
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Repertoárunkban megtalálhatóak egyházi és világi
művek a reneszánsztól kezdve egészen napjainkig.
Az évek során mintegy 270 kórusművet szólaltattunk
meg, és műsorunkat folyamatosan bővítjük.
Rendszeresen fellépünk az otthonunkként szolgáló
Madách Imre Gimnázium rendezvényein, minden
évben megtartjuk hagyományos karácsonyi hangversenyünket, és bárhová szívesen megyünk, ahová
hívnak. Számos helyszínen énekeltünk Budapesten
– például: Óbudai Népház, Pesterzsébeti templom,
Zeneakadémia –, vidéken – Komárom, Pusztaszabolcs,
Pécs –, és határainkon túl – Oberkirch (Németország)
és Pozsega (Horvátország).
2007 novemberében a Nádor Teremben tartott hangversenyünkkel elnyertük a fesztiválkórus minősítést.

Our repertoire includes church as well as secular
music from the Renaissance up to the present day.
We have sung about 270 choral pieces and continue
to add to our collection! We give regular concerts in
our host institution, Madách Secondary School.
Every year we have a traditional Christmas concert,
and we are happy to perform wherever we are invited.
We have sung in many places both in Hungary and
abroad (Oberkirch Germany, Pozega Croatia).
In 2007 we received the title of “festival choir.”

Kórusunkról és aktuális szerepléseinkről a
www.voxvoluptatis.hu oldalon tájékozódhat
és a voxvoluptatiskorus@gmail.com
címen érdeklődhet. Reméljük, mihamarabb
megszólaltathatjuk Önnek is muzsikánkat,
az öröm hangjait!
You may read about us on our website,
www.voxvoluptatis.hu
or e-mail us at voxvoluptatiskorus@gmail.com.
We hope to share the sounds of joy with you.
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