“Zene világnapja” ifjúsági Hangversenysorozat első
hangversenye beszámoló
2017.10.02.
Képek és hirdetések: www.szuppanirenma.hu

Alapítványunk támogatásával került megrendezésre 2017. Október 2-án a Dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnáziumban a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar koncertje ”Egy rendkívüli énekóra”
keretében.
A gimnázium aulájában több mint száz tanuló hallgatta az előadást, ahol Zelinka Tamás zenei
szerkesztő és műsorvezető beszélt a “Zene Világnapja” ünnepi eseményről, a zene jelentőségéről és
szerepéről mindennapi életünkben.
Különösen érdekes volt a gimnazista közönség számára, hogy a zenekarban több iskolatársukat is
felfedezhették, akikről addig talán nem is tudták, hogy milyen magas színvonalon, milyen
eredményesen folytatják zenei tanulmányaikat.
A zeneszámok előtt Zelinka Tamás a tőle megszokott derűs, de szakmai szempontból
figyelemreméltó alapossággal mutatta be a különböző műveket.
Mozart “Titusz kegyelme” című operájának nyitánya után az Intermezzo hangzott el Kodály Zoltán
Háry János szvitjéből, majd egy ismert részlet a “Jurassic Park” film John Williams által komponált
zenéjéből, és a “Távol Afrikától” főcím dala, John Barry szerzeménye. Astor Piazzola “Oblivion”
című művében szintén a gimnázium tanulója, Prencsovszky Zsombor játszotta a hegedűszólót. Az ő
tanára, Kátai Katalin a zenekar egyik vezetője is egyben. Zárószámként egy amerikai balett, a Rodeo
Hoe-Down című részletét adta elő a zenekar.
A koncert a gimnázium tanulóiból és tanáraiból álló hallgatóság ( 650 fő ) körében hangos tetszést
aratott, mind a tanárok, mind az iskolatársak nagy szeretettel gratuláltak a zenekar tagjainak, a
zenekart pedig még aznap felkérték egy karácsonyi előadásra, illetve a jövő tanévi Zene Világnap
újabb hangversenyének megrendezésére. Úgy gondoljuk, ez az elismerés magáért beszél, és a
rendezvény elérte célját, hogy a zene nyelvén megszólítsa az ifjúságot, értéket adjon, őrizzen és
teremtsen számukra.
A produkcióban közreműködött még Márkus Erzsébet zongorán, Szabó Réka fuvolán,
Szabadosné Szekula Edina csellón, Kátai Katalin hegedűn, akik a Farkas Ferenc Művészeti iskola
tanárai.
A zenekart vezényelte, valamint nagybőgőn is közreműködött a zenekar vezetője, a művészeti iskola
klarinét és kamaratanára, Szilágyi Szabolcs Balázs.
.
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A ZENE VILÁGNAPJÁT KÖSZÖNTÖTTÉK A DUNAKESZI
RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN 2017. X. 2-ÁN

Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Lord Yehudi Menuhin
kezdeményezésre 1975-ben október 1-jét ZENEI VILÁGNAPPÁ
nyilvánította. Így lett ez a nap a zeneművészet legnagyobbjaira
való emlékezés mellett az örömzenélés ünnepe is egyben.

A koncert közönsége az iskola aulájában
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A fentiek szellemében tartott hangversenyt 2017. október 2-án a
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium aulájában a Szuppán Irén
Művészeti Alapítvány által működtetett DUNAKESZI IFJÚSÁGI
SZIMFONIKUS ZENEKAR „Egy rendkívüli énekóra” címmel. A zenekar
művészeti vezetői Szilágyi Szabolcs Balázs és Kátai Katalin.

A Dunakeszi Ifjúsági Zenekar és ifjú közönsége
A helyszínt zsúfolásig megtöltő diákok boldogan fedezték fel a zenekari
pultok mögött osztálytársaikat, akiknek megadatott az az öröm, hogy
együtt muzsikálhattak ismét szeretett tanáraikkal (Kátai Katalin – hegedű,
Szabadosné Szekula Edina - cselló, Szabó Réka - fuvola, Márkus Erzsébet
- zongora). Talán ennek az élménynek is volt köszönhető, hogy már a
kezdetekkor eggyé vált a népes hallgatóság a szereplőkkel, akik W. A.
Mozart, Kodály Zoltán, Aaron Copland, Astor Piazzola, John Barry és
John Williams műveivel varázsolták el a jelenlévőket.
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Perncsovszky Zsombor

Hegedűszólót szintén a gimnázium tanulója, Prencsovszky
Zsombor játszott (felkészítő tanára: Kátai Katalin), a vezényelt és
bőgőn közreműködött Szilágyi Szabolcs Balázs.
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Szilágyi Szabolcs Balázs

A rendezvény a dunakeszi Szuppán Irén Művészeti Alapítvány és a
gimnázium közös szervezésében valósulhatott meg. Az alapítvány idei
szakmai programjait az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Együttműködési Alap is támogatja.
E sorok írója az esemény hatására azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy
sokasodjanak az olyan események országszerte, amelyeken a művészeti
iskolák és a közismereti iskolák hallgatói és tanárai együtt fedezik fel és
élik át a zeneművészet semmi mással nem pótolható csodáját.
Az alábbi linken a Dunakeszi Ifjúsági Zenekar egy korábbi előadása
tekinthető meg a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium aulájában:

https://www.youtube.com/watch?v=F5LkU2EZHwo.
Zelinka Tamás
A következő linkeken a Dunakanyar online folyóiratban is
megjelent
http://dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=7990
http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=7996

HÍRDETÉSEK:
- Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium hirdető táblái – zártkörű rendezvény volt
- Cikk: Parlando 2017. októberi szám Zelinka Tamás
- Dunakeszi Kábel TV – Ifjúsági hangversenysorozat szeptembertől
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„Zene és Tánc” Ifjúsági hangversenysorozat második előadása
beszámoló
2018.01.26.
Képek és hirdetések: www.szuppanirenma.hu

A Zene és Tánc című rendezvényünk a Dunakeszi VOKE Művelődési Házban az Ifjúsági
Hangversenysorozat második hangversenye volt. A jelenlévő iskoláskorú gyermekek és érdeklődő
résztvevők egy interaktív hangversenyen játékos vetélkedő keretében kaptak betekintést a
komolyzene és a táncművészet szoros kapcsolatáról. Néptáncosok és szólótáncosok segítségével és
az Ifjúsági Szimfonikus Zenekar által megszólaltatott népszerű dallamokkal próbáltuk mindezt
szemléltetni. A zeneművekre tánckoreográfiák születtek. Felcsendült Háry János – Intermezzoja,
Csajkovszkij Diótörője, Bizet Carmenje. Ezen kívül Gitárosaink és a Gyermekkórusunk műsora
színesítette a programot, mely zeneszámok alatt vetítésekkel is igyekeztünk a nézők figyelmét
lekötni. Meghívott vendégünk a „Röpülj páva” című televíziós verseny egyik középdöntőse Gál
Kinga Magdolna volt, akivel a koncert alatt élő interjú is született, illetve filmbejátszást is láthattak a
nézők. A vetélkedő során a jól válaszoló diákok apró meglepetésekben részesültek. Rendezvényünk
nagy sikert aratott, a hangversenyen kb. 200 fő vett részt.
Műsor:
Kodály Zoltán : Háry János – Intermezzo
Közreműködik: A Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
Karmester: Szilágyi Szabolcs Balázs
Közreműködik a Duna Gyöngye néptáncegyüttes
Howard Blake: Walking in the air (Utazás egy hóemberrel)
Szólót énekel: Karászi Kira és Pintér Blanka
Közreműködik: A Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekarból alakult kamarazenekar
Művészeti vezető: Kátai Katalin
Zongorán közreműködik: Galgóczi Noémi
A két táncos a szentendrei Diótörő Balettiskola növendékei: Kósa Zsófia és Stefanovics Anna
A Szuppán Irén gyermekkórus művészeti vezetője és egyben karmestere: Márkus Erzsébet
Gitárzene:
Leo Brouwer
Julian Arcas: Los Panaderos
Andrew York : „Sunburst”
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Csajkovszkij: Diótörő- Spanyol tánc
A táncosok: Bokor Zsófia, György Dorka, Kósa Zsófia, Stefanovics Anna
Közreműködik: A Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
Karmester: Szilágyi Szabolcs Balázs
Gitár zenekar
Richard Charlton darabjai
Gitár kvartett tagjai: Csizmarek Viktória, Fazekas Flóra, Horváth Bálint és Kökény Zsuzsanna
G. Bizet: Carmen
Közreműködik: A Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Szuppán Irén Gyermekkórus
Karmester: Szilágyi Szabolcs Balázs
A programot hirdettük:
honlapunkon
facebook oldalakon
Dunakeszi Kábel TV
Iskolák hirdető tábláin
Személyes meghívók- osztályfőnökökön keresztül
iskolai email
intézményvezetők
VOKE Művelődési Ház honlapján

Beszámoló a Holle anyó Színházi előadásról- Ifjúsági
Hangversenysorozat harmadik előadása
2018.03.27-28.
Képek és hirdetések: www.szuppanirenma.hu

2018. március 27-én és 28-án került sor a Holle anyó című mesejáték négy előadására látványos
díszletekkel, igényes technikai háttérrel a Dunakeszin működő általános iskolák, az óvodák és az
érdeklődők számára a József Attila Művelődési Központban. Az előadás előzetesen plakátokon, a
Dunakeszi Programfüzetben, a Művelődési Ház honlapján és a közösségi oldalakon lett meghirdetve.
Óriási érdeklődés mellett a két nap alatt több mint 1400-an tekintették meg a bemutatót. A darab
betétdalát, élőzenei kíséretét a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány pedagógusai hangszerelték illetve
tanították be. Név szerint: Szilágyi Szabolcs, Kátai Katalin, dr. Ruszinkóné Czermann Cecília,
Márkus Erzsébet, Szekula Edina. Közreműködött az alapítvány néptánc csoportja Gyúró Tamás
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táncpedagógus vezetésével, a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus zenekar Szilágyi Szabolcs vezetésével,
a gyermekkórus Márkus Erzsébet irányításával, a színjátszókkal együtt összesen mintegy 80
növendék. Az előadásról többféle videó felvétel készült, az egyik a helyi televízió munkatársainak
köszönhetően. A színdarab egyik leglátványosabb része volt egy korábban rögzített videó felvétel a
Holdviola együttes Gyere ki szívem című dalára a néptáncosok, színjátszók és a gyermekkórus
tagjainak közreműködésével. Élőben hangzott el a Zsálya együttes Úgy elmegyek című dala zongora
és cselló kísérettel.
Óriási összefogás eredményeként jött létre ez a nagyszabású bemutató, melyet számtalan óvodai és
iskolai csoport részvétele mellett a helyi lakosság körében is nagyszámú érdeklődő figyelme kísért. A
nagy siker rendkívül jó érzés volt számunkra, és megerősített bennünket abban a
meggyőződésünkben, hogy a mai világban is igény van a színházra, értéke van a tehetséggondozás
eme látványos formájának.
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