IFJÚSÁGI INTERAKTÍV KONCERTSOROZAT
2018. november 10.
VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
(2120 Dunakeszi Állomás sétány 17.)
Beszámoló a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány szervezésében megrendezett “Interaktív
zenés délelőtt ifjú tehetségekkel” című ifjúsági koncertelőadásról
A rendezvény 2018. november 10-én délelőtt valósult meg a dunakeszi VOKE József Attila
Művelődési Központban.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta
alapítványunkat a program finanszírozásában. A műsorban a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola gitárzenekara, jelenlegi és volt tanulói, illetve
tanárai szerepeltek. A hangverseny szervezői munkájában részt vettek az alapítványt segítő
művésztanárok, valamint a műsorban fellépő tanulók szülei is. Sikerült Dunakeszi város
intézményeivel egyeztetni, így ezen a szombati tanítási napon kis- és nagyiskolás diákok
vettek részt előadásunkon a tanítási órák helyett. Körülbelül 400 diák volt jelen a
hangversenyen és aktívan követte figyelemmel, a feladatokkal ellátott zenei eseményt. A
műsorszámok előtt Gyúró Tamás kollégánk érdekes és hasznos információkat közölt a
műsorban felsorakozó szerzőkkel, darabokkal, táncokkal, hangszerekkel és viseletekkel
kapcsolatban, majd a művek interpretálása után kérdéseket tett fel a diákok számára. A jó
válaszokat jutalommal díjaztuk minden alkalommal. Műsorunkat kivetítésekkel színesítettük a
zeneművek alatt, így próbáltuk a fiatalok számára érdekesebbé, látványosabbá tenni a
koncertet.
Az első műsorszám moldvai tánc volt, Gyúró Tamás néptáncos tanítványainak előadásában.
A következőkben barokk táncokat hallhattunk Szabó Réka Katalin és Radnainé Puer Judit
művésztanárok előadásában. A két mű: Gossec Gavotte-ja és Hasse: Tambourinja.
Kócziás György Hóesés című darabját Bán Tamás, a Szent István Zeneművészeti
Szakgimnázium tanulója ( klarinét), a művészeti iskola volt növendéke és Radnané Puer Judit
( zongora) adtál elő.
A Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola gitárzenekara folytatta a műsort, egy Morenita
című spanyol népdalfeldolgozással, egy paraguayi polkával ( Akae para), majd Roland
Lamaitre Cafe Chaud című darabjával. Az együttes művészeti vezetője Kökény Zsuzsanna.
Bán Balázs zongorista növendékünk Ludwig van Beethoven zongoraszonátáját I. tételét
játszotta. Felkészítő tanára Szkubán Judit volt.
Ezt követte egy filmvetítéssel egybekötött előadás a gépzongora létrejöttéről, működéséről,
érdekességéről.
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Újabb zongoradarab következett Badruddin Panna növendékünk játszotta Johannes Brahms
A-dúr Intermezzoját. Felkészítő tanára: Szkubán Judit.
A három utolsó számot a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar adta elő. Csajkovszkij
Anyegin című operájának keringője csendült fel elsőként, ezt követte Bartók Béla Román
népi táncok című műve, majd végül Arturo Marquez 2. Tánca. A zenekar művészeti vezetői
Kátai Katalin és Szilágyi Szabolcs Balázs.
A rendezvénynek nagy sikere volt, a gyermekek csillogó szemmel, érdeklődve figyelték az
előadást, nagyon élvezték az interaktív elemekkel gazdagított kulturális programot. A
jelenlévő pedagógusok is nagyon elégedettek voltak, jó ötletnek találták, hogy ezen a
szombati napon játékosan ismerkedhettek a gyerekek a komolyzene szépségeivel. Kiemelték
annak a fontosságát is, hogy a gyerekek a kortársaikat hallgatva, talán közelebb kerülhettek a
klasszikus zene világához, a zenetanulás öröméhez.
Hirdetések:
-

-

Az Alapítvány honlapja és hivatalos facebook oldala:
www.szuppanirenma.hu
https://www.facebook.com/szuppaniren.alapitvany/?ref=bookmarks
Egyéb személyes facebook oldalak megosztásai
Dunakeszi Telekeszi tv hirdető oldala
Dunakeszi város iskoláiban és közintézményeiben elhelyezett plakátok, szórólapok
Dunakeszi Város iskoláinak személyes megkeresése, intézményvezetőkkel. osztályfőnökökkel
történő kapcsolattartás

Fotók:
https://photos.app.goo.gl/ELWAUXnXdMzUAWg49
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