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4 évvel ezelőtt kezdtük el alapítványunkkal a Hangvarázs koncertek szervezését. Ezekre az
újszerű hangversenyekre a városban lakó óvodásokat, kisiskolásokat és szüleiket várjuk.
A 2018/19-es tanév első koncertjét Dunakeszin szerveztük meg melynek időpontja 2018.
november 30. A következőt már Pomázon tartottuk 2019. január 26-ánaz aznapra szervezett
„Kokas pedagógia sokszínűsége” című szakmai napunk kapcsolódó programjaként.
Mitől újszerűek ezek a koncertek?
Attól, hogy a kisgyerekek nem széken, hanem a földre leterített szőnyegen, párnákon ülnek a
számukra legfontosabb személy szerető, védő közelségében: anyukák, apukák, nagyik ölében.
Itt nem zajos tapssal köszönjük meg a zenészek produkcióit, hanem puha, suhogó kendőkkel. A
kendő – a köszöneten túl – mozoghat és táncolhat az akkor éppen megszólaló zeneműre. Ezt a
hagyományostól eltérő koncertet dr. Kokas Klára, nemzetközi hírű zenepedagógus találta ki
azért, hogy a kis gyerekek is megismerjék és megtanulják koncertkörülmények között befogadni
az igényes komolyzenét. Klári néni szavai: „A kultúra befogadása felfedezés, út az ismeretlenbe,
a titokzatos vágyott távolba, a mindenségbe, a végtelenbe.” A zene hat a gyerekekre, és mivel
a zenei hangok rezgések, beléjük bújnak, és ezek eljutnak egészen a sejtjeik közepéig.
A november 30-i hangversenyen a művészeti iskola növendékei és tanárai léptek fel. Ezek az
alkalmak mindig jó lehetőséget adnak, hogy tanárok és diákok együtt is muzsikáljanak.
Évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés a koncertek iránt.
2018. november 30.
Hangvarázs koncert műsora:
1. Márkus Erzsébet (tanár)- ének
- Szép jel és közös ének a közönséggel
2. Kökény Zsuzsanna - gitár
- Haydn: Moderato
3. Bán Balázs (növendék) - zongora
- Orbán György: Múló idő.
- Debussy: Kis darab.
4. Kátai Katalin (tanár) - hegedű és Márkus Erzsébet (tanár) - zongora
- Vivaldi tél: 2 tétel
5. Bán Tamás (volt növendék) - klarinét és Márkus Erzsébet (tanár) – zongora
- Kócziás György: Hópelyhek tánca

6. Márkus Erzsébet: Karácsony dal csengettyűkkel.
7. Varga Cserne Réka:
Kátai Katalin:
Mazas: Menüett és Rondo
8. Badruddin Panna: Bhrams: Á dúr intermezzo
9. Kökény Zsuzsanna: Tárrega: Rosita polka

Hangvarázs koncert műsora
2019 .01.26
1. Bagoly Boróka

Rameau: Rigaudon

2. Badruddin Panna

Liszt Desz dúr Consolation

3. Bán Tamás

Poulenc: Szonáta II. tétel

4. Bán Balázs

Debussy: Kis darab

5. Márton Zsófia Mendelssohn: Dal szöveg nélkül
6. Badruddin Panna
Bán Balázs

Poulenc: Szonáta 4 kézre I. tétel

zongorán kísér: Dudits Zsuzsanna

HÍRDETÉS:
•
•

interneten keresztül
facebook oldalokon

•
•

Szupán Irén Alapítvány facebook oldalán
Plakáton keresztül Dunakeszi és Pomáz iskoláikban, óvodáiban

Egy hozzászólás a Hangvarázs koncert után.
„Nem voltam még itt, de nagyon örülök, hogy eljöttem, gazdag élményekben részesültem.
Gratulálok. Sok ilyen pillanatot szeretnék még. Sok sikert.”
Egy nagymama.

