IFJÚSÁGI INTERAKTÍV KONCERTSOROZAT
Koncert a zene világnapja alkalmából a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban
2018. október 1.
2018. év október elsején rendeztük meg másodszor a “Zene Világnapját” ünneplő koncertünket a
Kátai Katalin és Szilágyi Szabolcs Balázs által vezetett Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus
Zenekarunk szereplésével.
Az esemény pályázati projekt keretében zajlott, mint az ifjúság zenei nevelését és tájékozottságát
elősegítő interaktív előadás, amit a helyi gimnázium diákjainak és pedagógusainak nyújtottunk
„egy rendkívüli énekóra” keretében. A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium minden diákja
részt vett ezen a hangversenyen. A helyszín a gimnázium aulája volt, ami zsúfolásig megtelt az
iskola tanulóival, szinte az összes évfolyam hallgatta csendben, érdeklődéssel a műsorunkat.
A koncert időpontját, a technikai részleteket, úgy, mint tavaly, az idei évben is előre egyeztettük
a gimnázium igazgatójával, aki nagy örömmel fogadta a már szinte hagyománnyá vált
kezdeményezésünket, valamint a lehetőséget, hogy az intézmény tanulói újabb szimfonikus
zenekari darabokkal ismerkedhetnek meg, és saját korosztályukat, azon belül is több
iskolatársukat hallhatják és láthatják muzsikálás közben.
A rendezvény különlegessége ugyanis pontosan az volt, hogy miután a zenekar jelentős része a
gimnázium jelenlegi vagy volt tanulója, így a diákokból és tanárokból álló közönség új oldaláról
ismerhette meg a szereplő gimnazistákat, akikről sokan nem is tudták, hogy ilyen magas szinten
és eredményesen művelik a zenetanulást.
A zeneművek ismertetését, a műsorvezetést egy szülő, Melicher Cecília vállalta el, aki évek óta
rendszeresen nyújt segítséget az ifjúsági szimfonikus zenekar munkájában, legyen szó
szervezésről, utaztatásról, vagy akár fellépőknek készített ajándékokról. Ezúttal a konferáló
szerepét vette át a felkészítő tanároktól, ami nagy segítséget jelent, hisz az egyéb előkészületek, a
színpad berendezése, a megfelelő elhelyezkedés, hangolás és ráhangolódás mindig sok időt és
figyelmet követel az előadások előtt.
A műsort úgy választottuk ki, hogy különböző zenei stílusokat és műfajokat ismertessünk meg az
ifjúsággal, akik valószínűleg ritkán jutnak el zenekari koncertekre, ahol élő zenei, komolyzenei
előadást élvezhetnek.
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A zeneművek között volt keringő - színpadi zene egy Csajkovszkij operából, Mendelssohn
hegedű versenymű első tétele - Kátai Katalin növendéke, Prencsovszky Zsombor, aki szintén a
gimnázium tanulója, adta elő zenekari kísérettel - majd egy vérpezsdítő, ritmikus Danzón a
mexikói Arturo Márquez zeneszerzőtől.
A zeneszámokat az ifjúságból álló közönség végig teljes csendben, figyelemmel hallgatta, ami
külön megtisztelő és jóleső érzés volt számunkra, hisz pont ezt a korosztályt a legnehezebb
megszólítani, amikor klasszikus zenéről van szó.
Hozzá kell tenni, hogy a helyi gimnázium régi és mostani vezetősége mindig nagy hangsúlyt
fektetett a tanulók kulturális nevelésére, és több diák, mint például a zenekari tagok is, évek óta
vesznek részt hangszeres oktatásban a zeneiskolában.
Ebben az évben már nem csak a szimfonikus zenekarban játszó növendékek léptek fel, hanem
Kökény Zsuzsanna felkészítésével és vezetésével a művészeti iskola gitár zenekarának a
gimnáziumba járó tagjai is, akiket az iskolatársaik most hallhattak először az együttesben ilyen
formában játszani.
Bár a gimnázium vezetősége a “Zene Világnapja” tiszteletére rövidített órákat rendelt el, így is
kisebb kihívás volt számunkra, hogy a tanulóknak egy egész napos “munka” után lekössük a
figyelmét, és elvarázsoljuk őket egy másik világba, ahol a zene és a hangszerek nyelvén szólítjuk
meg őket.
A koncert végén a gimnázium igazgatója köszönetet mondott a zenekarnak és a felkészítő
tanároknak, külön kiemelve, hogy milyen büszke az intézmény a jelenlegi és volt diákjaira, akik
ilyen színvonalas előadásban működnek, működtek közre.
A zenekarban fuvolán Szabó Réka, csellón Szabadosné Szekula Edina zenetanárok is
közreműködtek.
A szakmai programot az idei évben is az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatta, ezzel segítve szakmai munkánkat.
A zenekar vezetői, valamint az alapítvány pedagógusai abban a reményben szervezték ezt az
ünnepi előadást, hogy a diákok segítségével talán a gimnázium tanulói számára is közelebb
kerülhet a klasszikus zene szépsége, a hangszertanulás öröme, mely igen fontos, hogy részévé
váljon mindenki életének, akár aktív művelőként, akár csak a hallgatás erejéig.
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Hirdetés:
-

Az alapítvány honlapján:
www.szuppanirenma.hu

-

A helyet biztosító intézmény hirdetőfalaira kihelyezett plakátok

-

Osztályfőnökökön keresztül az intézmény tanulóihoz és szüleihez
Fotók és videók:
https://photos.app.goo.gl/i4M5geBoghpcyNnf9
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