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A 2020/21-es tanévben sajnos nem volt lehetőségünk tábort szervezni, legfőképp a
járványügyi helyzet miatt. Biztosak voltunk abban, hogy az idei évben már mindenképpen
szeretnénk, hogy legyen egy közösségépítő hét, ami összehozza a zenekari tagokat,
beleszoktatja az újakat a zenekari világba és megszeretteti velük azt.

Szerencsésen megszerveztük az idei (2021/22) tanévben a tábort. A kollégákkal év
közben többször is beszéltünk róla és egyeztettük, milyen lehetőségeink és erőforrásaink
vannak, valamint fontos volt előre egyeztetni, mit tudunk vállalni és nyújtani a gyerekeknek.
Év közben többször is kérdeztem a növendékeket, hogy ki mutat hajlandóságot arra, hogy
zenekari táborba jöjjön, de néha eléggé elszomorító számokkal találkoztunk. Pár ember
jelentkezett csak az áprilisra kiírt határidőre. Ennek ellenére a tábor kezdetére elég szép
létszámú zenekarrá avanzsáltunk. 6 tanárral és 27 gyerekkel kezdtük meg a tábort. A gyerekek
jól érezték magukat és azt hiszem, sok barátság kötődött a héten.

Fuvola kamara, felkészítő tanáruk Szileszki Adrienn

A gyerekeket 8 órától vártuk, majd 9 órától elkezdődött a zenekari próba és a gyakorlás.
Minden nap volt egy kis szabadidős foglalkozás, az udvaron és a termekben egyaránt
társasjátékokkal, kosár- és focilabdával.

kártyaparti a szünetekben..

Délelőtt 9 órától a fúvószenekarral próbáltunk 10:15-ig, majd rövid szünet után
elkezdtünk kamara darabokat blattolni és gyakorolni.

Fagott kvintett Somfainé Kovács Eszter tanárnővel

11:15 körül a gyerekekkel elmentünk a közeli étterembe és megebédeltünk. Nagyon jó
kiszolgálásban volt részünk és minden nap 5 menüből lehetett másodikat választani, és minden
nap más ételek voltak. Szerencsére így mindenki minden nap jól lakott.

Kürtös kamara Fülöp Ferenc tanárúrral

A hét elején sajnos egy fuvolista növendékünk megbetegedett, nem tudta folytatni
velünk a tábort, de tartottuk vele a kapcsolatot és azt mondta, nagyon megható volt neki, hogy
ennyire figyelmesek voltunk és már most várja a jövő évi tábort.

Hajókirándulás

Csütörtökön a gyerekekkel elmentünk egy hajókirándulásra, amit a Legyen a zenei
mindenkié alapítvány segítségével tudtunk megtenni. Nagyon élvezték a gyerekek. Az egész
hajóút alatt beszélgettek, nézelődtek és nevettek, ebből arra merek következtetni, hogy jó
hangulatban telt ez az idő is.
Mindenki készült a pénteki napra, legfőképp a koncertre. Nagyon megdöbbentem és
pozitívan csalódtam, mivel a gyerekek év közben elég hamar elfáradnak, például a rézfúvósok
szája, ansatza, de a héten végig bírta becsülettel mindenki a több órás próbát, még ha
megszakításokkal is, de tényleg sokat próbáltunk. Már a kezdet kezdetén kiderült, hogy jól
szólnak majd a darabok. Ügyesek voltak és nagy problémákkal, hiányosságokkal nem is
találkoztunk. Szépen haladtak a gyerekek az anyaggal és napról napra lehetett hallani a
fejlődést.

A koncertre sokan eljöttek. Sok mosolygós arcot láttam, amikor körbe néztem a
közönség sorai közt. Nagyon sok munka volt a produkciókban és tudtam, hogy ügyesek a
gyerekek, de ennek ellenére nem gondoltam volna, hogy ilyen jó hangulatú koncertet sikerül
majd a hét végére produkálnunk. Végtelenül büszke voltam rájuk, hiszen sokan voltak, akik
még kicsik, újak és nincs zenekari tapasztalatuk. Nyilván a műsor- és a darabválasztás során
törekedtünk arra, hogy könnyű legyen. Azokat a darabokat, amelyeket át kellett írni zenekarra
úgy írtam meg, hogy tudtam, kik lesznek a zenekar tagjai, és melyik hangszercsaládra milyen
nehézségű szólamot lehet rábízni.

Macskafogó próbája Kása Ádámmal
Két zenekari tagot megkértem, hogy írjon pár sort az elmúlt hétről, amolyan
élménybeszámoló szerűen. Nagyon megható és jó érzés volt ezeket olvasni.
Ezt írták nekünk:
„Egy hetet töltöttem a fúvós zenekarban. Nekem ez a hét csodálatos volt! Új barátokat
találtam, új dalokat tanultam. Megtanultam olyan társast játszani, amit nem is gondoltam volna.
Mindennap tanultunk egy új dalt, és minden nap fagyiztunk is! Hétfőn ismerkedtünk. Ekkor
sok új barátot találtam magamnak. Kedden viszont belevágtunk a darabokba. Megtanultam
kamarázni is. Én még egyszer sem csináltam ilyet. De ez nagyon tetszett! Az egy darab, amit

játszottunk az a Greensleeves volt. Én voltam a középső szólam. Nagyon tetszett. Szerdán is
sokat kamaráztunk és eljátszottuk közösen a darabokat. Soha nem próbáltam még fúvós
zenekarban játszani. De ez nagyon tetszett! Közben nehéz is volt. Elsőre nagyon nehéz. De
azután már könnyen ment. A csütörtököt mindenki nagyon várta! Hiszen ekkor volt egy
meglepi program.(Amit persze sokan nem tudtak előre!!!) Ami az volt, hogy elmentünk séta
hajózni! Gyönyörű volt. A hajóúton csevegtünk, nevettünk és nagyon jól éreztük magunkat.
Minden nap a Crystal étteremben ettünk ebédet, ami nagyon finom volt. Pénteken volt a záró
koncert. Mindenki ezerrel készült rá! Nekem a kedvenc dalom a Halleluja volt. A koncerten így
voltak sorban a darabok:
-Grensleevs
-(többi kamara darab)
-Adoramus Christe
-Halleluja
-A sárkány
-Ráadás: A nagy ho-ho-ho horgász

A tábor nagyon jó volt, mindenkinek ajánlom jövőre is!”
Farkas Boglárka

„Nekem nagyon tetszett a tábor és a közösség is egyszóval nagyon jó volt. Én még
sosem voltam egy zenekar tagja, de úgy éreztem mintha már 100000 éve tagja lennék. Nem
tudom miért (amúgy nagyon örültem neki), de enyém lett a szóló a Macskafogóból. A koncert
is nagyon jó volt ilyen érzés még soha nem volt bennem. A hajókázás is nagyon jó volt. Én
nagyon várom már a jövő évi zenekart is meg a tábort is, ha lehet jelentkezni, akkor én már
jelentkeztem is. Remélem, még nagyon sokáig tudom csinálni ezt. Amúgy az az érzés, amit
akkor éreztem, amikor szólóztam az az érzés bár soha ne múlt volna el. Minden is tetszett a
táborban. Meg még az is nagyon jó volt, hogy nagyon kedvesek és viccesek a tanárok.
Nem is tudok több mindent írni csak azt, hogy mennyire jó volt.
Köszönöm!!!”
Kása Ádám

Kása Ádám

Fejérvári Réka

Örülök, hogy megvalósult idén a tábor és a kollégáimmal és növendékeinkkel emlékezetes
hetet tölthettünk el együtt!

