Fúvóstábor
Városlőd 2018.
Idén 10. alkalommal szerveződött meg a zenekari fúvóstábor, tavalyhoz
hasonlóan Győrtől nem messze, Városlődön.

Június 22-én indultunk el a Kölcsey iskola elől, majd egy órás utazás után meg is
érkeztünk a táborhelyhez. Itt elosztottak minket a tanárok alpesi faházakba,
illetve bungallowkba. Közös ebéd, és egy rövid megbeszélés után az első próba
következett.

A kicsik számára sok újdonságot tartogatott, de a nagyok, és természetesen a
tanárok igyekeztek minden erejükkel és türelmükkel segíteni nekik. Este volt
tábortűz, és a vele járó szalonnasütések, illetve a már hagyományosnak
mondható fergeteges kártyapartik, plusz ping-pongozásra is nyílt lehetőségünk.

Másnap a megszokott módón, már a reggelit követően fél tízkor belevágtunk a
kemény munkába, és némi fejlődés mutatkozott a tegnaphoz képest. A
sikeresnek látszó közös fújást követően kamaracsoportok alakultak, és
szétmentünk külön-külön helyszínekre. Volt aki a főépületben maradt, volt aki a
villában gyakorolt, de akadt olyan is, aki a faházakban próbált ügyeskedni.

Aznap délután érkezett a táborba Szabó Dani egykori dobosunk, akit ki lehetett
faggatni a „popsztár élet” minden titkairól és rejtelmeiről. Úgy gondolom az ő
története sok mindenkit inspirált és bátorított.

A nap hátralévő része nagyjából ugyan úgy telt, mint az előző. Sütögetéssel,
beszélgetéssel és természetesen sok-sok felejthetetlen nevetéssel. Az estét az Il
Silenzio zárta, melyet ezúttal trombitán hallhattunk.
A harmadik napon kissé érezhető volt a fáradás, ez a késő esti élet átka. De aki
éjjel legény, az nagyon próbálkozott, hogy nappal is az legyen. Reggeli után az
életünk a szokott ritmusban ment: zenekari, majd pedig kamarapróbák. A tábor
felénél már nagyjából összeálltak a darabok, mindössze csak a tökéletesítés
maradt hátra, amely még akkor délután is folytatódott. A jól végzett munka
után, jöhetett egy kis szórakozás is. A tanárok ismét megrendeztek egy
vetélkedőt, melyben a sok játékos feladat során, többféle képességeinket kellett
előhívni. Szerintem nagyon izgalmas volt a véletlenszerű csoportbeosztás. Hiszen
így nem feltétlenül azokkal kerültünk egy csapatba, akikkel egy szobában, egy
kamarában, vagy ugyanabban a szólamban voltunk, hanem olyanokkal is, akiket
nem ismerünk annyira, vagy esetleg még csak nem is beszéltünk.

Ezt követően tüzet gyújtottunk, az egész tábor lent volt a tanárokkal. A
fantasztikus hangulatot ismét egy takarodó zárta, melyet a fáradságra tekintettel
a legtöbben komolyan vettek.
Hétfőn mindenki újult erővel kelt fel, és elkezdődött az utolsó előtti napunk. Ez
volt mind közül talán a legsűrűbb, mivel próbáltunk az összes olyan emberrel,
akivel jóban lettünk, még több időt eltölteni. Az összpróbán sikerült egészen jól
elfújni a két darabokat, majd a kamarapróbákat is igyekeztük kimaxolni. Többen
kimentek szabadtérre, a gyakorlás során, hogy érezzék ott mennyivel másabb
zenélni, mint beltéren. Ebben az évben a szélre, és a meglepő hidegre való
tekintettel elmaradt a túrázás. Azonban annyi volt bennünk, hogy elmenjünk a
boltba, ahol minden egészségre káros finomságot beszereztünk, majd kicsit
megnéztük a falut, ahol laktunk.

Vacsora után minden adott volt az utolsó este hangulatához. Mindent
megettünk, amit csak tudtunk. Az este folyamán elkezdtünk logisztorizni, ami
szépen-lassan odavonzott mindenkit, és együtt fejtegettük a krimis történeteket.
Ez a játék nagyon jó csapatépítésnek bizonyult, mert meg kellett hallgatnunk
egymást, és ténylegesen együtt kellett dolgoznunk. Az abszolút sikerességét az is
mutatta, hogy takarodóig (többen még utána is), ezzel szórakoztunk. 11-kor egy
tenorkürt és trombita által alkotott duó elfújta a takarodót. Persze, ez az este
különleges volt, ezért még sokan a saját házukban, rosszabb esetben másoknál
töltötték az idejüket. Később mentőövként még mindenki ledőlt pár órára,
annak reményében, hogy ez valamelyest felfrissíti.

Kedden a reggelit követően kipakoltuk a zenekar felszerelését. A táborhely egy
év alatt nagyon sok fejlesztésen ment keresztül, többek között kiépítették a
faházakat összekötő utat, illetve kialakítottak egy kőszínpadot, ami számunkra jól
is jött, hiszen ez alkalmasabbnak tűnt a táborzáró koncertre. Délelőtt élesben
elfújtuk, és megmutattuk egymásnak a kamaráinkat, végül eljátszottuk a kettő
nagyobb zenekari darabot.

Az ebéd utáni és a koncert közötti időt még eltöltöttük beszélgetéssel, más
hangszerek megfújásával, kis logisztorizással, majd lassan megérkeztek a szülők.
A koncertet immár másodszorra konferálhattam fel, amely nagyon megtisztelő
feladat volt számomra. Úgy érzem a koncert közben eléggé érződött az egész
heti munka, ami pedig a legfontosabb, hogy mennyire összeszoktunk, és egy
csapattá alakultunk a sok aprónéppel együtt. Ezután fájdalmasan elbúcsúztunk
mindenkitől. Szerintem egy igazán tartalmas, barátságokkal teli öt napot
zárhatunk le. Próbáltam mindent leírni ebben az élménybeszámolóban, de úgy
gondolom, ezt hitelesen átadni nagyon nehéz. Lehetne itt még 1000 karakter,
egyik szó sem tudná igazán kifejezni azt, hogy mit is éltünk meg pár nap alatt.
Folytatás következik jövőre!

Ágica

Utóirat by Tambá:
10 év, 10 zenekari tábor. Nagy idő. Rengeteg élmény. 4 év Koppánymonostor, 4
év Halimba, 2 év Városlőd. Minden pillanatát élveztem mindnek. Kiváló kollégák,
lelkes, tehetséges, különleges gyerekek. Sok-sok próba, még több játék,
kirándulás, beszélgetés, együtt nevetés, és az utolsó napokon együtt izgulás
aztán szomorkodás. Sokszor csak ültem és néztem Őket ahogy bármit csinálnak.
Nem csak tanítottam, folyamatosan tanultam is Tőlük. Hihetetlenül jó volt!!!!
Soha nem fogom elfelejteni! SOHA!

