
3:
A kurzus a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jött létre.

2017. október 17–20.

Három az egyben: zongora, fafúvósok, zeneismeret

[mesterkurzus]

a Fischer Annie Zeneiskolában,

a Zenélő Gyerekek Alapítvány szervezésében

Zongorakurzus:
előadás és egyéni foglalkozások
2017. október 17. (kedd)
Zeneismeret- kurzus:
előadások
2017. október 18. (szerda)
Fafúvós kurzus:
előadás és egyéni foglalkozások
2017. október 19. (csütörtök)
és 20. (péntek)



Csalog Benedek, a lipcsei Zeneművészeti Főiskola tanára, Hágában szerzett diplomát, Barthold Kuijken barokk-

fuvola osztályában. Nagyon korán meghívásokat kapott a legrangosabb európai fesztiválokra (Innsbruck, Utrecht,

Brugge, Musicora Paris) és 25 évesen a lipcsei Zeneakadémia régi-zene tanszakának tanára lett. Mesterkurzusokat

tartott Németországban, Portugáliában, Japánban, Brazíliában, Szlovákiában, Lengyelorszában, Hollandiában, a

moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban és rendszeres vendégtanára a Gnyeszin Intézetnek. Budapesten havi

rendszerességgel tart kurzusokat. Fellépett Amerikában, Európa legtöbb országában, Japánban, a Közel-Keleten.

Tanított a lengyelországi Bydgoszcz-i Zeneakadémián, valamint művészeti vezetője volt a tokaji Régi Zene Nyári

Egyetemnek. Szólistaként megnyerte a bruggei-i Nemzetközi Régizene Versenyt és az orlandói Baroque Flute Ar-

tist Competition-t. 12 CD felvételt készített, jelenleg J. J. Quantz összes fuvolaszonátájának, mintegy 200 darabnak

a felvételén dolgozik.

A kurzus résztvevői: Bácskai Barnabás, Bicskei Dóra, Füleki Boglárka, Hodos Anna, Kovács Nelli, Magos Luca,

Mikula Bernadett, Nagy Dominik, Orth Fanni, Papik Sonja, Pecze ZsóFa, Sas Boglárka, Simon Magdolna,

Szabó Orsolya, Szathmári Kata, Szűcs Eszter, Varga Sára.

Korrepetítorok: Arató Ágnes, Fekete Ildikó, Nagyné Kósa Ildikó, Peresné Hadnagy Andrea, Tóth Judit

Felkészítő tanárok: Bada Márta, Déginé Kapuy Zsuzsanna, Horváth Klára, Kovács Kira, Kovács Marianna, Pászti György,

Csalog Benedek előadása a barokk improvizált díszítésekről: 2017. október 19. csütörtök, 9.30 – 12-óráig

Egyéni foglalkozások: 2017. október 19. csütörtök, 14.00 – 17 óráig,

2017. október 20. péntek, 9.00 – 12 óráig, és 14:00 – 16:00 óráig

Zárókoncert: 2017. október 20. péntek, 16.00 óra

Hasznosi Judit a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett középiskolai énektanár és karnagy, „B” kategóriás néptánc-

oktató, az Orff Schulwerk magyarországi képviselője. A Neurológiai Klinikán mozgásos, énekes foglalkozásokat tart HaKoOrff

módszer alkalmazásával, amely Kodály Zoltán és Carl Orff zenepedagógiai módszere, mozgással kiegészítve. Módszertani öt-

leteket ad, amivel élvezetessé tehetjük az órákat, foglalkozásokat. Jókedvet varázsolhatunk és egyben zeneileg műveltebb

generációt nevelhetünk fel.

Fejér Gábor (zene és táncterapeuta) eredetileg fotográfusnak tanult Lipcsében, és fotográfiát tanított a Moholy-Nagy Mű-

vészeti Egyetemen. 1996 óta a Zsámbéki Premontrei Közösségben, és a Premontrei Szakközépiskola és Szakiskolában foglal-

kozik szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel illetve sérült felnőttekkel. Sajátos fejlesztőpedagógiájában az Orff módszer

elemeit is alkalmazza: a pszicho-dinamikus mozgást, a tánc-improvizációt és a mindennapi eszközöket, természetes tárgya-

kat felhasználó ritmusjátékokat. 2016 nyarán, a Pécsen rendezett Nemzetközi Orff Kurzuson ( „Orff meets Kodály” ) tartott

módszertani továbbképzést.

Carl Orff elementáris zene és tánc pedagógiája A foglalkozás során videóanyagok segítségével bepillantást nyerhetünk a ta-

nárképzőként működő salzburgi Orff-Intézet életébe. Az Orff-Schulwerk történetéről, a képzési struktúráról, és a forrásanyagok-

ról, aktualitásokról rövid írásos anyagot kapnak kézhez a résztvevők. Kezdetben hangzófákkal, dobokkal, egyéb ritmushangszerekkel

keressük a zenei élmény keletkezését. A mozgásba vitt zenei gyakorlatok a forrásai a szavak nélküli kommunikáció és önkifejezés

ezerféle lehetőségének, és egyben a saját kreativitás megélésének. Célunk – függetlenül aktuális zenei tudásunktól – az oldott-

ság, az öröm, az önbizalom megtalálása, közelebb kerülve Carl Orff alapgondolatához, hogy minden emberben ott él a művész,

és az a feladatunk, hogy segítsük felszínre hozni. (Fejér Gábor Tamás pedagógus, pszichodinamikus mozgás és táncterápiás cso-

portvezető, Fejér Simon Pál: zenész, zenetanár)

A kurzus résztvevői a zeneiskola zeneismeret és elmélet szakos tanárai

Hasznosi Judit előadása: Játékos ötletek a Kodály-Orff-Hasznosi program alapján 2017. október 18. szerda, 10 óra

Fejér Gábor és Fejér Simon előadása az Orff módszerről, gyakorlati foglalkozásokkal 2017. október 18. szerda, 14 óra

Soltész Anikó, csembaló- és kamarazeneművész, tanár, a budapesti

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és a müncheni Zeneművészeti

Egyetemen szerzett zongora, valamint csembaló és kamarazene diplo-

mát. Tanított itthon és külföldön, alap-, közép- és felsőfokú intézmé-

nyekben egyaránt. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola

csembalótanára, kamarazene tanszakvezetője volt, jelenleg alapfokú

művészetoktatási intézményben tanít. Koncertezőművészként rend-

szeresen lépett fel külföldi és hazai színpadokon, mesterkurzusok, to-

vábbképzések sikeres előadója. „A közreadó kötései, jelei, dinamikái,

tempóutasításai, ujjazatai megkötik a gyerek kreatívitását, beszűkítik a

gondolkodását és elveszik a kedvét a kísérletezéstől, többféle lehetőség

kipróbálásától. A barokkban – az alapvető szabályokon túlmutatva – az

egyéni kifejezőeszközök szabadsága, a spontán előadásmód teljesen

természetes volt. A konkrét feladatokon, tanulnivalókon túl erre is sze-

retném nevelni a diákokat.”

A kurzus résztvevői: Grábics Dárja, Boros Gergely, Kurcz Maja,

Stanbridge Anna, Vörös Dorottya, Forczek Borbála, Lovasi Kristóf,

Habarics Alexandra, Koronczi Johanna

Felkészítő tanárok: László Éva, Fekete Ildikó, Peresné Hadnagy Andrea,

Jászai Patrícia, Fritsche Zsuzsanna, Mészáros Nóra,

BarokKóstoló Soltész Anikó előadása 2017. október 17. kedd, 10 óra,

Egyéni foglalkozások: 2017. október 17. kedd, 14 – 17.30 óráig


