Ifjúsági bérlet 2014/2015

A Kávészünet együttes koncertje
2014.október 14. 11.00 és 14.00.
Résztvevők száma: 542 + a kísérők
A koncerten megzenésített verseket hallhatott a közönség. Az együttes szuggesztív előadása
minden egyes fiatalt magával ragadott. Már slágere is van a Kávészünet együttesnek, ezt a
gyerekek állva együtt énekelték a zenészekkel. Mindkét koncert nagyon jól sikerült.
Hegedűs Endre Chopin élete és művei
2014.december 2. 14.00.
Résztvevők száma: 142 + a kísérők
A koncert Chopinról szóló értékes, élvezetes meséléssel vált kerek egésszé. Hegedűs
Endrének sikerült a Chopin iránt érzett rajongását átadni a gyerekeknek, akik így a műveket is
nagy lelkesedéssel hallgatták. A színvonalas előadásban hallhatták a nagy klasszikus műveit,
keringőket, polkákat, polonézeket. A résztvevők élményekben gazdagon, lelkiekben felüdülve
térhettek vissza a tanulás sokkal szárazabb világába.

A Szegedi Filharmonikusok koncertje: A természet hangjai
2015.február 10. 14.00.
Résztvevők száma: 90 fő + a kísérők
A koncerten ismert zeneszerzők közismert művei csendültek fel. Mindegyik mű előtt kaptak a
hallgatók tájékoztatást a bemutatandó zenedarabról és a zenemű jellemző hangszereiről. A
hangszerek külön bemutatása nagy sikert aratott a gyerekek körében. Jó alkalom egy-egy
ilyen hangszerismertetés arra, hogy a zene iránt fogékony gyermekek választani tudjanak,
melyik tetszik nekik majd, melyiken tanulnának meg szívesen játszani. A koncertet a
közönség vastapssal jutalmazta.

Előadott művek:
Smetana: Moldva
Vivaldi: Négy évszak
Mozart: Német tánc
Grieg: Reggeli hangulat
Weber: A bűvös vadász-nyitány
Ifj. J. Strauss: Vadászaton - polka

Csokonai: Karnyóné (musical)
2015.május 20. 13.00.
Résztvevők száma: 330 fő + a kísérők
Az előadás a Színház-és Filmművészeti Egyetem végzős színészhallgatóinak vizsgaelőadása,
melyet nagy sikerrel játszottak Budapesten, és az ország több pontján. A hódmezővásárhelyi
produkció az utolsó előadás volt, mivel a szereplők már az ország különböző színházaiban
játszanak. Amellett, hogy az előadás értékét jelentősen emelte a megtartott eredeti Csokonai
szöveg, nagyban segített az ifjúság számára élvezhetővé válásban a friss, fiatalos zene, amit
Kovács Adrián szerzett. A csapatot élőzenével segítette a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem, és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatóiból álló szimfonikus
zenekar, ami hatását tekintve rendkívül szuggesztív erejű volt. Mind a zenészek, mind a 8
főszereplő kimagasló teljesítményt nyújtott. A tomboló siker teljesen jogos és egyértelmű
volt.

Kommunikáció:
A bérlet szóróanyagát elektronikusan és nyomtatott formában is megkapták az iskolák, illetve
a szervező kolléganő személyesen is ismertette az iskolákban a programot.
Emellett megjelent a havi szóróanyagunkban (1000 példány), a plakátjainkon, honlapunkon
(www.bfmk.hu)
és
a
közösségi
oldalunkon
is
(https://www.facebook.com/bfmkvasarhely/photos/pb.199000566883470.2207520000.1435044790./675108819272640/?type=3&theater)

Megjelent cikkek:
http://promenad.hu/cikk/kaveszunettel-indul-az-ifjusagi-evad-a-bessenyeiben-147501
http://promenad.hu/cikk/egy-kaveszunetnyi-irodalom-galeriaval-147527
http://promenad.hu/cikk/hegedus-endre-ifjusagi-zongorakoncertje-a-bfmk-ban-148889
http://promenad.hu/cikk/felcsendulnek-a-termeszet-hangjai-151020
http://promenad.hu/cikk/dobott-egy-szaltot-karnyone-154130

