MINŐSÍTŐ KONCERTJE A FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN

A Kertvárosi Fúvószenekart Vikol Kálmán vezényli

I.
A KERTVÁROSI FÚVÓSZENEKAR MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE
(2019. XII.2.)
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség szakmai zsűrije:
- Szabó Ferenc a MAFUSZ elnöke (a zsűri elnöke), a Győri
Széchenyi István Egyetem tanára és a Győri Szimfonic Band karmestere;
- Ella Attila MAFUSZ elnökségi tagja, a Gödöllői Fúvószenekar karmestere;
- Szélesi Attila a Sárvári Alapfokú Művészeti Zeneiskola művészeti igazgatója,
MAFUSZ elnökségi tag, a Sárvári Fúvószenekar karmestere.

A Zenekar a MAFUSZ „B” kategóriájának megszerzéséért játszott.
A 16tv által készített koncertfilmen megtekinthető a minősítő hangverseny és az
azt követő karácsonyi koncert:
https:// www.youtube.com/watch?v=tr9xowtrzo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eFHc3FOaiUj0KnBO0RGY7XXpETgM4uf_uNHXOcdgOLxtb099SsH98Oc
Minősítő műsor:
1. Kapi-Horváth Ferenc: Lovasparádé - induló
2. Ralph Vaughan Williams: Angol Népdal Szvit
3. Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből
4. Hidas Frigyes: Vidám Zene
Szórakoztató műsor:
Dórémi gyerekkórus és a zenekarok:
Kozák László zenekari tag hangszerelései:
Három rigó (100 folk celsius)
Rudolf, a rénszarvas
Hullik a völgyben- Hullik a pelyhes (quodlibet)
*
Boldogy-Szabó Levente, Pálmai Zoltán, Virág László és Vikol Kálmán (Szúnyog
Zenekar) kíséretében előadta a Dórémi Gyerekkórus:
Kicsi gyermek argentin karácsonyi dallam
Kisvárosi utcákon (Boldogy-Szabó Levente szerzeménye)
*

Képes összefoglaló:
https://
www.youtube.com/watch?v=xncgjCSHgZY&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0K7qimjDQEGCI3zWFw6PvFm7M_aMfrsVGmWZZgVLGc40qXmHWJapNHR4
II.
KERTVÁROSI FÚVÓSZENEKARI EGYESÜLET BEMUTATÁSA
Az Egyesületet 2018 januárjában jegyezték be. Az Egyesület arra törekszik,
hogy tagjai száma tovább növekedjen. Fellépéseiknek és a közösségi oldalakon
való jelenlétnek köszönhetően, a zenekar egy nyitott közösséget alkot a fővárosi
XVI. kerület zenét szerető és a fúvós hangszereken játszani tudó hivatásosokkal
és amatőrökkel egyaránt. A Kertvárosi Fúvószenekar számos térzene koncerten,

fesztiválon, nemzeti ünnepen vett részt az elmúlt másfél évben. Így többek
között a XVI. kerületi ünnepségeken szolgáltattak már tér-és ünnepi zenét, de
vendégei voltak a Richter Egészségnapnak, a Centenáriumi Nyárbúcsúztatónak,
és a Szentmihályi Búcsúnak is. Már két alkalommal adtak saját szervezésű
Térzene koncertet a Mátyás király téri Zenepavilonban.
Vikol Kálmán karmester az Egyesületi munkát 2018. április 10.-én kezdte meg a
Hang-Villában. A Hang-Villa nevet adták annak az épületnek, amely
tevékenységük otthona (1163 Budapest, Hősök fasora 12.).
A Hang-Villa modern és mégis otthonos és praktikus helyszínt ad az ott működő
Zenekarnak, és egyéb csoportoknak, de Kálmán bácsi Zenedéjének is, ahol a
2019/2020. tanévben több mint 70 gyermek tanul csoportos foglalkozások
keretében hangszeren játszani. A Zenedében a népzenei oktatáson kívül a
zenekari utánpótlásképzés is folyik. A zenét tanuló gyerekekből született meg a
Dórémi Gyerekkórus.
Szerda délelőttönként Baba-Mama Zenedével fogadják a legkisebbeket az
édesanyjukkal, de felnőtt citeratanfolyam is működik már. A Hang-Villában
próbál a kerület közel 20 éve működő és felnőttek alkotta Corvin-Kórus, 2016
óta immáron Vikol Kálmán vezetésével. A Hang-Villa tehát a zenét tanulókon
kívül több csoportnak, így gyerekeknek-felnőtteknek egyaránt nyújt állandó
zenei elfoglaltságot, és ad közösségi teret.
A Fúvószenekari Egyesület már több fesztiválon is megjelent, így lehettek ott a
Csepeli Fúvószenekari Fesztiválon, a Nagytarcsán rendezett Pest megyei
Fúvószenekari Fesztiválon. A Balatonkenesén tartott nyári fúvóstáboruk is
sikeres volt, melyek programjait a helyi lakosságnak nyújtott térzenei koncertek
színesítették.
2020 júniusában
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