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Zene, közösség, tehetség Miskolcon NTP-MŰV-18-0193 

SZAKMAI  BESZÁMOLÓ  

 

A Symphonia AMI alapvető célja, hogy diákjai koncentrált segítséget kapjanak tehetségük 

kibontakoztatásához. Az élményalapú művészeti tehetséggondozó program nagymértékben 

hozzájárult ehhez. A program során a kooperatív munkát és közösségi élményt is jelentő zenekari 

muzsikálás műhelytitkaival ismertettük meg őket. 

Célcsoportunk a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola  miskolci, közelebbről a Téglagyár utcai 

feladatellátási hely (egyben az iskola székhelye) diákjai közül az általános iskolás korúak, jellemzően a 

10-16 éves korcsoport volt. A SAMI kiemelten foglalkozik halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal, 

munkánk célja főleg az ő szocializációs fejlesztésük, tehetségük kibontakoztatása. A zeneoktatás 

révén pozitív életcélt, kapaszkodót, társadalmi integrációs lehetőséget nyújtunk ezeknek a 

gyerekeknek.  

2018. 09.11. – 2019. 06. 27. között 60 órás komplex tehetséggondozó foglalkozássorozatot 

valósítottunk meg: tehetségígéreteink igazi műhelymunka során ismerkedtek meg az együttesben 

(zenekari) zenélés rejtelmeivel, a közös alkotómunka révén pedig a flow-élményhez vittük őket 

közelebb. Az alkotási folyamat játékos, élményszerű oldalát igyekeztünk kidomborítani.  
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Programunkban elsősorban az együttesi zenélésre, zenekari munkára koncentráltunk. A jelenlegi 

magyarországi zeneoktatási rendszerben 1 tanár 1 diákkal foglalkozik egyszerre, azonban a zenekari 

muzsikálás részben más képességeket követel meg, melyekre hagyományos oktatási keretek között 

felkészülni kevés alkalom nyílik.  Közös kiscsoportos gyakorlások, elméleti előadások, közös 

koncertfilm-nézés és elemzés alkották gyakorlatorientált programunk gerincét.  

2019. május 18. és 21. között 3 napos bentlakásos táborba vittük el a bevont gyerekeket az 

erdőbényei Rókabérc Vadászházba. 
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Csodálatos, természethez közeli környezetben 3 teljes napot töltöttünk együtt diákok és tanárok. Az 

inspiráló közeg hatott munkára és kedvre egyaránt. Igazán jó hangulatú napok voltak: elmélyült 

műhelymunkára adott lehetőséget, és koncentrált, hatékony próbákat tudtunk tartani. 

A szaktábor során megbeszéltük a programban töltött idő legfőbb eredményeit és tanulságait is, és 

lélekben is felkészültünk a záró hangversenyre. 

 

A programba beválogatott 10 zenei tehetségígéret közös zenekari koncertre készült fel az aktív és 

proaktív, igazi közösségi élményt is adó munkát követően egy, a közösség és közönség visszajelzései 

szerint is remek flashmob-koncert lett. 

 

A legnagyobb élmény mindig a közönség visszajelzése, tapsa, tetszésnyilvánítása, ezért is esett a 

választásunk a flashmob műfajára, ami egyrészt rendkívül népszerű világszerte, ám Magyarországon 
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még viszonylag kevésszer szerveznek ilyen meglepetés-koncerteket, másrészt így igazán különlegessé 

tudtuk tenni a tanultak bemutatásának körülményeit, amelyre 2019. június 27-én került sor. A műfaj 

jellegéből fakadóan közel tudtunk kerülni a hallgatósághoz/közönséghez, és az előadás után kialakult 

kötetlen beszélgetések során a gyerekek is pontos visszajelzést kaptak arról, hogy az előadásuk 

valóban értékes, örömszerző produkció volt.  
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Noha a 4 órás interaktív foglalkozás eredetileg nem szerepelt a vállalásaink között, nagy örömünkre 

mégis sikerült megszervezni egy próbalátogatást 2019. május 31-én a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

Selyemréti Szent István Templomban tartott helyszíni főpróbájára, mely az Évszakok és elemek c. 

jótékonysági hangversenyt előzte meg. Ez az alkalom különös jelentőséggel bírt, hiszen 

ihletettségével, komolyságával igazi és inspiráló jövőképet festett a gyerekek, illetve kísérőik számára 

egyaránt. 

 

Az interakciók, a részvétel, az azonnali visszacsatolás kulcsfontosságú volt a bevont gyermekek 

számára. A kooperatív munka és az elért eredmény adta öröm meghatározó útravaló a bevont 

gyermekek számára, a programot követően pedig annak hosszú távra kiható jótékony hatására 

számítunk. 

Készítettünk egy rövidfilmet is, melyben a programban való közreműködésre felkért Hamar Zsolt 

karmestert szólaltattuk meg, aki törekvéseinket jól ismerve figyelemmel kísérte, illetve emberileg és 

szakmailag is mindvégig segítette munkánkat az első pillanattól, valamint a gyerekek is vallottak saját 

szavaikkal arról, mit jelent számukra a zene és az általa kapott lehetőségek. A készítés során azt 

tartottuk szem előtt, hogy a bevont 10 diákon kívül azt közösségi erőt is megmutassuk, ami minden 

ilyen jellegű műhelymunkában, közös tanulásban rejlik, a felvételek a SAMI nagy közös zenei nyári 

táborában kerültek felvételre Bükkszentkereszten.  

Filmünk itt megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=GCnxNclTStw 

https://www.youtube.com/watch?v=GCnxNclTStw

