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A Kimmel Tamás zenekarvezető kezdeményezésére 2015-ben alakult pécsi Szín-Fónia
Kamarazenekar a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola (SAMI) Pécs Török István Utcai
Feladatellátási Helyén tanuló diákok bevonásával jött létre.
A Pécs peremén található iskola tanulói az iskola környékén elő, zömmel roma családokból
valók, akik szinte kivétel nélkül erősen hátrányos helyzetűek.
A városnak ezen a részén különösen nagy szerepe van a felzárkóztatásnak. Zenét tanuló
gyerekeink többségének gondja van a finommotorikus képességekkel, továbbá a koncentráció
gyengesége és a különféle viselkedészavarok tünetei is sok esetben jelentkeznek. Ezek
fejlesztésében a zenével nagy sikereket értünk el, amit az is mutat, hogy mára az alapfokú
művészeti iskolát befogadó Néri Szent Fülöp iskola tanulóinak a 90%-a csatlakozott a
zeneoktatáshoz.
A zeneoktatás alapját a zenekari munka képezi. A gyerekek ekkor ismerkednek meg a közös
munka adta sikerélménnyel is. Egyéni, illetve a kiscsoportos órákon elsajátított ismereteiket
megtanulják nagyobb közösségben is használni.
A zenekari gyakorlat közben kialakul az egymásra figyelés és a motiváció a belső fegyelem
megtartására.
A Szín-Fónia Kamarazenekar hamar elérte első, mérhető sikereit: minden megtanult zenekari
mű rögtön bemutatásra került a környező utcákba menetelve, így gyorsan híre ment a
muzsikálásnak, mivel ilyenkor sok szülő és környékbeli fiatal is csatlakozott az előadáshoz. A
zenekar a Néri Szent Fülöp iskola igazgatójának ötletére szurkoltatói formációként rendszeresen
kezdett szerepelni könnyűzenei átiratokkal. Ezzel párhuzamosan eljutott városi és egyházi
ünnepségekre is. Mostanra rendszeres szereplője lett Pécs Város ünnepeinek, a városi adventi és
karácsonyi ünnepségeken nyitó, illetve záró fellépőként szokott részt venni. Ezek mellett a Pécsi
Püspökség főbb rendezvényeire szintén mindig meghívást kap, így játszott az országos Karitász
találkozó gálaműsorán is. Szintén rendszeres fellépések helyszíne a város fenntartásában lévő
intézmények is (óvodák, iskolák, idősek otthona).
A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 779146/00025 pályázati
azonosító számú támogatásával a SZÍN-FÓNIA KAMARAZENEKAR e megkezdett munkát
folytatta a 2018/2019-es tanévben.

Célunk volt többek között a már megalapozott zenekari hangzás további csiszolása, fellépéseken,
szerepléseken való mind összeszedettebb, koncentráltabb és „minőségibb” megjelenés, erősítve
a zenekar tagjaiban az összetartozás, közös felelősség érzését, a zenei igényességet.
A Szín-Fónia Kamarazenekar ugyanakkor egyúttal szociális program is, hiszen tagjai alapvetően
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, így feladatunk nemcsak pusztán zeneoktatás, hanem
a szociális kompetenciák fejlesztése. Ennek szellemében az idei évadban több feladatellátási hely
zenekarával is voltak közös fellépéseink.
A Hangfoglaló keretében összesen 3 fellépést terveztünk. Megvalósult 2018/2019 tanévi
fellépéseink:
2018. december 15-én egy nem mindennapi koncertre került sor: először kaptunk meghívást
Pécs egyik népszerű bevásárlóközpontjába, a Pécs Pláza aulájába, hogy a vásárlók lelkét kicsit az
ünnepre hangoljuk.

A Szín-Fónia Kamarazenekar, tanáraival
közösen, nagy sikerű adventi koncertet
adott Karácsonyra HANGolódás címmel:

2019. január 12. Pécsi Egyházmegye Magtár Látogatóközpont – Újévi koncert
Hatalmas sikert arattunk: együtt zenélhettünk a Budapesti Készenléti Rendőrség
Fúvószenekarával. A Déli Szimfónia Program minden tagintézményéből voltak jelen diákok és
művésztanárok, az esemény fergeteges és maradandó élményt jelentett.

Az eseményről a PécsMa internetes újság is beszámolt:
https://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/keszenletis-rendorokkel-leptek-szinpadra-gyerekekpecsett/?fbclid=IwAR3tjGK40t72RZoxr3_UHeAtjYQl1B2Bg2O1pIsLLqr7CdYPEm9d4mo5HeE

Cigány nemzetiségi nap
2019. június 4-én a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt a házigazdája a
Cigány Nemzetiségi Napnak. Az első alkalommal, hagyományteremtő céllal megrendezésre
kerülő cigány nemzetiségi napon új dalokkal készült a Szín-Fónia Kamarazenekar és a
symphoniás diákok: az Ederlezi, a Zöld az erdő és a Gelem, gelem is felcsendült.
Az esemény végén a koncert nagy sikert aratott, a repertoárban újonnan bekerült dalok
elnyerték a közönség tetszését, szeretetét.

A zenekarban zenélni, megélni a közönség pozitív visszajelzését, tapsát, érdeklődését, szeretetét,
meghatározó sikerélményt jelent a gyerekeknek, mi pedig a jövőben is azon fogunk dolgozni,
hogy minél több ilyen élményben legyen részük.
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