
Háttéranyag - Symphonia Alapítvány 
 
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség megfelelő felzárkóztatás, oktatási programok, 
integráció nélkül generációról-generációra öröklődik. A Symphonia Alapítvány célja ennek 
folyamatnak a megállítása a közösségi zenélésen keresztül. 
 
Az ötlet eredete Venezuelába nyúlik vissza, ahol „El Sistema” néven indították útjára azt a 
programot, melynek keretében hátrányos helyzetű gyerekeket tanítottak ingyenesen 
klasszikus zenére. 
 
Magyarországon a programra alapozva 2015-ben alapítottuk meg a Symphonia Alapfokú 
Művészeti Iskolát és Alapítványt, annak érdekében, hogy minél több perifériára szorult 
család gyermekét szakítsuk ki a hangszeres zenetanulás segítségével a szegénység 
csapdájából. 
 
A cél érdekében nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztő programokat 
valósítunk meg az el Sistema, a Kodály módszer, és egyéb hazai, valamint határainkon túli 
zenepedagógiai programok tapasztalatainak felhasználásával. 
 
A program a zenetanulás mellett közösséget hoz létre, segít az egymásra figyelésben, 
rendszerességre nevel. A személyes odafigyelés, az elismerés motivációt, a közös zenélés 
sikerélményt okoz az oktatást általában kudarcnak megélő gyerekek körében.  
 
Az alapítvány kuratóriumi elnöke mindezt a következőképpen fogalmazta meg egy 
interjúban: „A programnak nem az az elsődleges célja, hogy ezek a gyerekek jobban 
zenéljenek a többieknél, hanem az, hogy emberileg, lelkileg-szellemileg sikerüljön 
megerősítenünk őket, hogy kikerülhessenek a társadalom perifériájáról.” 
 
Egy, a programban részt vevő szülő szerint: „Amióta a fiam hegedül, az életünk 
megváltozott és mondhatom nyugodt szívvel, nagyon büszke vagyok rá és köszönöm a 
Symphonia programnak a lehetőséget!” 
  
Programunk számokban: 2019-ben országszerte 19 helyszínen, 80 tanár segítségével, több 
mint 1500 gyereket oktatunk. Tanulóink 80%-a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű. Diákjainknak különféle támogatások segítségével ingyenesen biztosítjuk a 
zenetanulás lehetőségét. 
 
Az alapítvány alapítója Oravecz György zongoraművész, a kuratórium elnöke dr. Kupper 
András. 
  
Kontakt: SAMI – Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola [1] 
W: https://www.symphonia.hu/ FB: Symphonia AMI 
 
Nyilatkozat: 
Dr. Kupper András, kuratóriumi elnök, drkupper.andras@gmail.com, T: +36 30 655 3026 
 
Egyéb sajtómegkeresés: 
Rihay Zsuzsa közkapcsolati felelős, kozkapcsolat@sami.hu, T: +36 30 991 6646 


