A szakmai beszámoló és a fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken is:
http://www.pecsvarad.hu/onkormanyzat/palyazatok/freundeskreis-von-pecsvarad-baratsagi-egyesuletpalyazatai
Szakmai beszámoló a Pécsváradi Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekar 2020. évi nyári táboráról

A " Freundeskreis von Pécsvárad " Barátsági Egyesület alapszabályban meghatározott célja a német
nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolása, tovább örökítése. Az Egyesület hosszú évek óta támogatja a
Pécsváradi Német Nemzetiségi Fúvószenekart. A zenekar hosszú évek óta fellép a helyi és megyei kulturális
rendezvényeken. Minden alkalommal részt vesz a Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok Országos
Találkozóján, ahol mindig dobogós helyezést ért el. Az együttes magját a Pécsváradi Kodolányi János
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adják.
A tábor kialakítása, elhelyezkedése nagyon jó feltételeket adott a próbák és szólampróbák megtartásához.
Szabadtéren és a tábor nagy terme is nyugodt körülményeket teremtett az ideális zenekari munkához.
Esténként közös zenélés mellett a tábortűznél különböző énekes műveket is volt módunk megismerni. A
szakmai munka mellett jutott idő, sportolásra, jó hangulatú vetélkedőkre és kirándulásokra is. Délutánonként
két próba között a mórahalmi fürdőt is volt alkalmunk meglátogatni, ahol az utolsó napon
koncertlehetőséget is kaptunk. A jó hangulatú műsor nagy sikert aratott a fürdőző nézők között is. A zenekar
közösségformáló ereje végig jelen volt és úgy még szorosabbá kovácsolódott a tagok egysége. A tábor
sikeréhez kétség nem férhet, ha tehetjük jövőre is megtartjuk és próbálunk még több fiatalt bevonni a közös
munkába.
A tábor célja volt a magyarországi német nemztetiségi fúvószene megismertetése, illetve az eddigi ismeretek
továbbfejlesztése fúvószenekari átiratokon keresztül, továbbá a német nemzetiségi tánc és fúvószene
kapcsolatának kidomborítása. Az új tagok beépítésével a német nemzetiségi fúvószene több fiatalhoz jutott
el. A tábor a német nemzetiségi fúvószenei hagyományok ápolásának, elmélyítésének célját nagyszerűen
szolgálta, a kitűzőtt célokat sikerült megvalósítani.

A tábor kezdő időpontja
2020. 07.20.
A tábor záró időpontja
2020.07.26.
A megvalósított tábor helyszíne
Nagyszéksósi Kulcsosház 6782 Mórahalom, VII. kerület 155.
A táborban megvalósított programok (1-7.nap):
-

megnyító, zenekari összpróba ,ismerkedési est
szólampróbák-, kirándulás, helyi nevezetességek megtekintése

-

közös zenehallgatás, sportversenyek, , fürdés a mórahalmi strandfürdőben
koncert ( a táborban tanult darabokból) a Mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház udvarán
koncertet a mórahalmi gyógyfürdőben.

A tábor résztvevői,közreműködöi:
Magyarországi oktatásban résztvevő tanulók száma 41(fő)
Bevont külső szakemberek létszáma 1 (fő)
Előadók létszáma 2 (fő)
Együttműködő civil szervezetek száma 2 (db)
Szervezők létszáma a pályázó szervezet részéről 1 (fő)
Részt vevő kísérők száma 4 (fő)

