Szakmai beszámoló betétlap a 786131 kódszámú altémához (felhívás 1. pontja)
Kérjük, hogy a betétlapon a megválaszolandó kérdések sorrendjét ne cseréljék fel.
A válaszokat a betétlapon belül, adott mezőben, a megválaszolandó kérdés alatt fejtsék
ki, ne külön lapon.
Több programmal pályázók programonként töltsenek ki egy-egy betétlapot.

Pályázó neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Program címe:
Zengjen muzsikátok! - Népzenei koncertsorozat a Gajdos Zenekar tagjaival
Megvalósult szakmai program leírása:
A kulturális szolgáltatások révén a kulturális értékekhez való hozzáférés növelése
intézményünk alapfilozófiája; ezen belül pedig kiemelten fontos területe
tevékenységünknek a kulturális közösségfejlesztést támogató közösségi programok
megvalósítása az életminőség színvonalának emeléséért.
A Zengjen muzsikátok - Népzenei koncertsorozat a Gajdos Zenekar tagjaival című
rendezvénysorozatunkkal e filozófiánknak maradéktalanul eleget tettünk, hiszen
több generációt megszólítva, széles körben népszerűsítettük a magyar népzenét és a
népzenében rejlő felbecsülhetetlen értékű kulturális kincseket.
A programsorozat megvalósításában partnerünk Heves megye legnépszerűbb,
legismertebb együttese, a megyei Príma Díjas Gajdos zenekar volt, amelynek hitelesen
megszólaló magyar népzenei muzsikáját minden alkalommal szívesen hallgatja a
közönség, nem utolsó sorban a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasói,
látogatói is. A Gajdos Zenekar tagjai évtizedek óta előadói és közreműködői a könyvtár
falai között és falain kívül megrendezett színvonalas könyvtári programoknak.
A megvalósítás teljesítési időtartama: 2021. 07.02 - 2021.11.10.
A hat alkalomból álló könyvtári koncertsorozatnak célja volt ráirányítani a közönség,
elsősorban a felnövekvő új nemzedék, figyelmét a népdalok szövegére, azok
többértelműségének megfejtési módjaira és irodalmi értékeikre.
A zenei
rendezvények alkalmával a hallgatók egyre közelebb kerültek a népdalokon keresztül
a népköltészet, a népi kultúra hagyományaihoz, a rejtélyes paraszti világhoz.

A koncertsorozat célközönsége változatos, a gyerekektől az idősebb korosztályig, a
szüleikkel együtt érkező óvodás korosztálytól a középiskolás korú fiatalokon át a
felnőttekig.
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1.

„Jó pásztorok muzsikája” - A magyar népi hangszerek és dialektusok:
pásztorhangszerek
Koncert a Központi Könyvtárban 2021. július 2-án a Járatlan utakon Egerben
elnevezésű helyismereti táborban résztvevő gyermekek részére.
A magyar nyelvterület öt nagy dialektusának (Észak, Dunántúl, Alföld, Erdély,
Moldva) magyar népi hangszereit és azoknak az egyes területekre jellemző
alkalmazását ismerték meg a gyerekek. Okos Tibor megszólaltatta a tilinkót, a
pásztorfurulyát, a hosszifuruglát, az ikerfurulyát és a kavalt. Az előadáson hallhattak
palóc, rábaközi, dél-dunántúli, szatmári, dél-alföldi, mezőségi, székelyföldi, gyimesi
és moldvai tánczenéket. A program közös tánccal zárult.
2. De szépen szól a cimbalom! - magyar népi hangszerek és dialektusok: zenekari
hangszerek
Koncert a Központi Könyvtárban 2021. augusztus 5-én az apci Apáczai Csere János
Katolikus Általános Iskola felsős tanulóinak.
A magyar népzenében meggyökeresedett, hagyományosan használt, nagy
változatosságot mutató, elsősorban a vonós hangszerek bemutatására kerül sor ezen
a koncerten fúvósokkal és cimbalommal kiegészítve.
3. Gajdos Ciróka
Egy vidám, zenés nyárbúszúztató családi program 2021. szeptember 2-án, melynek
keretében játékdalok közös éneklésére, új ringatók, cirógatók, lovagoltatók
megismertetésére és eljátszására kerül sor a kismamákkal és gyermekeikkel.
4. Gajdos Ciróka
Koncert a Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2021. október 6-án, melynek
során a kismamák és gyermekeikkel közösen énekeltek játékdalokat, megismerkedtek
új ringatókkal, cirógatókkal, lovagoltatókkal, ezeket el is játszották.
5. Gajdos nagykoncert Könyves Vasárnapon
Az előző alkalmak népdal anyagának felhasználásával a Gajdos Zenekar teljes
repertoárjából válogatva másfél órás nagykoncertet adott a Központi Könyvtár
Böngészőjében 2021. október 10-én.
6. Ahány ház, annyi szokás! - magyar népi hangszerek és dialektusok:
dialektusok
Koncert a Központi Könyvtárban 2021. november 10-én az egri Lenkey János Általános
Iskola felsős tanulói részére.
Az egyes népzenei vidékek érdekességeivel, gyöngyszemeivel ismerkedhettek meg a
diákok Bartók gyűjtése nyomán. Az előadáson palóc, rábaközi, dél-dunántúli,
szatmári, dél-alföldi, mezőségi, székelyföldi, gyimesi és moldvai tánczenéket
hallgathattak.
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A koncertek közönsége minden alkalommal beható ismeretekhez jutott a népdalaink
gyűjtőiről, azok dallamainak építkezéséről, megismerkedett sok-sok népi hangszerrel
a rendhagyó zenés beszélgetések segítségével. Mindezt meseszép népzenei dallamok
és néprajzi előadások kíséretében. A népzenei beszélgetések nagyon érdekes
tapasztalása, hogy a közönség a megénekelt szavak mögé látott, megismerte a
megszólaltatott dalok jelentésvilágát. Az előadás sosem egyoldalúan, hanem a
hallgatóság bevonásával történt, együtt gondolkodás formájában. A találkozások
hangulata meleg, családias volt. Talán az egyik legfontosabb hozadéka, hogy minden
résztvevőnek tudott adni valamit.
Az autentikus népzenei számokból összeállított nagykoncert nagyobb nyilvánosság
előtt zajlott. A népdalokat értő és szerető hallgatóságnak feledhetetlen művészi
élményben volt része. A tiszta, gyönyörű énekhang, a magas színvonalú népi
hangszeres játék elvarázsolta a népzene kedvelőit. Ezen az előadáson a Gajdos Zenekar
valamennyi tagjával találkozott a közönség.
Helyszínek felsorolását:
1. Eger, Bródy Sándor Könyvtár, Központi könyvtár
2. Eger, Bródy Sándor Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Közönséglétszám (kiírás szerint elvárt közönség létszáma egy nagy koncert
esetében legalább 300 fő, koncertsorozat esetében összesen legalább 600 fő):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

koncert: „Jó pásztorok muzsikája” - Résztvevők száma: 25 fő
koncert. De szépen szól a cimbalom! - Résztvevők száma: 55 fő
koncert. Gajdos Ciróka - Résztvevők száma: 35 fő
koncert. Gajdos Ciróka - Résztvevők száma: 20 fő
koncert. Gajdos nagykoncert Könyves Vasárnapon - Résztvevők száma: 150 fő
koncert. Ahány ház, annyi szokás - Résztvevők száma: 45 fő
Összesen: 330 fő

Fellépők megnevezése:
Gajdos Zenekar
Fellépő művészek: Kerekes-Polgár Lilla (ének), Lajti Ákos (brácsa), Lajti Gergely
(cimbalom), Okos Tibor (fúvósok), Pálházi Bence (hegedű), Szabó Adrienn (hegedű),
Vörös Dániel (bőgő) és Okos Gergely (ütőhangszerek).
Médiavisszhang (amennyiben volt):
Törekedtünk a minél szélesebb nyilvánosságra, kommunikációra. Az eseményekről
értesítettük a helyi sajtót, rádiót, televíziót és az elektronikus médiát. A programokról
különböző információs csatornákon, a Facebookon és könyvtári hírleveleinkben is
küldtünk folyamatos tájékoztatást.
Honlapunkon közzétettük a rendezvények meghívóit, plakátjait.

3

Plakát, meghívó
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A koncerteken készült fotók

2021. július 2.
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2021. augusztus 5.
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2021. szeptember 2.
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2021. október 6.
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2021. október 10.
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2021. november 10.
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