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XIII. Kodály szaktábor
Óvodapedagógusok, énektanárok, karnagyok a téma iránt
érdeklődők, intenzív szakmai találkozója
Magyarpolány

2017.november 10.-12.
„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig,
hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen.
Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.
Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze,
s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője.”

(Kodály Zoltán: Visszatekintés, 1929)
Előzmények
Veszprém megye is több évtizedes kiemelkedő hagyományokkal bír a közös éneklés, a kórusművészet, a zenei nevelés területén.
2003. március 1-jén a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet és a zenei szakemberek kezdeményezésére megalakult a Magyar Kodály
Társaság Felső-dunántúli tagszervezete.
A Magyar Kodály Társaság Felső-dunántúli tagszervezetének egyik célja, hogy kötődve a kodályi pedagógiai és a helyi hagyományokhoz
minél nagyobb gondot fordítson „zenei kulturális örökségünk” megismertetésére, megtartására.
A Magyar Kodály Társaság szakmai támogatásával a Magyar Kodály Társaság Felső-dunántúli tagszervezete 2003 óta szervezte zenei táborait,
képzéseit, rendezvényeit mindazoknak, akik ápolják, és tovább szeretnék adni a magyarság e szellemi örökségét.
A szakmai képzések meghatározó szakmai támogatója Szőnyi Erzsébet a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli elnökségi tagja, Kossuth díjas
magyar zeneszerző.
Résztvevők köre: elsősorban a régióból, illetve a Dunántúlról jönnek óvónők, tanítók, tanárok, diákok, a téma iránt érdeklődők, de az ország
más területeiről és a határon túlról is felkeresik a szakmai találkozót.
A program tervezésének irányadója Kodály Zoltán zenei útmutatása, amely ma is a zenei köznevelés, a „nevelés” alapját jelentheti:
„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére
beleoltsa a nemesebb zene szomját…(1944).
Egy tárgy sem szolgálhatja úgy a gyermek testi-lelki javát (mint az ének)…
Jó ízlést örökölni nem lehet, de igen korán meg lehet azt rontani. Ezért kell már az iskolában, sőt óvodáskorban megindítani a jó zenére nevelést.
Ezért fordítom több mint húsz éve időm tekintélyes részét az iskola zenei életének javítására.” (Kodály Zoltán: Visszatekintés)
A XIII. Kodály tábor a MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG szervezésében, az NKA pályázati támogatásával kerül megrendezésre.
XIII. KODÁLY TÁBOR CÉLJA
A zenei szaktábor elméleti és gyakorlati előadásaival szeretnénk rámutatni, mennyire aktuális és fontos ma a jövő nemzedéke számára a
Kodályi életmű ápolása, valamint a Kodály koncepció – a „Magyar módszer”, és Kodály Zoltán a Visszatekintés című kötetekben
összegyűjtött, írásainak, beszédeinek nyilatkozatainak megismerése, e szellemi örökség kiváló ismerőin és művelőin keresztül.
Az óvoda pedagógusok, tanítók, tanárok és a szülők, nagyszülők pótolhatatlan feladata, hogy megtanítsák meglátni az igazi értékeket,
megmutassák a hagyományok megismeréséhez, ápolásához vezető utat.
A karvezetők kérését figyelembe véve, a programban helyet kap, a szorosan vett kórusmetodikáról szóló, gondolatcsere, intenzív gyakorlati
tanácsadás - a tervezéstől, előkészítéstől a mű megvalósulásáig, megszólaltatásáig történő lépésekről. Az iskolai fenntartói változások miatti
átalakulások a zenei nevelés területén is más tematikát, módszertani változást igényelhetnek. E tematikához és a mindennapos énekléshez
kapcsolódó lehetőségekhez segítséget, kaphatnak a résztvevők.
A kurzus tervezett előadói:









Dr. Kerekesné Pytel Anna, zenetanár, karnagy, a KÓTA ifjúsági bizottság és az MKT Felső Dunántúli tagszervezet elnökségének tagja
-A hangképzés és a mindennapos énekléshez kapcsolódóan módszertani eszközök és repertoár
bővítése.
- A kodályi pedagógia gyakorlati alkalmazása, az iskolában.
- Készégfejlesztés az alsótagozatban.
Berkesi Sándor Liszt Ferenc - díjas karnagy, főiskolai docens. A magyar református egyházzene
meghatározó képviselője, formálója.
- Kodály és “Iskolája” a Reformáció jegyében
- Műhelymunka
Somorjai Paula, énekművész, karnagy a kecskeméti Kodály Intézet ny. tanára, a Magyar Kodály
Társaság elnökségének tagja
 Hangképzés Kodály szellemében
Budai Ilona Életfa-díjas népdalénekes, akinek élete fő célja terjeszteni, hirdetni, tanítani a
népdalokat, ahol csak lehet, és azt a lelkiséget elültetni az emberek, a fiatalok szívébe, amit
ezek a dalok hordoznak – hitet, emberséget, hazaszeretetet és hűséget.
Hraschek Katalin a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége -a KÓTA
Ifjúsági- és Zenepedagógiai Szakbizottságának vezetője
Kórus alapítástól a műsorválasztásig
Repertoárbővítés, műhely munka, valamint tájékoztatás a „Mindennapos Éneklés” programjáról
Éneklő Ifjúság dalos találkozók minősítések: Hasznos gondolatok a kóruspályázatban résztvevő
és az együtt éneklést szerető kórusoknak







Vastag Richárd néptáncoktató, néprajzkutató, a Népművészet Ifjú Mestere
„Élet a fonókban….”
Korosztályokon átívelő hagyományőrzés lehetőségei kistelepülések és a városok közösségeiben.
Bakonyi Balatoni hagyományok –a Gerence néptáncegyüttes bemutatója
Az együttes vezető: Vastag Richárd néptáncoktató, néprajzkutató, a Népművészet Ifjú Mestere
Sebestyénné Farkas Ilona középiskolai énektanár, karvezető, zenepedagógus, Kodály Zoltán
egykori tanítványa a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagja
Márkus Miklósné Natternád Klára pedagógus, karnagy, zenei szakíró, a Magyar Kodály
Társaság Hírei szerkesztője, a Magyar Kultúra Lovagja: Csokonai Vitéz Mihály-díj
Kodály Zoltánra emlékezünk
Mélykútiné Dietrich Helga – ny. főiskolai docens - Budapest ELTE
Nagy elődök nyomában a 21. században
A kisgyermekkori zenei nevelés kihívásai napjainkban

Minden előadást gyakorlati bemutató, intenzív szakmai tapasztalatcsere követ.
A programnak szorosan vett része, a reggeli énekszó és esti, - gyakorlattal egybekötött közös éneklés,- KOTTA csere!
Helyszín: Magyarpolány 1300 lelkes sváb település Veszprém megyében a Bakony közepén.
Majd száz védett épületével a Nemzeti Örökség részeként tartják számon. Műemlékeinek
megőrzéséért és ápolásáért a közösséget Európa Nostra díjjal jutalmazták. A régi faluszerkezetet
felidéző Petőfi utcában található 43 országos védettségű tornácos bakonyi parasztház, s további
40 helyi védettségű.
A műemlék utcát a régi építkezésre jellemző boltozatos tornácú, mellvédes, oszlopos hosszú kőházak alkotják. Közülük egy ez idáig, Tájházként
működött. 2003-ban Magyarpolány Önkormányzata és a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet működtetésével itt nyílt meg a Műhelyházzal
és Kovácsműhellyel kibővített Veszprém Megyei Népművészeti Alkotóház, mely megteremtette a hagyományápolás, gyűjtés, a művészeti
képzés és a népi kismesterségek életben tartásának feltételeit./ www.Magyarpolány.hu /
Ez a település, a Tájház, lesz három napon keresztül az otthona 2017-ben is, a tizenharmadik
alkalommal megrendezésre kerülő Kodály szaktábornak, szakmai együttlétnek.

A tábor részvételi díja: 18.000,- Ft
A részvételi díj tartalmazza az előadások, az esetleges kottacsomagok díját, a szállást, napi háromszori étkezést.
A részvételi díj fizetése a helyszínen történik!
Szeretettel hívjuk, várjuk az érdeklődőket szakmai feltöltődést kínálva pihentető, de a terveink szerint tartalmas
napokat eltöltve, a kedves hangulatú Magyarpolányban!
A jelentkezés utolsó beérkezési határideje: 2017. november 7.
Információ kérhető: Nagy Tiborné Nyári Ágnestől a szakmai program koordinátorától, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagjától
Elérhetőség: agikotta@gmail.com 06-70-3294703

Kérjük, a kedves érdeklődőket, jelentkezőket, a jelentkezési lapot elektronikusan szíveskedjenek elküldeni.
A XIII. Kodály Szaktábor támogatói, együttműködő partnerei:
Magyar Kodály Társaság,
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA
,Magyar Kodály Társaság Felső-dunántúli tagszervezete,
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.,
Magyarpolány Önkormányzata
KLIK Pápai Tankerületi Központja
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület

Minden érdeklődőt várunk szeretettel! Találkozzunk Magyarpolányban!
Budapest, 2017. október 1.

Nagy Tiborné Nyári Ágnes s.k.
dr. Ittzés Mihály s.k.
tagcsoport vezetője
a MKT elnöke
__________________________________________________________________________________________
Jelentkezési lap
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Magyarpolány
NÉV:………………………………………………………………………………………………………
LAKCÍM:…………………………………………………………………………………………………
Tel./fax:…………………………… mobil:……………………………… email:………………………
Munkahely neve és címe:……………………………………………………………………………….
Szakképzettsége:…………………………………………………………………………………………
Milyen zenei szervezet tagja:…………………………………………………………………………….
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