BARTALUS ILONA DALTANÍTÁSI SOROZATA AZ M3 MŰSORÁN
2016. április 30. 7:50
Tartsanak velünk az M3 műsorán, énekeljünk együtt a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola egykori diákjaival és Bartalus Ilona zenepedagógussal!
Április 30-án indul az M3 műsorán a Gyere pajtás énekelni… című műsor,
melyben Bartalus Ilona epizódról epizódra megtanít egy-egy dalt a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola egykori diákjainak. A felvételek egyúttal kultúrtörténeti kordokumentumok is, hiszen a világhírű KODÁLY KONCEPCIÓ
gyakorlati megvalósítását mutatják be. A műsorfolyam 1967 és 1970 között
készült, és azóta sehol sem mutatták be.
„Szeretettel értesítelek benneteket, hogy e- félévszázados daltanítási TVsorozatot az MTVA megismétli a közeli jövőben. A műsorok főszereplői Ti
és én vagyunk. Előttem mosolyog az ártatlan kis gyermekarcotok, fülemben
cseng kristálytiszta éneketek és 50 év elmúltával is megelevenedik e műsor
sok-sok szépsége. Ez a különleges kultúrtörténeti kordokumentum a
világhírű KODÁLY KONCEPCIÓ gyakorlati megvalósítása, 1966-ból. És
bár " elhull a virág, eliramlik az élet ", a Ti zenevirágaitok örökre illatosak
és gyönyörűek maradnak.” – e sorokkal értesíti Bartalus Ilona egykori
Lorántffys tanítványait a Gyere pajtás énekelni… című műsor indulásáról.
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Bartalus Ilona tekintélyes hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal,
jelentős tantermi és televíziós sikerrel rendelkező muzsikustanár. Humánus
diákszeretete, megszállott lelkesedése, szilárd anyagismerete és hite a zene
emberformáló erejében közismert.
Munkáját számos kitüntetéssel is elismerték: A Magyar Köztársasági
Érdemrend kis keresztje, az MTV és DTV Nívódíjak, az Artisjus Nívódíj, a
Rendületlenül Diploma kitüntetettje valamint a Köröstarcsa díszpolgára
címet is magáénak tudhatja.
Április 30-tól tehát minden szombat és vasárnap reggel a magyar
televíziózás történetének hőskorából származó zenei csemegét tárunk
nézőink elé, és levetítjük Bartalus Ilona daltanítás sorozatának megmaradt
epizódjait. A legelső adások egy része – ma már kideríthetetlen okokból –
sajnos nem áll rendelkezésünkre, de a műsorfolyam fennmaradt részei,
csaknem 50 év eltelte után is, meghatározó zenei élményt nyújtanak.
A soron következő adások és dalok:
Április 30. - A bátor vitéz
Május 1. - A duda pikula
Május 7. - Mozart: Jó éjszakát
Május 8. - Morley: Leány és legény
Május 14. - Brahms: Télapó
Május 15. - Földművesek éneke
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