Beszámoló a NTP-TV-14-B-0013. számú pályázati programunk megvalósításáról

A Bp. XIII. kerületi Fischer Annie Zenei AMI vettek az óbecsei Petar Konjović Zeneiskola szervezésében,
idén negyedik alkalommal megrendezett Fantast 2015" Nemzetközi versenyen. Helyszín az Óbecse
mellett lévő Dunđerski-kastély volt, 7 ország részvételével 5 hangszerből 7 korcsoportban hirdették
meg a versenyt. A 440 fellépő fiatal közül a zeneiskolánk növendéke nyerte el a Nagydíjat.
Nevezések leadása elektronikusan, gitár és hegedű hangszeren (4 növendék) történt 2015.04.23-án
születési anyakönyvi kivonattal mellékelve. Gitáros szekció: 2015.05.15. Indulás 10:00 órakor,
Budapest 13. kerület helyszínről személygépkocsival 4 fő: Ravasz Veronika, Ujháziné Bea gitár tanárok,
Kriller Panna, Defend Bátor gitáros növendékek. Ebéd útközben kb 13:00 órakor Szegeden
Több magyar intézmény is indított versenyzőt, ebből az iskolánk által delegált versenyzők és
helyezéseik a következőek voltak:
Tichiti Naim (hegedű, tanára Jankó Katalin) első hely maximális pontszámmal, továbbá az összes induló
versenygyőztes között a Nagydíj birtokosa; Sas Veronika (hegedű, tanára: Jankó Katalin) I. helyezés,
Kriller Panna (gitár, tanára: Ravasz Veronika) II. helyezés, Defend Bátor (gitár, tanára: Ujháziné Gy.
Beatrix) II. helyezés
A zenei vetélkedő már az első évben, 2012-ben nagy visszhangra talált, és a hatalmas érdeklődés miatt
egy hetes rendezvénnyé nőtte ki magát. Az idén több mint 440 fellépő érkezett Szerbiából,
Magyarországról, Horvátországból, Montenegróból, Macedóniából, Szlovéniából és BoszniaHercegovinából. A legtöbben a zongoristák voltak, így egészen szerdáig övék volt a színpad,
csütörtökön tamburamuzsika töltötte be a remek akusztikájú dísztermet, pénteken pedig a
harmonikások léptek a nemzetközi zsűri és a közönség színe elé. A szombati napon a gitáron játszó
versenyzőkért lehet izgulni, a hegedűsök pedig a zongoristákhoz hasonlóan ugyancsak három napon
át, vasárnaptól keddig versenyeznek egymással. A százpontos teljesítményért 50 eurós pénzjutalom
jár, míg a legjobbak 100 eurót kapnak majd kiemelkedő teljesítményükért. A döntő eseményeiről, bA
verseny motivációs hatással lett a növendékek felkészülésére, gyakorlási kedvére, a minőségi munka
végzésére. Határozottan fejlődött előadói készségük, hangszeres technikájuk, színpadi szereplés adta
lámpaláz leküzdésének képessége. Szorosabbá vált együttműködésük a főtárgy tanárukkal, amely
kihatással lesz a későbbi időszak munkájára is. Elért pozitív minősítésük sikerélményhez juttatta őket.
Szakmai kitekintést nyertek. Az év végi vizsgákon hasznosítva a tapasztalatokat, már egy erősebb vizsga
anyagot tudunk kijelölni a növendékek számára, biztosítva ezzel a permanens fejlődésüket.
Intézményünkhöz igen sok koncertre való felkérés jön, amelyeken szívesen szerepeltetjük a színpadon
gyakorlott tanítványokat. Kamara produkciókban léptetjük fel versenyzőinket további sikerekhez
juttatva őket. Példaképül állítjuk őket az iskola több mint 900 növendéke elosztásáról itt
informálódhattunk: http://www.muzickaskolabecej.com/bodovneliste.html

A versenyen való részvételünket sikeres pályázatunk útján a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi
Erőforrás Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
támogatta.
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