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A program előzményei
A Happy Dixieland Baráti Kör Egyesületet többek között „a magyar zenei kulturális örökség
megőrzése és a magyar zenei hagyományok ápolása, valamint más népek zenéjének
megismertetése érdekében, a dixieland zene népszerűsítése és a dixieland zenéhez kapcsolódó
előadóművészi tevékenység támogatása a nyilvános hangversenyek, fellépések szervezésével,
tehetséges fiatalok zenei képzésének és továbbképzésének elősegítése ” céljából alapítottuk.
A 2017. tavaszán megjelenő Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzene Kollégiumának 2. pályázati célja
(Tematikus könnyűzenei – elsősorban magyarországi oktatási intézményekben megvalósuló –
ismeretterjesztő, interaktív élőzenei előadások támogatása a diákok zenei nevelésének elősegítése,
a zenei/hangszeres zene iránti nyitottság, valamint a koncertlátogató közönség számának növelése
céljából) nagyon közel áll az Egyesület elképzeléseihez és szívünkhöz is, ezért pályázatot nyújtottuk
be, melyet a tisztelt Kollégium támogatásban részesített. 2016 őszén benyújtott pályázatunk szintén
támogatásban részesült, ugyanúgy két koncertet valósítottunk meg 2017. márciusában.

Szakmai vonatkozás
Az elnyert támogatásból két koncertet valósítottunk meg. Az egyiket Keszthelyen a Csány-Szendrey
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (8360 Keszthely, Fodor u. 43.) tartottuk 2017.
december 1-jén 9.30-tól 450 fő diák részvételével. Ugyanezen a napon a sümegi Kisfaludy Sándor
Gimnázium Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 220 tanulójának adtuk koncertet a sümegi
Kisfaludy Sándor Művelődési Központban (8360 Sümeg, Széchenyi György u. 9-11.).

A Happy Dixieland Band korhű jelmezben a Sümegen megtartott koncerten.
(Fotó: Szijártó János)
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A 60 perces előadás keretében a diákok megismerkedhettek a jazz zene gyökereivel, kialakulásával,
a dixieland és a swing aranykorával, hallhattak a zenei műfajhoz kapcsolódó táncokról is.
A zenetörténeti séta során a közönség megismerkedett a dixieland történetével, megidéztük a
műfaj egyik legnagyobb alakjának, Louis Armstrongnak a szellemét. Az ismeretek átadását
prezentációval is segítette a zenekarunk.
A jól megtervezett zenei előkészítéssel (Ice Cream-I Scream, You Scream c. mű) megteremtettük azt
a hangulatot, amely a zeneművek befogadásához szükséges volt.

Szép számú közönség az általános iskolásoknak megtartott koncerten
(Fotó: Szijártó János)

Tapasztalatok
A zenekarvezető, aki egyben a rendezvény moderátori feladatait is teljesítette (Babos Lajos)
megtalálta a közös hangot a diákokkal, sikerült neki a helyes arányt felállítani a történeti tudnivalók,
a különböző zenetörténeti információk és a zenei részletek között.
A diákok – a közös zenei, ritmus és improvizációs játékoknak köszönhetően – aktív részesei voltak az
előadásnak, így elmondhatjuk, hogy interaktív módon valósultak meg a koncertek.
Hangszerismertetésre is sor került a koncerteken (trombita, nagybőgő, dobok, bendzsó, szaxofon,
klarinét, zongora), a tanulók megfigyelhették a különböző hangszerek jellegzetességeit.
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A hangszereket természetesen azok a személyek mutatták be, akik a zenekarban játszanak rajtuk.
Babos Lajos – klarinét
Szerdahelyi Károly – bendzsó
Lakossy Tamás – trombita
Pillér Balázs - zongora
Schmidt János - nagybőgő
Tóth Péter – dob
Varga Endre – szaxofon, fuvola

A gimnáziumban megtartott koncert nézőközönsége (Fotó: Szijártó János)

Megvalósítás eredményessége
A Happy Dixieland Band formációt kiváló zenepedagógusok alkotják, akik tanári pályájukon szerzett
tapasztalataiknak köszönhetően garanciát biztosítanak ahhoz, hogy a vidám, felhőtlen szórakozást
nyújtó, ugyanakkor ismeretekben gazdag előadások utat találjanak a gyermekek felé. Zenekarunk
olyan visszajelzést kapott, hogy sok gyermek koncertünk hatására szeretne megtanulni különböző
hangszeren játszani, így valóban úgy érezzük, hogy sikerült a diákokat igényes, értékes zenével
megismertetni. Azok a tanulók, akiktől távol áll a dixieland műfaj koncertünk hatására kedvet
kaptak az ilyen jellegű zenei műfajok megismerésére.
A zenehallgatás jó hatással van a képesség- és személyiségfejlődésre, az élőzenei előadásoknak
nagyobb a hatékonysága, érzelmileg többet ad a gyermeknek, akik kitörő lelkesedéssel fogadták a
koncertjeinket. Bízunk benne, hogy a pozitív élmények hatására nyitottabbak lettek a hangszeres
zene iránt és rendszeres koncertlátogató közönség válik majd belőlük. Ezúton is köszönjük a
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatását, reméljük lehetőséget kapunk további koncertek
megtartására.
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A programokról készült videódokumentáció internetre feltöltött elérhetőségei:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8d-MT91cHw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o745Ac-RuFw&t=513s

A koncertek plakátjai:
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Médiamegjelenések:
Nyugat-Balaton Szuperinfó 2017. december 7-i számában
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Hévíz, Keszthely és Vidéke 2017. december 12-i számában (hátlapon):

Taoolcai Újság (Térségi hetilap) elektronikus változatában:
http://www.tapolcaiujsag.hu/ismet-kolyok-dixie/
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Tapolcai újság 2017.december 15-i számában (3. oldalon):

Sümegi tv-ben:
https://www.youtube.com/watch?v=CELry1_VN4Q
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A Zenekar honlapján található koncertnaptárba is felkerültek az események
(képernyőmentés: 2017. november 30.)
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Zenekarunk beharangozta Facebook oldalán a Kölyök-Dixie előadásokat programjai között:
https://www.facebook.com/happydixielandband/photos/a.461471617247919.105837.2735677827
04971/1621823411212728/?type=3&theater

https://www.facebook.com/happydixielandband/photos/a.461471617247919.105837.2735677827
04971/1624093200985749/?type=3&theater

Minden médiamegjelenéskor kiemeltük, hogy Kölyök-Dixie előadásainkat a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósítjuk meg, megfelelő méretben használtuk az NKA logót.

Hévíz, 2018. január 7.

Babos Lajos István
elnök
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