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A Budapesti Fesztiválzenekar a világon egyedülálló zenei
nevelési programjával azon dolgozik, hogy megismertesse
a klasszikus zene kincseit a gyermekekkel, a családokkal
és a fiatal felnőttekkel. Az élményekben gazdag felfedezőtúrák során a kisebbek a hangszerekkel vagy rövidebb dallamokkal, a nagyobbak pedig már teljes operákkal, szimfóniákkal ismerkedhetnek meg.

A Budapesti Fesztiválzenekar térítésmentesen kínálja az
iskoláknak az alább felsorolt rendhagyó koncerteket:

HANGSZERKÓSTOLÓ
PRÓBALÁTOGATÁS
GYERMEKOPERA
+

A 2014–15-ös szezonban folytatódnak a már ismert és kedvelt koncertformák, például a Kakaókoncertek, amelyek
idén egy speciálisan autista gyermekek számára kifejlesztett előadással egészülnek ki. Szeretnénk elmélyíteni a
kapcsolatot partneriskoláinkkal, ezért bővítjük számukra a
programkínálatot. Már az iskolapadból is részt tudnak venni próbáinkon, hiszen a zenekar minden próbáját élőben
közvetítjük honlapunkon.

+
+
+

A Partneriskola nevének megjelenítése
a BFZ honlapján
Havi hírlevél a BFZ eseményeiről, aktuális
koncertjeiről
E-mail exkluzív ajánlatainkról
1200 Ft-os jegy a BFZ hangversenyeire diákok és
tanárok részére (előre meghatározott számban)

DIÁKBÉRLET

IFJÚSÁGI
PROGRAMOK

Várjuk további iskolák jelentkezését a partneriskolai programra, hogy gazdag zenei nevelési csomagunkkal megismertessük a diákokkal a hangszerek és a zeneirodalom
sokszínűségét. A felkínált programok között szerepel a
Hangszerkóstoló, próbalátogatás, a BFZ bekopog!, valamint a gyermekopera.
A BFZ partneriskolai kezdeményezéséhez tartozó programokat a következő oldalakon
ikon jelöli.
Ismerjék meg, ismerjétek meg a Budapesti Fesztiválzenekar sokszínű programajánlatát!

További információk és jelentkezés:

WWW.BFZ.HU/BFZ-A-FIATALOKERT

Erdődy Orsolya, igazgatóhelyettes
zenepedagogia@bfz.hu

A BFZ zenepedagógiai programja keretében a diákok „flexibilis bérletet” vásárolhatnak: az előadásokat a bérletvásárló maga állíthatja össze a legérdekesebb programok
kiválasztásával. A diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok
mindössze 6000 forintért válthatnak a legjobb helyekre szóló bérletet: szabadon választhatnak négyet a Művészetek
Palotájában és a Zeneakadémián tartott koncertek közül.
A bérlettel tulajdonosa a hangverseny kezdete előtt fél órával a helyszínen választhat az addig el nem adott jegyekből.
Az egyetlen kockázat, amit vállalni kell, hogy amennyiben
a jegyek elővételben elkeltek, ki kell várni a következő koncertet… De így is megéri!

KAKAÓKONCERT
Szeptember 28.
December 07.
Február
08.
Március
01.
BFZ Próbaterem

14.30;
14.30;
14.30;
14.30;

16.30
16.30
16.30; 18.30*
16.30

*A 18.30-kor órakor kezdődő koncertet autizmus-barát

formában és környezetben hallhatják az érdeklődők.
(A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány szakmai
együttműködésével)

MIDNIGHT MUSIC
Október
04. 23.30
November 29. 23.30
Január
31. 23.30
Április
10. 23.30
Millenáris Teátrum

5–12 ÉV

6–8 ÉV

8–18 ÉV

14–18 ÉV

KAKAÓKONCERTEK

HANGSZERKÓSTOLÓ!

PRÓBALÁTOGATÁS

„LÁSD, AMIT HALLASZ!” FILMPÁLYÁZAT

A Budapesti Fesztiválzenekar felnőtt bérlettulajdonosai
között nem egy és nem kettő a zenekar valamelyik régi
kakaókoncertjén barátkozott meg az élő komolyzenével.
Az ő gyerekeik magától értetődően törzsközönségét adják
a Kakaókoncerteknek. A több mint két évtizedes múltra
visszatekintő sorozat családias hangulatú, mesélős, a kicsiket a zene világába beavató hétvégi délutánokat ígér.

Ezt a programot a BFZ kifejezetten olyan kisgyermekeknek ajánlja, akik érdeklődnek a zene iránt, azonban még
nem választottak hangszert. A Hangszerkóstoló! során a
zenekar művészei látogatnak el a kisiskolásokhoz, és rövid
koncert során bemutatják nekik hangszereiket, amelyeket
a gyerekek azután ki is próbálhatnak a zenetanárok és zenészek instrukciói szerint.

Persze nemcsak a BFZ „kopog be”, hozzá is bekopoghatnak
a gyerekek. A próbalátogatások a zenekarral partneri kapcsolatban álló iskolák tanulóinak biztosítanak lehetőséget,
hogy testközelből is láthassák, hogyan dolgozik egy zenekar. A gyerekek elleshetik a műhelytitkokat, megtudhatják,
hogyan jön létre egy produkció. A BFZ próbatermébe előzetes egyeztetés után várjuk az érdeklődő kisiskolásokat és
diákokat. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek, fiatalok imádják a vendégséget. Csöndben, érdeklődve ülik végig a próbákat, utána pedig lelkes posztokat és
kommenteket írnak a Facebookon...

A Fesztiválzenekar a 2014–15-ös évadban is pályázatot ír
ki, amelyben arra buzdítja a középiskolás diákokat, diákcsapatokat, hogy készítsenek filmet – ezúttal Schumann
4. szimfóniájához. A cél az, hogy azok az érzések, impulzusok jelenjenek meg a filmben, amiket a zene és a szöveg
kelt a hallgatóban. Az alkotás lehet kisjátékfilm, dokumentumfilm, animációs film, bármi – a műfajt nem korlátozzuk.
A legjobb filmeket gálán mutatjuk be a Fesztiválzenekar
közreműködésével a Művészetek Palotájában. A helyezett
csapatok értékes nyereményekben részesülnek (többek között részt vehetnek külföldi vagy magyarországi turnékon,
koncertbelépőket kapnak).

8–18 ÉV

12–18 ÉV

18+

Fischer Iván és a zenekar művészei idén is szeretettel várják
az 5 és 12 év közötti gyerekeket – és persze szüleiket, nagyszüleiket. Tavaly óta a magyar nyelvű hangversenyeken túl
a sorozatban helyet kapott egy angol nyelvű délutáni koncert is, ahová az angolul tudó magyar gyermekek mellett
elsősorban a hazánkban élő angol anyanyelvű gyerekeket
és szüleiket invitálja a zenekar. Újítás a Kakaókoncertek
történetében, hogy a BFZ idén először autista gyerekek számára is rendez kakaókoncertet.
Ezeken a hangversenyeken Fischer Iván és a zenekar művészei kötetlen, interaktív formában vezetik be a gyerekeket a
klasszikus zene rejtelmeibe, utána pedig – innen a kakaókoncert elnevezés –, amikor lecseng a zene, és a taps is elül,
a zsenge korú közönség felhörpinti a kis pöttyös bögrékben
rá váró, gőzölgő kakaót.

KAKAÓBÉRLET
A 2014–2015-ös szezonban a közönség kérésére a hangversenyek ismét elérhetőek bérlet formájában is, így az elkötelezett érdeklődők a népszerű sorozat egyetlen előadásáról
sem maradnak le. Idén már családi bérlet is vásárolható
kedvezményes áron.

A BFZ BEKOPOG!

GYERMEKOPERA

MIDNIGHT MUSIC

A BFZ bekopog! program keretében a Fesztiválzenekar
művészei Magyarország vidéki városaiban élő gyerekeket
keresnek fel. Látogatásaik során rövid kurzusokon foglalkoznak velük, így csinálnak kedvet a zenészi hivatáshoz. A
látogatások egyszersmind alkalmat teremtenek arra, hogy
a zenekar vidéken élő tehetségeket fedezzen fel. A programok előkészítése során a BFZ együttműködik a Magyar
Zeneiskolák Országos Szövetségével, a Filharmónia Magyarországgal, konzervatóriumokkal és zeneiskolákkal. A
BFZ bekopog! program kiegészíthető további rövid koncertekkel a város közterein, középületeiben, iskoláiban, idősotthonaiban. A projekt igazodik a BFZ évadtervéhez.

A Budapesti Fesztiválzenekar több alkalommal rendezett
operaelőadásokat általános és középiskolások számára
gyermekek – énekesek és zenészek – közreműködésével.
Az első gyermekeknek szóló, gyerekszereplőkkel megrendezett előadás Hans Krása Brundibár című operája volt,
amelyet 2013 őszén fel is újítottunk.
2012 őszén a Fesztiválzenekar közel száz énekes és muzsikus gyerekkel mutatta be Benjamin Britten Noé bárkája
című gyermekoperáját. A zeneművet az évad során számos
budapesti és vidéki iskolában játszottuk el, közel 4500 kisiskoláshoz juttatva el a közös zenélés örömét.
A gyermekeknek szóló operaprogramban 2014 szeptemberében Kurt Weill és Bertolt Brecht Aki igent mond című
„iskolaoperája” csendül fel, majd indul turnéra.

Midnight Music: klasszikus zene azoknak, akik éjjel élnek!
Immár tradícióvá vált, hogy a Fesztiválzenekar bizonyos
koncertműsoraiból – a „rendes” hangversenyt követően –
éjféli kezdettel hangversenyt ad fiatal közönségének. Az
éjféli koncertekre azokat várja a BFZ, akik nyitottak, szeretik a művészetet és a különleges élményeket, és persze nem
fekszenek korán. Nem akármilyen hangversenyek ezek, hiszen jó későn kezdődnek, a jegyek nem székekre, hanem
babzsákokra szólnak, nem kell kiöltözni, és a hallgató, túl
azon, hogy a lehető legmagasabb színvonalú előadásban
kapja a zenét, rövid, értő és szórakoztató műismertetéseket
is hall, amelyek segítik a felcsendülő zene könnyebb megértését. A biciklivel érkezők 30 százalék kedvezményt kapnak a jegyárból!

