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Csináljuk a fesztivált!

Pápa Város Fúvószenekarának meghívására
a POLGÁRI FÚVÓSZENEKAR 1895 egy egyhetes turnén vett részt, amelyre a pápai zenekar
újraalakulásának 70. évfordulója alkalmából
került sor. A fesztiválon részt vettek erdélyi,
finn, holland, olasz és magyar szereplők, a
résztvevők esténként önálló koncerteket adtak, zárásként pedig szombaton közösen léptek fel. Minden alkalommal megtelt a Fő tér,
a szervezők által biztosított 450 szék hamar
„elkelt”! A fesztivál egyben szakmai felkészítő
is volt, a zenekaroknak délelőttönként szólampróbák alatt végezhették az utolsó simításokat
a műveken. A munka mellett, jutott bőven idő
a közös baráti beszélgetésekre, városnézésre, múzeum- és kastélylátogatásra, sőt még
strandolásra is. Rendezett, régi épülettel teli,
tiszta, élhető, nyugodt várost tapasztalhattunk meg Pápán. A kedd érkezésssel, szállásfoglalással és ismerkedéssel telt, majd szerdán
délelőtt kezdődtek a szólampróbák, ahol többnyire a zenekarok vezetői tartották a próbákat.
A szerda esti első koncertet a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895 adta, mely igen
nagy sikert aratott akárcsak az előtte fellépő
Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskar. A csütörtöki nap is szakmai szempontból hasonlóan
telt csak az esti fellépők cserélődtek. Ekkor a
hollandiai ProjectChoir Kampen, valamint az
olaszországi Banda Musicale Cittá di Staffolo
fúvószenekar lépett fel. A pénteki nap jött az
összpróba, melyen olyan különleges élményben
volt részünk, hogy egy hatalmas aulában zenélhettünk együtt zenészbarátainkkal. Kimondani
nem lehet azt az érzést, amit éreztünk, mikor
a több mint kétszázötven zenész rázendített a
karnagyok vezényszavára. Azért karnagyok,
mert a szervezőkkel előzetes egyeztetés során,
minden zenekar be kellett küldjön egy művet,
melyet majd a szervezők szétküldtek minden
meghívott zenekarnak és kórusnak, hogy előre begyakorolhassák azokat. Este következett
Ajka Városi Bányász Fúvószenekar (vezényelt:
Szűcs Krisztián), majd a Puhallinorkestri Mansetti Finnországból. Másnap, szombaton elmentünk a helyi strandra egy közös fürdőzésre, lazításra. Délután, a Városháza aulájában tartottak
egy fantasztikus svédasztalos fogadást a jelenlevő vendégek tiszteletére. Áldozó Tamás, Pápa
polgármestere, valamint Horváth Adrián, Pápa
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A tavalyi siker nyomán idén augusztus 8-12.
között a Polgári Fúvószenekar 1895 második
alkalommal szervezi meg a fúvóstábort. 2015ben ez az újnak számító kezdeményezés negyven résztvevőt vonzott.
Az oktatásra, akárcsak a tavaly, Demeter Levente igazgató úr ügyszeretete és pártfogása
révén az Orbán Balázs Gimnázium tantermei
adnak lehetőséget, a szállás és étkezés a Zeyk
Domokos Technológiai Líceumban lesz.
Idén is várják a jelentkezőket, kezdőket és
haladókat, mindazokat tehát, akik elhivatottságot, érdeklődést mutatnak a Keresztúron nagy
hagyományokkal rendelkező fúvószene iránt. A
hangszerek legtöbbjét a szervezők biztosítják.
Előreláthatólag Keresztúrról, Korondról, Almás-

Város Fúvószenekarának karnagya köszöntötte
a csoportokat, melyeknek vezetőik szimbolikus tradicionális ajándékokkal köszönték meg
a szervezőknek a lehetőséget, hogy együtt ünnepelhetnek velük. Este pedig következett az
est fénypontja a „Csináljuk a fesztivált” közös
koncert, melyen egyszerre több mint kétszázötvenen léptek fel a Fő téren! Miután a Nagytemplom órája elütötte a fél kilencet, Nagy
Levente, a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895 karnagya vezényletével felcsendült az 1988-as szöuli olimpiára íródott Olimpic
Spirit című mű. Ezután Horváth Adrián, Pápa
Város Fúvószenekarának karnagya dirigálta
Pápa Város Himnuszát. Felcsendült a Finlandia,
a finnek nemzeti függetlenségért vívott harcát
tükröző komolyzenei mű, majd a könnyedebb
Concerto D Amore hangjai következtek az
olaszországi Banda Musicale Cittá di Staffolo,
Samuele Faini vezényletével. Szűcs Krisztián,
az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar vezetője
a Bohemian Rhapsody című Queen-klasszikus
fúvószenekari változatát dirigálta. A koncerten
még elhangzott a Pacific Dreams, Pápai induló,
Hallelujjah című szerzemény is, Horváth Adrián karnagy vezényletével. És egy ilyen ünnep
alkalmából milyen zárószám is jöhetett volna
mint a legendás Abba: Thank You For The Music
című világsikerű szerzeménye, mely ráadásként
is elhangzott a lelkes közönség nagy örömére.
A közönség együtt élt a zenével: ütemes taps
kísérte a produkciókat, a ráadás szám után pedig többször felharsant a Bravó! kiáltás is, mely
igazán kijárt a fellépőknek, kik mindent megtettek, hogy egy igazi örömünnep legyen! Másnap
jött a jól megérdemelt lazítás a vendéglátók jóvoltából egy balatoni fürdőzés Balatonkenesén.
Hétfőn a reggeli után pedig elérkezett a búcsúzás pillanata, ahol megígértük egymásnak,
hogy hamarosan találkozni fogunk és folytatjuk
a „megkezdett munkát” és mindezt, ha minden
jól megy akkor előbb Székelykeresztúron. Köszönjük szépen Pápa Város Önkormányzatának
(Áldozó Tamás polgármesternek), Pápa Város
Fúvószenekarának (Horváth Adrián karnagynak
és kiváló szervező csapatának), hogy együtt
„Csinálhattuk a fesztivált” és együtt ünnepelhettünk e jeles évfordulón. Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük Hargita Megye Tanácsának (Borboly Csaba elnök úrnak) az anyagi
ról jönnek résztvevők, de távolabbiakra is számítanak.
A hangszeroktatás naponta két szakaszban
zajlik: 9-13 óra és 15-19 óra között. E kettő
között ebédszünet lesz.
Esténként 20-22 óra között próbákat tartanak, amelyen részt vesznek a Polgári Fúvószenekar 1895 tagjai is, hiszen ezt az egyedi
lehetőséget, hogy a táborban nagyszerű magyarországi karnagyok, zenészek tanítanak
majd, nekik is ki kell használni. Jól jön minden
segítség, vélemény, amit hozzáértő szakemberek tudnak nyújtani a zenekar előrelépése érdekében.
A hangszeroktatást a következő oktatók végzik:
Siklódi Emese (fuvola),
Deák-László Szabolcs (klarinét),
Horváth Adrián (harsona),
Lődi Bence (ütőhangszerek),

támogatást, mellyel fedezték útiköltségünket,
valamint Székelykeresztúr Város Polgármesteri
Hivatalának (Rafai Emil polgármester úrnak) a
segítséget, mellyel lehetővé tették, hogy méltóképpen képviselhessük mind Székelykeresztúrt,
mind Hargita megyét, ezáltal bemutatva, hogy
Székelyföldön is nagy hagyománya van a fúvós
zenének!
Köszönjük szépen!
Krisán Csaba

Molnár Andor (trombita),
Nagy Levente (tenorkürt),
Orosz János (tuba) és
Palkó Csanád-Tamás (szaxofon).
Jelenkezni és bővebb információt kérni Nagy
Levente karnagynál lehet.

