
 

 
 

 
 

„Bartók 135” a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolában  

2017.március 22. 

Beszámoló 

 

Program: 

 

15 óra  

Bartók Béla művei zeneiskolás gyermekek számára – Gábor-Nagy Nóra vezetésével. 

Fellépnek  az iskola zenei-, valamint tánc ágazatos növendékei.) 

 

16.50 

„Bartók Béla zongorázik”  – a néma filmen megkerült „Allegro Barbaro” szinkronizálásának werk 

filmje. -  filmvetítés 

 

A film megbeszélése 

 

17.30  óra 

Az iskola művésztanárainak Bartók hangversenye 

 

Bartók-maraton 

2017. március 22-én a „Bartók 135” program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének rendezésében került 

megszervezésre iskolánkban egy egész délutános programsorozat „Bartók-maraton” címmel. A 

rendezvény három egymást követő és egymásra épülő programból állt, amelyre köszönhetően a 

széleskörű reklámkampánynak, nagyszámú közönség, felnőttek, gyerekek, az iskola tanulói és a 

kerület más iskoláinak növendékei látogattak el.  

A délután első programjaként „Így játszunk Bartókot” címmel növendékhangverseny nyitotta meg az 

eseményt. A hangversenyen iskolánk növendékeinek és együtteseinek Bartók művekből álló 



produkciói között az elmélet tanszak tanárai kvíz kérdések keretében foglalták össze Bartók Béla 

életét, munkásságát. A közönség soraiban ülő gyermekek és felnőttek maguk is aktív részeseivé 

váltak a hangversenynek, a helyes válaszokat édességgel jutalmazták a kollégák. A hangverseny 

kuriózumaként felléptek iskolánk táncosai is, akik Bartók muzsikájára egy koreográfiát mutattak be. 

A növendékhangversenyt egy filmvetítés követte „Mozgó képek Bartók Béláról” címmel. A film igazi 

csemege volt a zenét, a történelmet és különlegességeket szerető mozirajongók számára. A vetítés 

Lendvainé Szeberényi Annamária igazgatónő bevezetőjével indult, melyből sok érdekességeket 

tudhattunk meg a film készítésével kapcsolatban. A nyolcvanas években készült film két 

„főszereplője” Tusa Erzsébet zenepedagógus és férje Lendvai Ernő zeneteoretikus, Bartók kutató, 

akik azt a feladatot kapták, hogy egy némafilm képkockáiból, melyen Bartók Béla zongorázott, 

próbálják kitalálni az általa játszott mű címét. A film a feladat megoldásához vezető utat mutatja be, 

melynek eredményeként fényderült a néma filmkockák rejtélyére, Bartók művére, az Allegro 

Barbarora. 

A programokat iskolánk művésztanárainak hangversenye zárta, melyet intézményünk 

kamaratermében tartottunk. A koncerten fellépő kollégák professzionális tudásukról, 

felkészültségükről és Bartók Béla műveinek örökérvényűségéről tettek tanúbizonyságot. A műsorban 

a hangszeres szólisták mellett fellépett iskolánk tanáraiból verbuválódott kamarakórus is, akik 

előadásában Bartók Béla vokális műveiből kaphattunk egy kis ízelítőt. 

 

  

 

 



  

 

  

 


