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Bartok Maraton Szigetvar, 2017. marcius 21. - beszamolo 

Az egesz napos rendezveny sorozat 9 orakor vette kezdetet. Az elso es a 

harmadik koncerten (11.15-kor) Bartok: Gyermekeknek c. zongora kotetenek 

elso es masodik kotetet jatszottak el zenelskolank novendekei eredeti 

valtozatban es gitar atlratban. 

10 orakor varosunk foteren a Zrinyi teren zajlott a „Tavaszk6sz6nt6" c. 

program, melynek keretein belul Bartok Bela elso gyujtott nepdalat, a Piros 

alma leesett a sarba c. kezdetut kb. 800 diak enekelte egyiitt a Hanga Banda 

nepi egyijttes kisereteben. 

14 orakor matine hangverseny volt, melyen a legkisebbek leptek fel es gyermek 

dalokat adtak elo hangszeren. 

15.30-kor vetelkedot tartottunk Bartok eleterol es filmreszleteket vetitettunk 

eletrajzi filmjebol. 

16.30-kor Galahangverseny kezdodott, melyen nagyobb novendekeink leptek 

fel. 

19 orakor kerult sor az Unnepi hangversenyre a Vigado epiileteben. 

Kozremukodott a Szivhurosok Zenekar, a Hanga Banda nepzenei egyiJttes es a 

Vocapella korus. A hangversenyen atiratok es Bartok egynemu karai 

hangzottak el az egyuttesek eloadasaban. 

Deichler Andras intezmenyvezeto 

Szigetvari Weiner Leo AMI 

Mellekletek: 
a hangversenyek musorai 



Bartok Maraton Szigetvar, 2017.03. 21. 


