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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

Áprilisban egy héten keresztül járta az országot a BFZ csa-
pata Cserditől Apátfalváig. Öt helyszínen próbáltak a 
TérTáncKoncert idei résztvevőivel. A gyerekek január óta 
hetente gyakorolnak a júniusi fellépésre. Most nagyobb cso-
portokban is elpróbálhatták a koreográfiát, és találkozhat-
tak több résztvevővel. Fischer Iván és a Fesztiválzenekar fő 
célja ugyanis az, hogy közösséget építsen, segítse a gyerekek 
közötti kapcsolatok kialakulását. Az eltelt három esztendő 
alatt már születtek is barátságok, az ország különböző ré
szei ben lakó gyerekek tartják egymással a kapcsolatot, s 
örömmel készülnek a találkozásra. 
Az áprilisi próbák is először játékos, kreatív, közösségépítő 
feladatokkal indulnak, amelyet a DIA, azaz a Demokra-
tikus Ifjúságért Alapítvány tagjai szerveznek. Majd amikor 
már mindenki kicsit feloldódott, akkor veszi kezdetét a 
táncpróba a koreográfus, Vári Bertalan irányításával. Ami-
kor pedig már eleget gyakorolták a lépéseket és a mozdula-
tokat, egy félórás koncertet is meghallgathatnak a gyerekek 
a BFZ kamaraformációjának az előadásában. A közvetlen 
hangulatú zenehallgatást követően az érdeklődők akár kéz-
be is vehetik, ki is próbálhatják a hangszert. A foglalkozást 
közös uzsonna zárja, ami után a gyerekek már a következő 
találkozóról érdeklődnek. 
Ez június 9én lesz, hiszen a koncert előtt egy nappal már 
Budapestre utazik az összes fellépő, hogy a Csillebérci tá-

borban próbáljanak, gyakoroljanak, 
ismerkedjenek. Másnap pedig a Hő-
sök terén, több ezer ember előtt, a 
Fesztiválzenekarral mutathatják be a 
közös előadást, ami a tánc, a zene mel-
lett az elfogadásról, a hídépítésről 
szól. Életre szóló élményhez juttat hát-
rányos helyzetű gyerekeket, akik meg-
ismerik a zenét, a művészetet, részesei 
lehetnek egy rendhagyó előadásnak. 
A BFZ célja az, hogy a közösen töltött 
idő ne érjen véget a koncerttel, ezért 
nyárra négynapos tábort is rendez. 
Tavaly – kísérleti jelleggel, kisebb lét-
számmal – szerveztek már egy szintén 
négynapos programot Hollókőre, és 
mivel a kezdeményezés sikert aratott, 
idén még több gyereket várnak. A kü-
lönböző közösségépítő játékok mellett 
természetesen a zenehallgatás sem 

maradhat ki a nyári programból. 
Az TérTáncKoncerthez kapcsolódó programok sorában új-
donság az is, hogy idén márciusban a gyerekek részt vehet-
tek a fővárosban egy hangszerkóstoló foglalkozáson is. A 
BFZ művészei rendeztek egy minikoncertet, ami után a vál-
lalkozó kedvűek az instrumentumokat ki is próbálhatták. 
Volt, aki ezt követően döntött úgy, zenét fog tanulni. Ezt a 
kezdeményezést szintén folytatni szeretné jövőre az együt-
tes. S hogyan is vélekednek erről a gyerekek? „Aki nem vesz 
részt a TérTáncKoncerten, hatalmas élményt veszít el. Nem 
mindenkivel történik meg, hogy egy világhírű zenekar ze-
nél neki” – mondja Sinoros-Szabó Sándor, 8. osztályos ta-
nuló. „Érdekes érzés táncolni. Korábban kötelezően jár-
tunk néptáncra, de ezt sokkal jobban élvezzük, mert 
modernebb. Nekem sokkal jobban tetszik a klasszikus zene, 
mint a népzene, néha hallgatok Mozartot is” –  meséli Mátó 
Domonkos, 7. osztályos tanuló. Ők mindketten apátfalviak 
és a TérTáncKoncert gyereknagykövetei. Yanne Le Flohic 
pedig – aki a Budapesti Francia Iskolába jár –  ezt emelte ki 
a produkció kapcsán: „Valahogy az volt az érzésem, amikor 
ilyen sokan egyszerre táncoltunk, hogy egy láthatatlan egy-
ség alakult ki közöttünk.”

Közösségépítés tánccal és a zenével
A tornateremben kisebb-nagyobb gyerekek gyülekeznek. Akad köztük, aki először van ilyen 
próbán, más pedig már a bennfentesek várakozásával mosolyog, hiszen harmadszor lesz 
résztvevője a Budapesti Fesztiválzenekar TérTáncKoncertjének. Amelyhez ma már tábor, és 
ettől az évtől kezdve hangszerkóstoló is tartozik. A produkciót június 10-én láthatják az 
érdeklődők a Hősök terén, a gyerekek zenés kalandja pedig nyári táborral folytatódik. 

a zenekar honlapja: www.bfz.hu

Pillanatkép az apátfalvi TérTáncKoncert próbájából

Fo
tó

: B
en

kő
 M

. F
an

ni






