
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018/2019 

 

a Petőfi Művelődési Központban 



2018. november 7. (szerda) 10.00 

„Táncok a zenében” 
APPASSIONATA VONÓSNÉGYES 

Hol találjuk meg a zene eredetét? A természet hangjaitól – pl. madarak, állatok –, az emberek által keltett zajoktól – 
pl. felsíró csecsemő – indulunk, majd az örömzenélésen át eljutunk a könnyű- és komolyzene elkülönüléséig, hogy 
végül megkeressük a táncokat a zenében. Megnézzük, hogy a komponista által elrejtett üzenetet hogyan fejti meg a 
zenész – a kottaírást mint kódrendszert! És hogy hogyan jelennek meg érzelmek – a sorsmotívum, a tragikum – a 
zenében. Mesélünk a vonós hangszerekről Stradivari titkán keresztül – mikor vágták ki a fát, hol kereste a faanyagot, 
valamint hogy mi a lakkozás és a szárítás titka. 
Hegedű: Ligetiné Beke Ágnes, hegedű: Ludmányné Papp Györgyi, brácsa: Ludmány Emil, cselló: Vámos Marcell 

2019. január 11. (péntek) 10.00 

„Mesék az arany 

hangszerek birodalmából” 
IN MEDIAS BRASS  

RÉZFÚVÓSEGYÜTTES 

A világhírű tubaművész, a bicskei Bazsinka József fia, ifj. Bazsinka József kalauzolásával ismerkedhetünk meg az arany 
hangszerek birodalmával, a reneszánsz és barokk zene világával, és számos érdekességet tudhatunk meg a hangszerek 
történetéről és működéséről. 
A többszörös nemzetközi versenygyőztes rézfúvós együttes egy mesés történetbe ágyazva mutatja be a régmúlt idők 
fúvós muzsikáját, a középkori városok életét, a reneszánsz és barokk paloták pompáját, a templomok csendes áhítatát 
és a táncmulatságok harsány jókedvét. A műsor során a hallgatók megismerkedhetnek a teljes rézfúvós 
hangszercsaláddal, és azok régi, barokk kori őseivel is. 
Trombita: Kresz Richárd, trombita: Pálfalvi Tamás, kürt: Benyus János, harsona: Sztán Attila, tuba: ifj. Bazsinka 
József 

2019. március 21. (csütörtök) 10.00 

 „Klasszikusok 

harmonikán” 
BUDAPEST HARMONIKA DUÓ 

Mi jelent az aktív zenehallgatás?  
A klasszikus és dzsessz zene esete: "nem hallgatjuk, mert nem értjük, és amit nem értünk, nem is tudjuk élvezni, 
szeretni". Mi a hang és hogyan jön létre? Mi rezeg a harmonikán?  
Ezekkel a lépésekkel érkezünk meg a célhangszerhez, amelyen az elhangzó művek megszólalnak. Bemutatásra kerül 
tehát a harmonika, és annak a rezgést létrehozó legkisebb eleme – a síp! Sorra vesszük a zenei hangokat és annak 
tulajdonságait is - hányféle hang van körülöttünk, és ezekből melyekre van szükség a zenében? Így jutunk el azokhoz a 
"mankókhoz", mint pl. dallam, ritmus, harmóniavilág, motívum, ismétlés, kontraszt, karakter, hangulat stb. - amelyek 
megfigyelésével, érzékelésével élvezhetőbbé válik a zene. 
Harmonika duó: Szász Szabolcs és Novák Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A koncertsorozat Bicske Város Önkormányzata és 

a Petőfi Művelődési Központ 

támogatásával valósul meg. 

Az előadásokat a bicskei általános és középiskolások 

ingyenesen látogathatják! 
 

Bérletár: 1.400 Ft Jegyár: 600 Ft 

 

BEMKK - Petőfi Művelődési Központ 

2060 Bicske Kossuth tér 20. 

T: 22/951-299, 20/430-7770 

e-mail: info@bicskemuvhaz.hu 

 
 

Élményekben gazdag délutánt kívánnak a 

Petőfi Művelődési Központ munkatársai! 
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