A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Német Nemzetiségi Kamara Kórusa 2013. évben megvalósított
szakmai és pénzügyi munkája
Az iskola énekkara 2009. októberétől SZMJV kiemelt művészeti együttese. A
kórusban jelenleg 32 fő énekel. Az énekkar felkérésre közreműködik Szekszárdon és
Tolna megyében nemzetiségi napokon, kulturális műsorokban, versenyeken.
1. Éneklés a nemzetiségi énekkarok, kamaracsoportok és szólisták minősítő
versenyén (2013. február 8. Mohács)
- harmonika kíséret:
20.000,- gitárkíséret
20.000,- közlekedési költség
55.000,Az iskolai nemzetiségi énekkar több kategóriában énekelt:
a/ két fő szólókategóriában szerzett ezüst diplomát
b/ a nyolc tagot számláló „Szekszárdi Nyolcak” aranyminősítést kaptak
c/ a nagykórus a legmagasabb elérhető minősítést érte el, „Rozmaringos” arany
diplomát szerzett
2. Közreműködés az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyerekkönyvtárában
szervezett „Internet Cafe” című rendezvénysorozat megnyitóján (2013. március
18.)
- harmonika kíséret
10.000,- gitárkíséret
10.000,3. Közös fellépés a Mondschein Német Nemzetiségi Kórussal a Babits Iskola
Tavaszváró műsorában (Szekszárd, Garay Gimnázium – 2013. április 12.)
- harmonika kíséret:
10.000,- gitárkíséret
10.000,4. Fellépés az „Önarckép értékkel” című rendezvénysorozat alkalmán a
Művészetek Házában (2013. május 29.)
- harmonika kíséret
10.000,- gitárkíséret
10.000,5. Éneklés a Babits Iskola ballagási ünnepségén (Szekszárd, 2013. október 5.)
- gitárkíséret:
15.000,6. Közreműködés a 35 éves Mondschein Kórus jubileumi hangversenyén
(Szekszárd, 2013. október 5.)
- harmonika kíséret
10.000,- gitárkíséret:
10.000,7. Éneklés a „KÓTA” Kórusok és Zenekarok – Tánckarok Szövetsége Országos
Nemzetiségi Minősítő Versenyén (Tatabánya, 2013. november 9.)
- nevezési díj 2 kategóriában
10.000,- harmonika kíséret
20.000,- gitárkíséret
20.000,- közlekedési költség
150.000,A nagykórus és a kamaracsoport is ezüst diplomát szerzett.

8. Szereplés a Babits Mihály Általános Iskola fennállása 55. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepi műsorban (Szekszárd, 2013. november 28.
- harmonika kíséret
10.000,- gitárkíséret
10.000,9.

Éneklés a „Szekszárdi Karácsonyváró” című rendezvénysorozatban (2013.
december 21.)
- harmonika kíséret:
10.000,- gitárkíséret
10.000,Összesen 450.000,-Ft, azaz négyszázötvenezer forint.

Szekszárd, 2014. január

Naszladi Judit
tanár,karnagy

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamara Kórusa
2014. évi szakmai és pénzügyi munkája (programtervezet)
1. Közreműködés az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtár „Családi
meseest” című rendezvényen (Szekszárd, 2014. február 28.)
- harmonika kíséret
15.000,- gitárkíséret
15.000,2. Fellépés a német nemzetiségi énekkarok minősítő versenyén (Mohács, 2014.
február 28.)
- közlekedési költség
60.000,- harmonika kíséret
20.000,- gitárkíséret
20.000,A megmérettetésre több kategóriában indulunk (szóló, kamara- és kórus)
3. Éneklés az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékező műsorban (2014.
március 15.)
- gitárkíséret
15.000,4. Fellépés a Babits Iskola „Tavaszváró” műsorában (2014. árpilis 11.)
- gitárkíséret
15.000,- harmonika kíséret
15.000,5. Közreműködés az iskola ballagási ünnepségén (2014. június 14.)
- gitárkíséret
15.000,- harmonikakíséret
15.000,E rendezvény a „Szekszárdi Karácsonyváró” bejelentett programjai.
A nemzetiségi énekkart jelenleg 32 fő alkotja. A Humán Bizottság eddigi
támogatásával 25 gyermeknek tudtunk új német népviseletet varratni. (egy teljes
öltözet ára: blúz, mellény, szoknya, kötény – 15.000,-Ft)
105.000,A 2014. évi támogatásból szeretnénk biztosítani a hangszeres közreműködést
(harmonika és gitárkíséret), a közlekedési költséget és a hiányzó ruhákat elkészíttetni.
Összesen 340.000,-Ft azaz háromszáznegyvenezer forint.
A Babits Iskola német nemzetiségi énekkara és a Mondschein Kórus együttműködési
megállapodást kötött. Így valósult meg a „Tavaszváró” műsorban a két együttes közös
éneklése. (2013. április 12.)
A német kórus az együttesből alapított „Szekszárdi Nyolcak” kamaracsoport és a két
szólista elért eredménye alapján „Mecénás kitüntetésben” részesült. (Szekszárd, 2013.
december 11.)
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamara Kórusa
nevében hálás szívvel köszönöm a Bizottság támogatását.
Szekszárd, 2014. január
Tisztelettel:
Naszladi Judit
tanár,karnagy

