
 
 

MEGHÍVÓ 
 

 
REGIONÁLIS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

 
A Vass Lajos Népzenei Szövetség és a Gencsapáti Mővelıdési Ház és Könyvtár „Népi éneklés és citerás mőhely”  
címmel egy napos regionális szakmai továbbképzést szervez Vas, Zala és Veszprém megye népdalkör vezetıi, 
népdalénekesei, citerásai, valamint a népzenét, népdalt oktató pedagógusai részére. 
 
 A rendezvény tervezett idıpontja: 2008. november 29. szombat. 09:30 óra 
 
 A Gencsapáti Mővelıdési Ház és Könyvtárban zajló programok célja, hogy népzene elméleti elıadások mellett 
tapasztalt népzenetanárok segítségével tanuljunk egy-egy kisebb tájegység népdalaiból, népzenéjébıl. A mőhelyekben 
lehetıség nyílik egyéni konzultációra is, fıleg azoknak, akik nem tudtak részt venni a szövetség szigligeti országos 
táborában. Reméljük, hogy e kötetlen szakmai találkozások segítséget adnak ahhoz, hogy minél hitelesebb tudással 
rendelkezzünk a népi hangvételrıl, a magyar népzenei dialektusokról. Ezenkívül lehetıség nyílik a csoportok közötti 
kapcsolatok építésére, tapasztalatok átadására. 
 
SZAKMAI PROGRAM 
  
2008. november 29. szombat 09:30 óra: Elıadások mindkét mőhely számára. 
 
1. Megnyitó: Emlékezés a 10 éve elhunyt Horváth Károly népzenekutatóra. 
    Zalai népdalcsokrot mutat be Varga Diána népdalénekes, a Népmővészet Ifjú Mestere. 
 
2. Vendégünk Czidráné Bodza Klára népdalénekes, népi ének tanár. 
     A Magyar népi énekiskola köteteinek társszerzıje a népi énektanítás módszertanáról beszél, és hangképzı 
gyakorlatokat mutat be. Az eddig megjelent 4 kötet alapján összeállítható népdalcsokrokat ismerteti, és a készülı 5. 
kötet dalanyagából válogat az érdeklıdıknek. 
 
3. Husi Gyula citeramővész és népzenetanár somogyi győjtéseit mutatja be, hangzó anyag és film segítségével, 
melybıl az adatközlıket és a győjtés folyamatát is megismerhetjük. 
    
Kb. 12:30 Ebéd.   
 
13:00 órától Szakmai foglalkozások mőhelyenként. 
 
NÉPI ÉNEKLÉS   
Bodza Klára a szigligeti országos továbbképzésre összeállított csokraiból tanít, valamint a Magyar népi énekiskola 
készülı 5. kötetének dalanyagából. 
Egyéni konzultációk és beszélgetés. 
 
CITERÁS MŐHELY 
Somogyi csokrok citerán. Vezeti Husi Gyula citeramővész. 
Egyéni konzultáció, tanácsadás 
 
A könyvtárban népzenei kiadványokból, Horváth Károly, Békefi Antal, Kodály és Bartók és más népzenekutatók 
győjtéseibıl válogathatnak az érdeklıdık, / fénymásolási lehetıség van/, valamint a hagyományokhoz híven karácsonyi 
kézmőves vásár is lesz.   

Ebéd a tavalyihoz hasonlóan kiadagolt hidegtál lesz, melynek ára 1000 Ft, két zsemlével. Az ebéd megrendelését minél 
elıbb kérjük, legkésıbb november 26-án tudjuk még elfogadni. 

 

                                                                               Tanai Erzsébet 
9721 Gencsapáti, Szentegyház u.5. 

Tel.: 94/508-522, fax: 94/508-523, E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu, vagy tanaie@citromail.hu 
Mobil: 06-30-651-9536  

 


