Kapcsolat Plus Alapítvány - Tábori mősorok

Helyszínek: elsısorban Gyır-Moson-Sopron Megye gyermektáborai,SOS Gyermekfalu Kıszeg,
balatoni ifjúsági és gyermektáborok, Keszthely és környékére, valamint a Zánkai
Gyermektáborra koncentrálva
Résztvevık: általános és középiskolás korosztály

Célja:
a fiatalság kulturális valamint ön- /világismertének bıvítése beszélgetések, játékos, muzikális
programok által. A társadalom azon rétege kerül így megszólításra (10-18 éves), mely kis
idı múltán már felelıs döntéseket fog meghozni saját és környezete életében. A rendezvényt
áthatja a zene, az együtténeklés, és zenélés közösségé formáló ereje.
Nagy szerepet játszik a személyes jelleg, a cél az, hogy a résztvevık kedvet érezzenek
Ezen belül azon dalok kerülnek elsısorban elıadásra,melyek hosszú évtizedeken keresztül
az akkori fiatalság ugyanezekben a táborokban az idısebb nemzedékektıl szájhagyomány
útján kapott és ismert meg valamint adott tovább tábortüzes „aláfestés” mellett.
Mindez a mai kor technikájával és eszközeivel kerül véghezvitelre, adoptálva ezt a jelen
követelményi rendszeréhez.

Felépítése:
A program többlépcsıs jellege a következıkben önt testet:
-bemutatkozás, kik vagyunk, honnan jöttünk,személyes kapcsolódás, hogy ki által stb.

-prezentáció a környezeti témában (mi a globális felmelegedés?
Miért fontos környezetünk tudatos óvása?
Miért kell figyelnünk egymásra stb.)
-pár perces bemutató a zenérıl: mi a zene eredete? Miben segít? Mit kaphatunk
általa?Közös éneklés átható ereje/szerepe
-közös éneklés tábortőz mellett (amennyiben lesznek a gyermekeknél
hozott hangszerek akkor azok beiktatása)
Vállalkozó szellemő gyermekek egyéni vagy kiscsoportos jellegben színpadra
hívása, ahol a kivetített szöveg alapján közös produkció és egyben lemezfelvétel is
készül.
A cél az, hogy minél több gyermeket a színpadra hívjunk, ezáltal az azon tehetségek
is kedvet/erıt kapnak, akik ugyan nagyszerő zenei és énekes vénával rendelkeznek,
de ismeretlen, és bizonytalan talaj nekik a reflektorfény, a színpad világa.
A program akkor tölti be küldetését, ha több gyermek van az est végén a színpadon,
mint nézıtéren…

-amennyiben az idıtényzı engedi,akkor elıre kiválasztott tanító jellegő lehetıleg
muzikalitást magába foglaló (pl. MammaMia, Hotel Mentol) vagy
vígjáték(pl. Zimmer Feri -> Balaton) dvd mozifilmközös megtekintése.
Start kb. 21:00-tıl
Mősorok közben: játékos vetélkedık mozgással, közösségfejlesztés témában,
egészséges életmóddal kapcsolatos dolgokat is beleillesztve.
A mősor egésze folyamán az alapítvány ajándékokat oszt az aktív résztvevıknek,
hogy ezáltal is ösztönözze a fellépési kedvet.
Eszközei:
-4x2,3 méteres óriásvászon ipari létrára felerısítve
-5.1-es hangrendszer kerti mozi kategóriában (erısítık, hangfalak stb.)
-Toshiba 3LCDs projektor
-akusztikus gitárok fejmikrofonnal
-zsinór nélküli mikrofon
-GEM Genesys CD-s szintetizátor
-csörgık melyeket ütemérzékkel rendelkezı gyermekek kezébe adunk.
-táborlakók által hozott hangszerek

Anyagi jellegő vonatkozások:
-mivel az alapítvány a fenti program megvalósítását belsı küldetésbıl és motívációból
végzi, így az utiköltséget kéri a szolgáltatásért. De emellé amennyiben az iskola vagy
szervezet tábori programokra fordítandó kerete engedi az alapítvány anyagi vagy tárgyi
jellegő támogatást szívesen fogad.
Ugyancsak -ha lehetıség van-, a mősort adók elfogadnak az azt követı éjszakára
szálláslehetıséget a gyermektáborban.

Szerzıi jog:
-a zenélés és a vetítés ezen vonatkozású dolgait az alapítvány intézi
Esıprogram:
-amennyiben az idıjárás nem engedi, a fentiek benti helységben (pl. ebédlıben) lesznek
véghez véve

Bármilyen fentiektıl eltérı, vagy kiegészítı ötletet, kérést, javaslatot elıre egyeztetés után az
alapítvány szívesen teljesít!

A program felelıse: Árvay Péter (+3630 9364612), arvay.peter@kapcsolatplus.hu
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