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A Muzsikál azÉrdő Alapítvány a számára a Nemzeti Kulturális Alap lgazgatósága által

nyújtott 37a7hZL74 azonosítójú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget

tett. A ,,Muzsikólaz erdő' 201,5 évi rendezvénysorozata sikeresen megvalósult.

A,,Muzsíkúl az erdő" összművészeti rendezvénysorozat, amely felöleli a művészetek

rétegeit, a természet, a környezet megóvásának a fontosságát, a fenntartható életforma

jelentőségét. Célja: az erdő, a természet, elsősorban a zene erejével a környezettudatos

életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. tehetőséget kínál a szabadidő aktív

eltöltésére a térség lakói és az ide látogató turisták számára egyaránt. Népszerűsíti a Mátrát,

annak különleges természeti adottságait, a mátrai erdőket, a helyi közösségek

hagyományait, a helyi szellemi, kulturális értékeket, a klasszikus- és a népzenét, a környék

képzőművészetét, a térség gasztronómiai hagyományait. A rendezvény közösségformáló

erővel bír, kialakult törzsgárdával rendelkezik, szeIlemiségéve! a résztvevők nagymértékben

azonosulni kívánnak.

A ,,Muzsikól az erdő' Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat 9 napos 9

helyszínen zajló eseményfoIyam. FeIsorakoztak az országos ismertséggel bíró előadók, zenei

formációk is, viszont továbbra is helyet kapnak a helyi előadóművészek, alkotók. Sőt elindult

az ország más régióiban szervezett rendezvények sora, amely 2015-ben is folytatódott, A

rendezvénysorozat folyamatosan fejlődik, a fellépők és a látogatók száma gyarapszik,

ismertsége országos szintűvé vált. 2015 augusztusában megrendezésre került a ,,Muzsikál az

erdő" a Lillafüredi kisvasúttal rendezvény, szeptemberben pedig Gyula - Városerdőn a

"MuzsikáI azerilő"
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,,Muzsikál az erdő" a Körösök völgyében, amely a dél- alföldi

régió Erdők Hete nyitórendezvénye is volt egyben.

A ,,Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat 2014-ben elsők között felvételt

NÓgrád Megyei Értertár tagjainak sorába, valamint Nógrádikum Díjban részesü!t.

nyert a

A rende3vénv saiátos, sőt egvedülál]ó módon épül fel. A 2015-ös programok

szervezésénél fontos szempont volt, hogy a kikristályosodott és bevált valamennyi

programelem valamennyi rendezvénynapon szerepeljen.

A Mátra erdeiben, valamint az ország egyéb régióiban csendülnek fel a zene hangjai

szokatlan, különleges helyszíneken, erdőkben, ligetekben, patakmedrek mentén. A

résztvevőknek módjukban áll ráhangolódni az erdei koncertekre, hiszen minden program

ismeretterjesztő beszélgetésekkel, erdei kirándulásokkal kezdődik, melyeket erdészek,

természetvédő szakemberek irányítanak. Az erdgi koncertek helyszínei elemi erővel hatnak a

művészekre és a hallgatókra egyaránt. Minden helyszín természeti értékekben gazdag,

esztétikai szempontból különösen szép. A természet ihletettsége többlettel ruházza fel a

zenei élményt, amelyet helyi és országos hírű művészek nyújtanak a közönség feté. A

klasszikus zenei koncertek előtt, vagy velük párhuzamosan a legkisebb ,,Muzsíkól az erdő"

résztvevőkre gondolva igényes gvermekprogramok zajlanak. A ,,Muzsikól üz erdő"

helyszínein képzőművészeti kiállítások is megtekinthetők. Festők, keramikusok, fotósok,

fafaragók, szobrászok és népi kézművesek mutatják be természethez kötődő alkotásaikat. A

látogatók ismeretteriesztő előadásokat hallgathatnak me8 a környezetvédelem, az erdészet,

a néprajz, a történelem, a helytörténet és a művészetek legkülönfélébb témaköreiből. Erdei

spotrendezvénvek * tájfutóverseny, erdei túrák - népszerűsítik az egészséges életmódot. A

népzenPi eseménveken valamelyik környékbeli vagy hetyben működő néptánccsoport,

népzenekar, népdalénekes koncertet ad, majd a jelenlévőket bevonva táncházzá, közös

énekléssé alakítja át az együtt töltött estét. A rendezvénynapok zárása a falusi vendéelátás,

amikor a helyszínt biztosító település bemutatja a helyi ízeket, a térség gasztronómiai

értékeit. A ,,Muzsikől az erdő' évről évre pályázatokat is hirdet fotó, képzőművészet,

irodalom és idén először gyermekrajz kategóriában is. A benyújtandó pályaművekkel

kapcsolatban a legfontosabb követelmény, hogy tükrözzék a rendezvény szellemiségét, a
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természettel, az erdővel harmóniában éaő ember'uMuzsikálazerdőo'

életfilozófiáját. A pályaművek legjobbjait a he|yszíneken kiá|líwa tekinthette meg a közönség.

A helyi közösségek, szervezetek (önkormányzatok, erdészetek, civil szervezetek,

művészek} összefogásával, az erdő, a zene és immár a művészetek különböző ágainak az

összefonódásával jön létre a rendezvénysorozat. A ,,Muzsikól az erdő" rendezvény, minden

naP más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok

kapcsolódnak egymáshoz. A sajátos rendezési elvek az ország egyéb régióiban szervezett

rendezvények esetében is érvényesültek, így a ,,Muzsíkál az erdő" a Littafüredí kísvasúttal és

a ,,Muzsikál az erdő' a Körösök völgyében esetében is.

A rendezvények valamennyi helyszínen szabadon látogathatóak vo|tak, minden

Program ingyenes. A résztvevők egy részének ez az alkalom jelenti az egyetlen színvonalas

kulturális eseményt, mivel körülményeik nem teszik lehetővé, hogy elutazzanak

rendezvények kedvéért, lakókörnyezetükben pedig nem vátogathatnak az ilyen jellegű

alkalmak között. Íg,7 a ,,Muzsikól az erdő" egyfajta missziót is folytat, hogy minél szélesebb

rétegekkel ismertesse meg a klasszikus és a népzene értékei! a környezettudatos, erdőt

szerető gondolatokat.

A ,,Muzsikól oz erdő" - Mátrai Művészeti Napok nyitórendezvényét 2015. június 27-

én, Bátonyterenyében a Gyürki-Solymossy Kastély kertjében tartottuk. A rendezvény

megnyitóján ünnepi köszöntőt mondott §kuczi Nándor, Nógrád Megye Közgyűlésének

elnÖke. Az erdei koncert helyszínét, valamint a nap programjainak a helyét százados

kocsányos tölgyrák lombkoronája biztosított, mely fafaj a 2015-ös év fája. A kastéty kiállító

termei adtak otthont a,,Muzsikól az erdő" Képzőművészeti Pátyázatára beérkezett legjobb

alkotásaibó! válogatott kiállításnak.

,,Muzsikál az erdő" Képzőművészeti Pálvázat

A Pályázat kiírásában olyan - kiállításra kész - képzőművészeti aIkotásokat vártunk,

amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a

,,Muzsikól az erdŐ" alapgondolatai. A képzőművészeti alkotások technikája szabadon

választott volt. Érkeztek festmények, akvarellek, grafikák, szobrok, kerámiák, divattervezők

munkáiis.
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A pályázatot szakmai zsűri bírálta el, a zsűri elnöke "Muzsikál an'erd'Ő"

Józsa Judit, a Magyar Kultúra lovagja, művészettörténész, kerámiaszobrász. Az ünnepélyes

eredményhirdetésre a kiállítás megnyitóján került sor, amelyet a zsűri elnöke tartott,

valamint értékelte a beérkezett anyagot. Ebben az évben a pályázat országos hatókörűvé

vált, az ország szinte minden tájáról érkeztek pályaművek számos településről. A legjobb

alkotásokból szervezett kiállítást 1 hónapig tekinthette meg az érdeklődő közönség. A zsűri

által legjobbnak ítélt, arra érdemes alkotásokból divatbemutatót tartoftunk az erdőben.

A,,Muzsiká| az erdő" rendezvények sajátossága, az erdei helyszínen tartott klasszikus

zenei koncert, ebben az évben is tartogatott különlegességeket. Ezen pályázat jóvoltából

valósult meg a galyatetői rendezvénynapon (2015.07.04.) az Egri Szimfonikus Zenekar

koncertje Szabó Sipos Máté vezényletével. A komplett szimfonikus zenekar kitelepült a

galyatetői kilátó közelében ta|álható erdeit|sztásra, teljes hangszeres felszereléssel. Aki részt

vett a koncerten, feledhetetlen élményben részesült. A szokásos komfortzónábó! való

kimozdulás valódi közösségi élményt nyújtott, megérintette a zenekar művészeit és a

közönséget egyaránt. A különleges kilátás a Mátra csúcsáról, a karmester úr által

összeállított, a helyszínhez és alkalomhoz kiválóan illeszkedő műsor hozzájárult a szimfonikus

zene népszerűsítéséhez, a klasszikus muzsika közönséghez és természethez való közelebb

juttatásához. Ez a programelem is méltó bizonyítéka, hogy van létjogosultsága a szimfonikus

zenének az erdei helyszíneken.

A Fourtissimo együttes lpolytarnócon {2015.06.29.} lépett fel, olyan he|yen, ahol a

közönség jelentős része nem jut el klasszikus zenei koncertekre szociális helyzete miatt,

viszont az igényük a színvonalas lelki feltöltődésre ugyanúgy létezik. A fúvós ötös tagjai

magas színvonalú előadást nyújtottak, befogadhatóvá tették a kevéssé ismert zeneműveket

is ismeretterjesztő összekötő szövegekkel.

A rendezvény programelemei közé tartoznak a népzenei előadások. lpolytarnócon

(2015.06.29.) a Dűvő Zenekar tartott koncertet lábottűz mellett, nagy sikerrel bevonva a

jelenlévő közönséget.

A Muzsikás Együttes a felújított Szentkúti Kegyhelyen, 06.28-án lépett a közönség elé

óriási sikerrel. Sem a közönséget, sem a zenekart nem riasztották el a közelgő esőfelhők, s a
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csöpörgő nyári eső. Esernyők védelme alatt megtartották a

vastapssal záruló koncertet, melyből nem maradhatott el a közös énektés közösség építő

élménye.

A rendezvény zárónapján, 2OL5.07.05-én Gyöngyössolymos - Szalajka tisztáson, a

Mátra erdeinek közepén erdei tisztáson lépett fel Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs

duettje. Az előadás teljes egységbe került a helyszín nyújtotta adottságokkal, a zene ősi,

eredeti formái jeIentek me& a hangszerré váló fadarabok és kövek részévé váltak az

előadásnak. A jelenlévő közönség teljesen hatása alá kerütt a művészek nyújtotta

előadásnak.

A rendezvény vállalt feladatának tekinti, hogy a gyermekeket a környezettudatos

életforma felé terelje, miközben igényes művészet befogadóvá neveli. A gyermekek zenei,

művészeti ízlésformálását nem lehet elég korán elkezdeni. A rendezvény valamennyi napján

találhattak gyerekeknek szóló programokat. A kézműves foglalkozásokon a gyerekek

szakember vezetésével barkácsolhattak, kipróbálhatták az alkotás örömét csupa természetes

anyag felhasználásával. Nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is élvezték Ludas Mátyás

köszöntőit, népmeséit, népi játékait. A legkisebb ,,Muzsikál az erdő" látogatók a szüleikkel

együtt részt vehettek Ringató foglalkozáson, ahol a csecsemő és kisgyermekkorú gyermekek

találkozhatnak a kodály módszeren alapuló zenei nevelés módszerével.

A rendezvénysorozat fejlődését mi sem bizonyítja jobban, hogy létre jött a ,,Muzsilral

az erdŐ" a Lillafiiredi kisvasúttal program, 2a$.08.22-én, Andókúton. A rendezvény így
sikeresen mutatkozott be a Miskolci Régióban is. Az idei év a Gyulai térségben való

megielenést is jelentette , a ,, Muzsilrál az erdő " a Körösök völglében, 2fir5 .a9 .26-27 -én.

Fontos, hogy a rendezvénysorozat híre minél szélesebb körben jusson el a

közönséghez. A hirdetések, internetes felületeken való megielenések, kisíilmek biáosítoták,

hogy aki Észt kívánt venni a programsorozaton, mindenről időben értesüljön.

Nyomdaköltséget a sárólapok elkészítésére fordítottrrk. A hangosítás folyamatos a

rendezvényekeq hiszen az erdőben a fellépő művészeknek más akusáikával kell számolniuk.

A látogatók immrár minden rendezvény helyszínén nagy létsztímban jelennek meg, így a

hangosíüís nélkiilözhetetlenné vá]t. Sziikséges erdei színpadfelállíása is, hogy a közönség jól

láthassa a fellépő múvészeket, de a közvetlenseg a csak természetes anyagokból épített

színpad jóvoltából megmaradt) ezen üímogatasból egy helyszínen va]ósult meg a színpad

"i,tuzsikál az erdő"
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építése és bontrása. A rendezvény helyszíneit megközelíteru, a

szewezés és a lebonyolítas ideje alatt nagy trávok megtételével lehetséges, hiszen minden

rendezvénynap más-más település köré szerveződik. A kellékek költségeit logóval ellátott

ajandékaryyak-ía logós kerámiákra" melyeket a Palyázatok helyezettjei kaptak,

alapanyagokr4 melyeket a gyermekfoglalkoások alkalmával használtak fel, forűtotfuk, A
fellépó ruhák esetében is a környezettudatosság szemléletét tartottuk szem előtt.

A program mindegyik napja archiválrásra került. A ,,Muzsilral az erdő" honlapjan

(www.muzsikalazerdo.hu ) és a közösségi oldalon ( www.facebook.comlmuzsikalazerdo)

fotós és íilrnes dokumentálás audiovizurális rögzítés történt. A látogatottság folyamatos, az

egyes elérési helyeken több ezren tekintik meg folyamatosan a feltöltött anyagokat.

Szakmai tapasáalatok:

A ,,Muzsilml 0z erdő" rendezvénysorozat valamennyi rendezvénynapján

megielenjenek a jellemző programelemek. Így a látogatók ugyanaíra a kínálatra számíthatnak

minden nap, mindegyik régióban. Kiemeljtik, hogy a programok a családok minden tagsához

sznljanal<, minden korosztály megtalálhassaaz őt érdeklő lehetőséget. Fontosnak tartjuk, hogy

a gyerekek és a fiatalok otthonosan mozogianak a rendezvényeken. Úgy érezziik, Ilogy

sikereket érfiink el a kisgyermekes családok bevonásában, a jövőben szeretnénk elérni, hogy a

fiata]ok - gimnazista valamint fiatal felnőttek - számára is ismert és vonzó prograrn legyen a

rendezvénysorozat. Tapasáalatunk, hogy a személyes jelenlét, azéIő kapcsolat semmivel sem

pótolható. Katartikus hatrist vált ki, hogy élőben, testközelben, a jelenlévő közönség sziámara

szóIal meg a koncert, az éknény egyszeri és megismételhetetlen, hiszen a helyszín, a hangulat,

az időjfuas, a koncert közben megszólaló énekes madaral<, az erdő hangiai minden

alkalommal más lelkirá]lapotba juttatjrák el a fellépő művészeket és a hallgatóságot.

Fontos tapasrtalat, hogy a koncert sikerét nagyban befolyrásolja az előkészítes: a

szakvezetéses erdei sétak hidat képeanek, átvezetnek térben a koncert helyszíneire. Viszont

nemcsak fizikai utat tesznek meg a tíJiazők, hanem lélekben is rráhangolódnak a

koncertélnényre. Az erdő megfigyelése, az erdő életéről folytatott séta közbeni beszélgetés

lelassítj4 megnyugtaü a arésfuevőket. Sokkal befogadóbbakká vráInak a klasszikus zenéte, az

előkészítés felvezeti a katartikus élményt.

&
*Muzsikál az erdő"
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Kiemelkedő jelentőségu a helyszínek kjváIasrtása: "Muzsikál azerdŐ'

törekszünk arr4 hogy mindig újabb, felfedezésre érdemes erdei koncerttérbe csábítsuk a

közönséget. A Mátra erdei rengeteg csodalatos lehetőséget biáosítanak, sok a felfedezésre

érdemes erdei ösvény, patak part, hegyoldal. A helyszín kiválaszüásában döntő szerepet

játszik a tí$ szépsége mellett a helyszín akusztikája. Az erdei körülrnények között a lehető

legiobb eredmény elérese érdekében a ternrészet adta szabadtéri koncerttermek adotts{gait

keressiik, a fellépők és a közönség egy közös térben helyezkednek el, a lombok felerősítik a

zene hangját. A szabadtéren zenélés sok technikai problémát vet ftil, de egyértelmű

tapasztalat, hogy ktilönleges élményt nyújt, melynek az etdei környezet a meghatározőja. Ezt

a véleményt a közönség és a fellépő művészek is osztjrák.

Fontos rendezvényszervezési tapasztalat, hogy a szabadtéri erdei koncertek

szervezésénél gondoskodni kell arról, hogy azídőjuas kedvezötlen alakulasa esetén legyen

úgynevezett o,B" variáns, amely esetiinkben fedett koncerthelyet és fedett nézőteret jelent.

A fellépő művészek egyre jobban átéIlk, kihangsúlyozzlk az erdei környezetben

történő muzsikáliás jelentőségét. A ,,Mttzsikál az erdő" értékrendjével hanrronizáó músort

állitanak össze, igyekezrek az etdeí koncerftér nyújtotta sajátos lehetőségeket miné1 inkább

kihaszrr.ílni. A közönség és a művészek is egyre inkább azonosulnak a ,,Muzsilrál az erdő"

környezettudatos értékrendj ével.

A ,,Míuzsikál az erdő" szewezési, művészeti koncepciójához minden évben

ragaszkodunk. Ez a gmancia, hogy a rendezvény részek komplex egysóget képezzenek és

megvalósuljon a ,,Muzsikál az erdő" katartikus, komplex élménye.

Eredményesség:

A résztvevőT,llöz az idei évben is, ahogyan töreksziink eíTe a rendezvény kezdete óta,

e§utott a ,,Muzsikál az erdő" ktildetése, értékrendje. A rendezvénysorozat folyamatosan

fejlődik, gyarapszik. Nemcsak a fellépő művészek, alkotók létszámrának növekedése

figyelhető meg, hanem a közönség létszéma is egyre gyarapsztk A rendezlrénysorozat

sajtóban való szerepeltetése, a hirdetések idén jól felépített koncepció szerint zajlottak. Ennek

eredményeként az érdeklődők rendszeres és hasznílható információkhoz jutottak a

programokról. A rendezvénynapokat a tavalyihoz képest több ember Látogatta.
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"Muzsikál az crdő"

Muzsilcíl az Erdő Alapítvány
3060 Pásáó TaÁu.1.
muzsikal@aktivi.hu

www.muzsikalaz erdo,hu

Az idei év jelerrtős eredménye két, új 
*Muzsikál azerdŐ"

rendezvényhelyszínen szewezett sikeres píograín létrejötte, a ,,Muzsikál az erdŐ" a

Lillaftredi kisvasúttal és a ,,Muzsikál az erdő" a Körösök völgtében. A rendezvénYsorozat az

orságos progrcmso rozatlá válás útjrán halad.

A zene, az művészetek átélése, az emberi lelkek megnyílasa befogadóvá teszt a

résztvevőket akőmyezettudatos gondolkodás, a fenntartható élet irant. Fenntártható emberi

élet csak akkor valósulhat meg, ha meg tudjuk teremteni a mindennaPi élettinkben a

legfontosabb életdimenzióink (gazdaság, tarsadalom, környezet, kulfura-művészetek)

harrnóniáját.

P ásztő, 2a1,J. november 1 8. fu
Szabó Lajos

elnök
Muzsiká] az Etdő Alapítvany
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