Beszámoló 2015
Demecseri Fúvószenekari Egyesület
A Demecseri Fúvószenekari Egyesület működése 2011.-ben kezdődött. A
zenekar működésének, támogatásának elősegítése céljából. www.citromband.hu
oldalon a korábbi eredmények megtekinthetők, de elérhetőek vagyunk a
facebookon is: www.facebook.com/CitromBand
A zenekar tagjainak zenei nevelése az Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
együttműködve valósult meg. Az Egyesület önkéntesei, valamint szakértők által
tartott szakmai gyakorlatok, szólampróbák segítették ennek a célnak a
megvalósulását.
A szakmai programban a hangsúlyt a felkészülésre helyezzük, hisz a zenekar
folyamatosan bővül a zeneiskola növendékeivel, valamint fiatal, tehetséges és
lelkes zenészekkel. Az év közbeni próbák és egyéni foglalkozások mellett
lehetőséget biztosítunk azoknak a tagoknak is, akik nem a tanórákon fejlesztik
tudásukat. A nyári szakmai tábor alkalmával olyan összhangot, zenei élményt
adunk minden résztvevőnek, ami összekovácsolja a csapatot, élménnyé teszi a
zenélést. A tábori napok alatt napi 3 órában szólampróbák, valamint napi 3
órában összzenekari próbákat tartunk. Ez az intenzív gyakorlás az egész évi
munka összefoglalása, finomítása. A tábor ideje alatt felkészülés folyik az őszi
koncertekre is.
A fellépések nagy száma miatt sokat utazunk, igyekszünk mindenhol
megjelenni.
A külföldi utazás során városunk testvértelepülésén veszünk részt a Szilvafőző
fesztiválon, idén már 4. éve. Ezen a rendezvényen a magyar fúvószene
hagyományait ötvözzük a magyar zenei élet hagyományaival. Az évek óta tartó
jó kapcsolat eredményeképpen a rendezvényen főműsoridőben, nagyszámú
közönség előtt lépünk fel.
Tapasztalatunk szerint nagyon nehéz összetartani egy közösséget, úgy, hogy
azok is visszatérjenek, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni az
évközbeni munkában. Ezért jó a nyári tábor, valamint a külföldi fellépések
folyamán a csapatépítés. arányaihoz mérten nagy számú taggal és érdeklődővel
büszkélkedő egyesület vagyunk. A támogatások felhasználása minden esetben a
fejlődést, a fejlesztést, a szakmai érdekeket szolgálja.
A szakmai felkészülés szakemberekkel, zenetanárokkal oldható meg, a
logisztika dolgok pedig önkéntesek, támogatók segítségével. A vállalkozói,
szülői támogatások az eredmények függvényében érkeznek, így be is zárul a

kör. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a kezdőket egyre magasabb szintre
fejlesszük, valamint a folyamatos próbákkal, fellépésekkel megtartsuk azt a
színvonalat, amit ez eddigiekben elértünk.

Programok, fellépések:
2015.01. 30. „A fény éve” című programsorozatban részt véve, három
helyszínen koncertet adtunk három település diákjainak, Demecser, Berkesz,
Székely településeken.
02.20. A demecseri farsangi felvonuláson vettünk részt, hangszerekkel
04.11. Megrendeztük a Vl. Országos Fúvószenekari Minősítő Verseny és
Fesztivált. Az Egyesület és az Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett
rendezvény lebonyolításában tevékenyen részt vettünk. A regisztráció,
csoportok kisérése, étkeztetés lebonyolítása, terem felügyelet, a külső színpad
felállítása, műsorfelügyelete volt az önkéntesek feladata. A több mint félezer
versenyző részvétele miatt összefogott, szervezett munkára volt szükség. Ezen
felül versenyzett is a zenekar, B kategóriában arany minősítést értünk el.
04.21-22-23. NyitnikékMűvészeti Napok keretén belül: - Ifjúsági koncerten
vettünk részt
05. 01. Pátroha községben zenés ébresztőt adtunk
05.01. Demecser Város rendezvényén színpadi koncertet adtunk
05.01. Hajdúdorog Város rendezvényén kísértük a Hajdúdorogi majorett
Együttest a város utcáin.
06.27. Zajta községben történő útátadási ünnepségen adtunk műsort, valamint
részt vettünk a felvonulásban.
05.29-30-1-2-3. Giulianova XVl. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon
vettünk részt Olaszországban, a Hajdúdorogi Majorett Együttessel közösen. Itt a
LEGJOBB ZENEKAR MAJORETTEL I. díjat kaptuk, valamint egy különdíjat
is.
06.22-26-27-28. Zenei Tábor. NTP-AMI-14 által kiírt, nyertes pályázat keretén
belül vettünk részt a tábor munkájában, hangversenyek szervezésében, előadók
fogadásában, elhelyezésében, helyszínek dekorálásában, berendezésében,
résztvevők kisérésében, szállításában.

07.03. Püspökladányban a Zenekari fesztiválon vettünk részt, színpadi
műsorral.
08.02. Beregdarócon vettünk részt a falunapon, színpadi műsorral.
08.15. Nyírvasváriban a Zenenapon léptünk fel.
08.22.Berkeszi falunap. Színpadi műsort adtunk.
09.05. Székelyi falunap. Színpadi műsort adtunk.
09.05. Részt vettünk a Vidor fesztivál programjában, szabadtéri koncerttel
09.12. Kék községben léptünk fel színpadi műsorral
09.19. Nyírmadán 2 órás menetfelvonuláson vettünk részt, a dombrádi mazsorett
csoportot kísértük.
09.26-27.lll. Marosjárai Szilvaízfőző Fesztivál. Az erdélyi településen immár
harmadik alkalommal rendeztük meg a helyi önkormányzat és a kis falu
lakosainak segítségével ezt a fesztivált. A Reggel hat órától rotyogott a lekvár a
réz üstökben, aki csak tehette fogta a kavarófát és segített az asszonyoknak. A
falun végighaladó vendégeket és az őket kísérő demecseri fúvós zenekart
süteménnyel, itallal kínálták a szépen feldíszített házakból. Közben a színpadon
különböző stílusú kulturális műsorok váltották egymást. Köszöntötték a
legidősebb asszonyokat, férfiakat, házaspárokat. . A demecseri konyha önkéntes
asszonyai pedig töltött káposztával, gulyással vendégelték meg a meghívottakat,
fellépőket, a falu lakóit. A marosvásárhelyi rádió, a román-, és a Duna Tv is
meglátogatta a rendezvényt és riportokat készítettek a helyiek nagy örömére.
Nagy volt a keletje a friss íznek, az elkészült lekvárt csuprokba, edényekbe
öntötték. A marosjáraiak nem is gondolták, hogy a számukra oly természetes
gyümölcs mekkora értéket rejt magában. A vállalkozást, megélhetést indító
programban örömmel vettünk és veszünk részt a későbbiekben is. A zenekar
felvonulással és színpadi műsorral járult hozzá a rendezvény sikeréhez, valamint
az egyesület önkéntesei az esti műsorban is közreműködtek.
10.02. Demecseri Káposztás Napok. Színpadi fellépés.
11.07. A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében megrendezésre kerülő
kulturális műsorban vettünk részt Hermánszeg településen.
12.19. A hagyományos Karácsonyi Koncertet szerveztük meg. A több száz
nézőt befogadó terem díszítésében, berendezésében, színpad felállításában,
fellépők rendezésében vettek részt önkénteseink. A fúvós zenekarral fellépett a
Szivárvány Néptánccsoport és a moderntánc csoport.

