
HÍRDALCSOKOR
Dalban mondom el online , interaktív kórus-
foglalkozás éneklés nélkül , dúdolással

Ha a média nem számol be a vidék, a falvak valóságáról, másnak kell átvennie ezt 
a szerepet. A HÍRDALCSOKOR Magyarország gazdag népi, elsősorban népzenei ha-
gyományából merít és különböző generációkhoz tartozó nők tapasztalatain keresz-
tül beszél a vidéki élet kihívásairól. Alicja Rogalska, Londonban élő lengyel képzőmű-
vész, Erdődi Katalin kurátor és Annus Réka népdalénekes a Kartali Asszonykórussal 
dolgoztak együtt a Pest megyei nagyközségben. Közös munkájukban az alkotói fo-
lyamat célja a népdalkör repertoárjában szereplő dalok átköltése — újragondolása 
és aktualizálása — volt úgy, hogy az új szöveg a kórustagok élethelyzetét és min-
dennapjait, az általuk fontosnak tartott kérdéseket, témákat dolgozza fel. 

Alkotók: Kartali Asszonykórus + Alicja Rogalska, Erdődi Katalin
Helyszín: 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3.
Részlet a videómunkából: https://vimeo.com/540364695

#z
en

e  
 #n

ép
HA

gy
Om

án
y  

  #
pO

pK
uL

tú
RA

    
#K

öz
öS

 AS
Sz

OC
iáC

ió
K  

 #i
mp

RO
viz

áC
ió 

  
#K

öz
öS

 H
An

g 
   #

Le
ve

gő
t!

FoglAlkozás leíRás

célcsoport:  12-18 éves korosztály, lehetőség szerint olyan kö-
zösségek, akik ismerik egymást

tanulási területek: ének-zene, kreatív írás, társadalomismeret, 
önismeret, önkifejezés

eszköz igény: a saját hangunk, internet, ZOOM, (Miro), Youtube, 
résztvevőknél kamerával és mikrofonnal ellátott eszköz

A foglalkozás pedagógiai célja, hogy a résztvevők közös megélé-
si pontokat találjanak egy általuk választott téma kapcsán és 
ezzel egy absztrakt fogalmat számukra érvényes jelentések-
kel töltsenek meg. A foglalkozás során az együttműködési és 
az absztrakciós készség, illetve a közösségi alkotás kap nagy 
hangsúlyt.

A foglalkozásterv kidolgozója: VARSÁNYI SZIRÉNEK
kórus tagjai: Ferenczy Dóra, Kállay Eszter, Szántó Rita, Szári Laura, 
Takács Diána, Tóth Eszter

MILYEN SZEREPET jÁTSZIK A ZENE ÉS A KöZöS ÉNEKLÉS EgY KöZöSSÉgEN 
BELüL A KöZöSSÉg FORMÁLÁSÁBAN? A KöZöS ÉLMÉNYEK MEgOSZTÁSA 
MILYEN ERőKET MOZgATHAT MEg EgY CSOPORTON BELüL? HOgYAN TER-
MELőDHET TuDÁS A MÁR ISMERT ÉLMÉNYEK, ÉLETTAPASZTALATOK MEg-
OSZTÁSÁBóL, KöZöS FELDOLOgZÁSÁBóL?
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https://vimeo.com/540364695
https://www.facebook.com/varsanyiren/
https://offbiennale.hu/hu/%257Byear%257D/program/1-program-romamoma


1.  BeKöSzönéS (10 p.)

Mivel a csoport már ismeri egymást, ezért egy körkérdéssel indítunk. Ki milyen helyzetben 
hallgatott legutoljára zenét? Az is megosztható, hogy mit hallgatott. A kórus oldaláról 
tartunk egy rövid bemutatkozást, kik vagyunk, mi lesz a menete a mai foglalkozásnak.

2.  BemeLegÍtéS 1 :  K inek mi t  je l en t  a zene ?(10 p.)

A MIRO online felületen közös gondolattérképet hoznak létre a diákok. A cél, hogy minél 
több fogalom, viszonyulás megjelenítődjön az egészen személyes és konkrét asszociáci-
óktól az általánosabb érvényű fogalmakig. A művek összegyűjtése céljából létrehoztunk 
egy online felületet, ahol az egyes csoportokkal végzett közös munka rögzítődhet.

3.  BemeLegÍtéS 2 :  Közös hangadás ,  hangdobálás  (15 p.)

A résztvevők lekapcsolják a kamerájukat. A hangdobálást bárki 
elkezdheti és bárki átveheti. Az online felület bizonyos hangokat nem 
érzékel, ezért érdemes ezzel kisérletezni, hogy mi hallatszik és mi nem. 
A foglalkozás résztvevői először a saját otthoni környezetüket fel-
használva keresnek/alkotnak zörejeket, hangeffekteket, később saját 
hangjukat is használhatják.  
A „bedobált” hangokból a csoport online élő improvizációt hoz létre. 
javasoljuk, hogy a résztvevők csukott szemmel vegyenek részt az 
improvizációban. A korábban gondolattérképbe bekerült fogalmak 
mentén a hangdobálásba a játékvezető mindig bemond 1-1 szót az 
összegyűjtött fogalmakból: a csoport ezek alapján szövi tovább az 
improvizációt, a fogalmakat hangokra, zörejekre fordítják le. 
jelezzük előre, hogy beszélni nem lehet, de minden mást igen. 
Az improvizáció építkezését a játékvezető egy-egy jelszóval segíti: 
zörejek, hangok a testből, fogalmak.

FoglAlkozás MásoDIk Fele (50 perc):

4. inSp iRáCió (15 p.)

Varsányi SzIrének kórus tagjai bemutatják a diákoknak a kiállítás anyagából inspirálódott 
zeneszámukat: A Pesti nő eredeti és átírt változatának meghallgatása. 
Itt lehet beszélni arról, mi az, hogy kórus, milyen funkciója lehet egy közösségben, a meg-
hallgatott kórusmű milyen élményekből születhetett? 
Az alkotás ezen a linken elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=mRrKTF0dfYu

A foglalkozások során arra keressük a választ, hogy milyen szerepet tölt be a zene az éle-
tünkben, hogy a minket körülvevő popkultúra mennyiben határozza meg a gondolkodásun-
kat és viszonyulásunkat bizonyos témákkal, absztrakt fogalmakkal kapcsolatban, mennyi-
re látjuk viszont a saját valóságunkat, élményeinket az általunk hallgatott zenékben és mi 
történik, ha a saját közösségünk élményei kapcsán írjuk át a jól ismert dalokat. 

A FoglAlkozás elsŐ Fele (35 perc):

 3+ Az improvizációs élmény feldolgozása szóban. Milyen élmény volt? 
            Nehéz volt-e? Megjelentek-e konkrét képek, élmények a hangok mentén?

A%20Vars%C3%A1nyi%20SzIr%C3%A9nek%20k%C3%B3rus%20tagjai%20bemutatj%C3%A1k%20a%20di%C3%A1koknak%20a%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20anyag%C3%A1b%C3%B3l%20inspir%C3%A1l%C3%B3dott%20zenesz%C3%A1mukat:%20A%20Pesti%20n%C5%91%20eredeti%20%C3%A9s%20%C3%A1t%C3%ADrt%20v%C3%A1ltozat%C3%A1t.%20R%C3%B6viden%20elmes%C3%A9lik%2C%20hogy%20mi%20az%2C%20ami%20inspir%C3%A1lta%20%C5%91ket%20ennek%20a%20sz%C3%B6vegnek%20a%20meg%C3%ADr%C3%A1s%C3%A1ra.%20Az%20alkot%C3%A1s%20ezen%20a%20linken%20el%C3%A9rhet%C5%91:%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmRrKTF0dfYU%20
http://tranzitblog.hu/category/klimakepzelet-reader/
http://tranzitblog.hu/category/klimakepzelet-reader/


5.  K iSCSOpORtOS munKA  (30 p.)

A következő lépésben 5 fős csoportokat alkotnak a résztvevők. Minden csoporttal egy 
játékvezető dolgozik tovább elkülönített online térben. A közösen alkotott gondolattérkép 
szavai alapján a következő kérdéseket kell feldolgozni kiscsoportban. 
(A közös munka a kiscsoportban megosztott Miro felület különböző, egymástól távoli pont-
jain történik, hogy ne befolyásolják egymást a csoportok.)

A kulcs kérdések a kiscsoportok facilitálásához:

VÁLASZTOTT FOgALOM: 
A csoport kiválaszt egy fogalmat a gondolattérképről, amelyben meg tudnak egyezni, 
hogy mindannyiuk számára kapcsolódik a zenéhez. 
pl.:utazás
 
SAjÁT ASSZOCIÁCIóK: A csoport összegyűjt olyan személyes asszociációkat, amelyek 
kapcsolódnak a kiválasztott fogalmakhoz. Fontos, hogy itt is legyen megengedve az egé-
szen általános és a teljesen konkrét és egyéni élmények megjelenítése. 
pl.: szagok, illatok, tenger, pakolás, volán busz, bőrülésekre izzadás, a busz indulása előtt 
az össze kaja megevése, osztálykirándulás, konzerv, mobilnet, hátsó sor, hányózacskó, 
daedalon, kullancsok
 
SZÁMOK, AMI ESZüNKBE juTNAK RóLA: A csoport olyan zeneszámokat gyűjt össze, ame-
lyek a kiválasztott fogalomhoz kapcsolódnak, arról szólnak. Itt is van lehetőség bármelyik 
számot leírni, de a végső kiválasztott számot jó, ha lehetőség szerint az összes csoporttag 
ismeri. Nem kell, hogy kívülről ismerjék, de jó, ha hallották már. 
pl.: Empire State of Mind- Alicia Keys, Álomhajó, Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe - 
Hip Hop Boyz, Balatoni láz, Pa Dö Dő Itt van a nyár
 
KIVÁLASZTOTT SZÁM: A csoport kiválaszt egy olyan számot, amelyet mindannyian tudnak 
kötni a fogalomhoz és mindannyian ismernek. 
pl. Empire State of Mind
 
A csoport meghallgatja a számot közösen. A refrénnel fogunk közösen dolgozni. 
A kiválasztott szám szövegét letöltjük az internetről és közösen értelmezzük, lefordítjuk, ha 
szükség van rá. 
 
In New York
Concrete jungle where dreams are made of
There’s nothin’ you can’t do
Now you’re in New York 
These streets will make you feel brand new 
Big lights will inspire you 
Let’s hear it for New York, New York , New York 
 
Most visszanyúlunk a saját asszociációkhoz és a csoport megalkotja a saját átírt refrénjét, 
amelyet rá is lehet énekelni az eredeti dalra. 



6.  BemutAtáS  (10 p.)

Visszatérünk a nagycsoportba az elkészült szövegekkel. Az elkészült refréneket a csoport-
ból egy-egy jelentkező vagy felolvassa vagy akár fel is énekli a többieknek. A többi cso-
port tagjainak az a feladata, hogy kitalálja, mi volt az eredeti fogalom, amiből a bemutató 
csoport kiindult, illetve mi volt az eredeti szám, amit átírtak. 

lezáRás (15 perc):

7. DALLAm AKtiv ity (10 p.)

Minden csoport 1 percet kap, ezt úgy jelezzük, hogy a többiek addig lekapcsolják a kame-
rájukat és mikrofonjukat is. A porondon lévő csoportnak az a feladata, hogy 1 perc alatt 
minél több dallamot kell felismerniük az egymás által dúdolt dallamokból. Az egyik játék-
vezető méri az időt, a másik pedig a kezén mutatja, hogy hány számot talált el az éppen 
játszó csapat. A felkapcsolt kamerájú csapatból bárki dúdolhat és bárki bekiabálhatja 
a szám címét. Érdemes egyeztetni, hogy milyen típusú dallamok hangozhatnak el, és mit 
jelent a kitalálás. javaslat: bármilyen dallam lehet, a kitalálóknak pedig a dalszöveget 
vagy a dalcímét kell megnevezniük. Amikor letelt az egy perc, a következő csoport jön és 
így tovább. A végén összehasonlíthatjuk a számokat, hogy ki hányat talált el.

8. AnOnim záRóKöR (5 p.)

A résztvevők anonim visszajelzést adhatnak, hogy milyen volt számukra a foglalkozás, il-
letve, akinek van kedve, az meg is oszthat feedbacket a játékvezetőkkel. Ehhez könnyítés 
lehet a ZOOM poll funkcióját használni. A visszajelzésnél az érzésekre kérdezünk rá.

A foglalkozás tervezőiről bővebben: Varsányi SzIrének
https://www.facebook.com/varsanyiren/
https://www.instagram.com/varsanyiszirenek/

A projekt az OFF-Biennále Budapest 2021 keretében jött létre.
www.offbiennale.hu

 
A Balcsiiiin
Konzervek a tatyóban, izzadás gatyóban
Nem tudsz mit csinálni
A másodosztályon
A hullám majd megújít, igyunk egy jó hubit
Alig 2 óra késés
A Balcsin, a Balcsin, a Balcsin

Vars%C3%A1nyi%20SzIr%C3%A9nek%20k%C3%B3rus%20tagjai:%20Ferenczy%20D%C3%B3ra%2C%20K%C3%A1llay%20Eszter%2C%20Sz%C3%A1nt%C3%B3%20Rita%2C%20Sz%C3%A1ri%20Laura%2C%20Tak%C3%A1cs%20Di%C3%A1na%2C%20T%C3%B3th%20Eszter%0Dhttps://www.facebook.com/varsanyiren/%0Dhttps://www.instagram.com/varsanyiszirenek/%0D
https://www.instagram.com/varsanyiszirenek/
https://offbiennale.hu/2021

