1 a
pontos koreografálás,
1 színrevitel van hátra. lcc l~p
1 be a közös munkába a másik
! csoport.
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jimoc;hidai müvcli)dési
h:lz 1982 nvarim nh·a<;Úláhor icllcgü ~apkúzi~-foglal
knzwt:lst szcn·czcrt. A tábor két hétig rnrtott, chhill
a músndik hCt {;<;;c;zclüggő
ft1gblknzússornzat ynlt: a
::c11cbc11.
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A rajzolók

tJ

képr:ánuh'tit·izsgáltuk a krmtés a

h0gy ismereteink
vCgül a színpadon 1éma=áró
1átfl?ban nyerjenek Crtclmct.
A foglolkozásokat különktilon m:ir többször megrnrtotrnm játszóhitzakban,
nnpkiJzikhcn, rnjzórilkon,
itt azonban sokkal összefogottabb munkiira torekedrem.
Kl-t csoporrha kcrühck ~1
gyerekek: a 'aJ::u!tik és a
s::rnjács::;ók kültin indultak
cl. Ezt egyrészt a létszám
tette szükségessé, másrészt
ezek a 9-13 évesek már túllépték azt a kort, amikor
gátlások nélkül, termés~etes
módon fejezik ki magukat
rajzban, jiltékban.
rm=101,

A színjátszók
Az elsö játékok az egészséges légkör kialakítását célozzák. Elöször önmagunkat érzékeljük, befelé figyelünk, egyszcrü autogén
edzést végzünk: „Elnehezedik a bal ke;zem" stb. Üzeneteket adunk körbe kézszorítással:
„Haragszom
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Gyermekfoglalkozások
·
Jánoshidán
r3d, szeretlek, játszani akarok, félek." Majd az üzencteket arcjátékkal is támogatjuk. Ezután kapcsolattcn:mtó játékok jünnck. egyben segítik leküzdeni a
színpadi mozgástól való félelmc:-t. Vakvezetés: nBábu
vagyok, te mozgatsz" stb.
Helyzetteremtést játszunk.
Valaki bejön, mozgásával
történelmi alakot vagy valamilyen helyzetet jelez, a
többiek ennek megfelelően
kapcsolódnak be a játékba.
„Imbolygó tutajon" urazunk, „üvegcserepek között'' óvakodunk át mezitláb. Majd leülünk, és mesét
hallgarunk: „Élt régen egy
király, akinek az udvarában
különös szokás járta. A lovagoknak minden reggel új
ruhaban, festett arccal \•agy
:ilarcban kellett megjelenniük. Csak akkor szólalhattak
meg, ha leültek az asztalhoz, de előtte be kellett mutatkozniuk." A gyerekek
hamar megtalálják a legkézenfekvöbb
megoldást,
mozdulatot, táncot. Pantomimszcrüen eljátsszuk a

csoport tagjainak nevét
(J!arga. Kovács, Nagy),
jellemvonsásokat is próbálunk érzckeltetni (nyugodt,
crötcljes, szerény, önrudatos stb.). Az eljátszhatatlan
nevekre kitalálunk néhány
mozg3.ssort. Orff Carmina
Burauájából
meghallgatunk két kontrasztos motívumot, és szabadon társitunk hozzájuk alakokat.
A gyerekek egy fehér meg
egy fekete lovagot találtak
ki. Papirra írjuk a két nevet,
és meghatározzuk a fehér
meg a fekete lovag tulajdonságait. Mozg3sokat tervezünk bemutatkozó táncukhoz: az egyik ember merev, durva, kemény, a másik
lágy, szelíd, finom, ideges,
hisztérikus, nyugodt, magabiztos stb. Diaképeken
Klec,
Csontv3ry, lv1ax
Ernst, Rouault és Kondor
m\Í\:eit nézzük. A színeket,
vonalakat, felületeket érzclmi hatásuk szerint kc!t csoportra különitjük. A tanulságokat odajegyezzük a fekete meg a fehér lovag tulajdons3gaihoz. Nagy csoma-

golópapirokra je!lemzö tartasban fölfekszcnek a gyerekek, körberajzolják egymást, a rajzot átalakitják
„mesehcli" lovagokká.
Meghallgatjuk a Carmina
Burana első részét. (Még
nem merem végighallgatni
velük. Néhányan most hallanak először hosszabb komoly zenét.) Próbáljuk kita13.lni, mi „tö'rté:nhet" a zenében. Szerencsére nem értik a német szöveget. Elő
ször megállapítjuk, hogy az
erőteljes nyitókórus után
fokozatosan épül, szcrvczödik valami. A gyerekek nyilván az előző játékok
alapján - a következő történetet fogalmazzák meg: Egy
varázsló erdőt támaszt a
földből. Az erdő fai a zene
ritmus:ira niinck ki, cs fokozatosan mesebeli alakokká
válnak. A varázsló szétküldi
iiket, és kezdiidik a játék.
Szerepel benne elrabolt kir3lylá::y, sárkány, szegénylegé~
napkirály stb. Végig; . :atjuk a zenét, amit
lcht::. rtelmczünk, és bcillesz:·„1. a játé.kba. Már csak
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Bcvczetöül indonéz udvari
zenét hallgatunk. Xilofonok, gongok vezetik az egyszerünek tünö, valójában
roppant finoman modu/Jlc
variációs sort. A gy\!rckek
clört egyszerű hangsierek.
Poharak, vízzel négy hangra
hangolt sörösüveg-sor, harom-ni:gy hangú nádfurulya, pergamenpapir dobok,
egyszerü ritmushangszerek.
Negy főnyi csoportokat, kis
„zcnt!karokat'" alakítunk, és
zenét írunk magunknak.
Megbesú:ljük a variaciós
lehetőségeket: változtathatjuk a hangmagasságot, a
hangerőt, a megszólaltatott
hang és a szünetek hoss:tát.
Minden hangszerre kottairást dolgozunk ki, minden
• csoport ir egy rövid :lcnét.
Ez~ket .késögb i' mesejátékban előadják.
Megismerkedünk Lantos
Ferenc kCpi rendszerével.
Jelekkel is eljátsszuk a v~
riáció~ j3tékoc. Lantos a két
alapforma, a kör és a négyzet egym:isra helyezCsévcl,
belső fcloszt3sával jut c;:J
gyakorlatilag végtelen varióciós lehetőséget nyújtó
képi rendszeréhez. Megrajzoljuk az al<1psCmát, majd
aL.: innen sz3rmaztatott jelekkel variációs sorokat készícünk. Növekedés, fogyás,
.egyszerűbb, majd ö.szcn:ttcbb ritmusú ismétlődések,
végül szabad játék. Tematikus képeket is alkotunk sebesség, csend, tél, nyár, stb.
címmel. Elószor filcvázlatok
készülnek, majd egyre nagyobb mérctü szinespapir-ragaszrasok. A képekkésőbb a művelődési ház nagytermének falára kerülnek.
Amikor a papirragasztás
elkésztilt, a rajzolók hangszereikkel bekapcsolódnak
a „szinCszck" munkájába.
Közósen Julgozunk. Néhányan szerepet vállalnak, a
többiek díszletet festenek,
maszkot terveznek. Az elő
adás előtt kifestjük a szereplöket. A lealapozott arc-

ra babaolajban oldott porfcstCkkcl visszük rá a szinekct a vázlatok alapján. Már
nemcsak a táborozók vannak itt: barátok, testvérek,
pedagógusok festik a szereplöket.
Előadás után a szinpadképeket lefényképezzük a
parkban. Másnap az egyiket
a színészek öltözőjének falára festjük. Közben akik nem
férnek a falhoz, a Lanrnsrendszer scgitségével ugróiskolát terveznek, és játszanak rajca. A festést már nem
tudjuk befejezni, de néhanyan meg a tábor ut:in is
visszajárnak, hogy végezzenek.
A sikeres tábor urán
szeptembertől
kéthetente
járszóluizat tartok Jánoshidan. Ennek programja az
clözö munka folytatása.
A foglalkozások kilenctől tizenkettőig, egyig tartanak.
Elöször mindig mutatok a
kisebbeknek valamilyen j:\."tekot. Ez lehet.gyékény, sás,.
füzfamunka, szövé:s, fűzés,
szerepjáték kdlékckkcl, valamilyen rajzos játék vagy
feladat. Van, aki le is ragad
egész délelőttre ezckni:I.
A nagyobbakkal a nyári játéknak azt a jelenetét szeretnénk megfesteni) amikor a
szabadicók csapata elindul a
Jó~;.li; kastélyúhúl a Gonosz
vára klC. Háttérben az ~pp
fdnOvö meseerdő. Ehhez a
munkához végzünk előta
nulmányokat. lviegtervcz. 2iil< a Jóság és Gonoszság
vár3t, a szereplöket. Száraz
terméseket, növényeket rajwlunk. Ezeket alakítjuk át
mesebeli szereplőkké. Tavaszra már csak a szabadítók csapata hiányzik. Mire
bcfeie-.tzük a falat, iu az új
nyar, az új tábor. A gyerekek jórészt kicserélődnek.
Az idén befejezésül filmet forgatunk, ebben öszszcgezzük dötanulmányainkat. J\las feladat ü, vár az
idei táhorra. A n1cgyci müvclötlési központ környez~tkultúra-csoportja
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=si:k Gvim 0 vvá vezetésével
járszót~rer°-épít a faluban.
Ennek rcrvezéséböl a gyerekek is kivcs:.dk a ri::)zükct.

Szávai István
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