II. országos szakközépiskolai ütőhangszeres
találkozó
2018. április 28-29.
bartók konzervatórium, ferencsik terem
(1065, budapest, nagymező u. 1.)
feat.:
békéscsaba
debrecen
kecskemét
miskolc
nyíregyháza
székesfehérvár
bartók (bp)
egressy (bp)
szent istván (bp)
weiner (bp)
&

AMADINDA

április 28. szombat
10.00
szent istván király zeneművészeti szakgimnázium, budapest
red norvo: knockin’ on wood
j. s. bach: c-moll csellószvit bwv 1011 / allemande és courante
gene koshinski: dance of the drums
romain perda: hommage au télescope hubble
daiya hamaguchi: eight in the black
előadják: nyilas gyöngyvér, simonics csenge, dominkó levente, onozó dávid,
urbán kristóf
felkészítő tanárok: fábry boglárka, csige attila

11.00

weiner leó zeneművészeti szakgimnázium,
budapest
j. s. bach: g-dúr csellószvit bwv 1007 / preludium
richard hochrainer: trommelspiele für zwei kleine trommeln / festlich
siegfried fink: trommel-suite / intrada
bolgár dániel: alone
franz krüger: etüden für pauken / 45. etüd
heinrich knauer: paukenschule / 34. etüd
siegfried fink: trommel-suite / marcia
eric sammut: rotation IV
előadják: csillag zsófi, solti tamás, somodi dániel
felkészítő tanár: nemes tibor

11.30
közös zenélés az orgonateremben: agbadza - tradicionális zene (ghana)

14.30

bartók konzervatórium, budapest
joseph haydn: g-dúr londoni trió no.3
j. s. pratt: my friend norman
j. s. bach: g-moll szólószonáta bwv 1001 / presto
john cage: dance music / I.
fritz kreisler: syncopation, schön rosmarin
claude debussy: la plus que lente
(közreműködik: balázs emma - gordonka)
előadják: berki áron, endrédi mihály, holló mátyás, kovács boldizsár, simon
andrás, siptár bence
felkészítő tanár: holló aurél

15.30
“3 in 1”

#1 hermann lászló zeneművészeti szakgimnázium, székesfehérvár
earl hatch: furioso and valse in d minor
siegfried fink: trommel-suite / toccata
c. o. musser: etude in c major op.11, no.4
william kraft: morris dance
előadja: burcsik dávid
felkészítő tanár: holló miklós
#2 nyíregyházi művészeti szakgimnázium
j. s. bach: a-moll kétszólamú invenció bwv 784
mitchell peters: yellow after the rain
előadja: fagyas sándor, tóth martin
felkészítő tanár: balogh jános
#3 bartók béla zeneművészeti szakközépiskola, békéscsaba
william kraft: french suite / allemande
c. o. musser: etude op.6, no.8 “whole tone”
siegfried fink: trommel-suite / marcia
james campbell: tork
earl hatch: etude 1955
david friedman: mirror from another
előadják: lovas lolita, bohus andrás
felkészítő tanár: halász illés

16.30

egressy béni református művészeti középiskola, budapest
mitch markovich: four horsemen
zack freemann: tsunami
todd a. ukena: blue wood
emmanuel séjourné: losa
bill molenhof: marimba blues
c. o. musser: etude in c major op.6, no.10
takatsugu muramatsu: land
demeter lászló & mészáros magor máté: mr. markovich
előadják: drahos eija dana, demeter lászló, mészáros magor máté, puchner
benedek, raska viktor, sukhbaatar guyen
felkészítő tanár: köte zoltán

17.00
közös zenélés az orgonateremben: ismerkedés az indiai konnakol-lal

19.00

AMADINDA
bojtos károly
holló aurél
rácz zoltán
váczi zoltán

20.00
lazulás gyertyafénynél az aulában :-)

április 29. vasárnap
10.00

kodály zoltán zeneművészeti szakgimnázium, debrecen
reményi attila: 4 duó ütőhangszerekre / hommage a stravinsky, hommage a
vivaldi
elliott carter: eight pieces for four timpani/ saëta
michael burritt: caritas / III.
eric sammut: rotation II
gene koshinski: as one
előadják: bűdi viktória, kolozsi vivien, kis péter, mészáros kevin, sárvári tamás
attila
felkészítő tanárok: sós tibor, szalai tamás

11.15
kecskeméti kodály zoltán szakgimnázium
j. s. bach: c-moll fúga bwv 847
tóth péter: zsoldos szerenád
bela fleck: metric lips (david steinquest átirata)
william kraft: suite for percussion / III.: ostinatos, IV.: toccata
blake tyson: a cricket sang and set the sun
g. h. green: charleston capers (bob becker átirata)
előadják: csató márton, halász benedek, kovács gábor, majsai bálint
felkészítő tanár: palotás gábor

14.00

miskolci bartók béla zeneművészeti szakközépiskola
giovanni sollima: millenium bug / I.
bundzik lénárd: négy elem / tűz
tóth péter: zsoldos szerenád
kiss dávid: ancient garden
eckhard kopetzki: siebentanz
előadják: bundzik lénárd, kiss dávid, korpás miklós, veress miklós
felkészítő tanár: angyal zsuzsa

14.30
közös zenélés az orgonateremben: ismerkedés az indiai konnakol-lal

15.30
közös zenélés az orgonateremben: agbadza - tradicionális zene (ghana)

