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Őszi Fény Alapítvány

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Jeles napok” tevékenység
keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy:
Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2017. január 1. – 2017. január 31.

Alte Herren Fúvószenekar Újévi Koncertje
Helyszín:

Vendégház- és Konferencia Központ
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 12.

Időpont:

2017. január 11.

Elvégzett tevékenység:

A zene összehoz. Összehoz kultúrákat, generációkat, ezért tűnt fontos momentumnak, hogy a
program keretein belül az új esztendőt is zenével köszöntsük!
2017. január 11-én tartottuk az Alte Herren Fúvószenekara Újévi Koncertjét, ahol nagy
számban megjelentek a település, lakosai (fiatalok, középkorúak és idősebbek), valamint az
Őszi Fény Idősek Otthonának lakói közül többen is részt vettek a programon. A program
mottója a „Zene összetart és összeköt”.

A fúvószenekar, olyan

típusú zenekar,

amelyben fúvós

hangszerek szerepelnek,

a

fúvósokat ütőhangszerekkel egészítik ki. Összeállítása változó, országonként eltérő, sokszor a
szabad tér igényeihez alkalmazkodik. Repertoárjának fő darabjai indulók és egyvelegek, népi
kultúrák, mint a cseh és német is kedvelik a kisebb összeállítású fúvószenekarokat.
Magyarországon leggyakrabban 26 vagy 13 tagú. A középkorban jelentek meg először a
fúvószenekarok, vadászatokon és hadi eseményeken, majd a reneszánsz idején a főúri pompa
kellékei, udvari ünnepek kísérői voltak.

A fúvószenekarokat három fajtára lehet osztani, az udvari, a templomi és a polgári
fafúvószenekarra.

Az Alte Herren Fúvószenekara 2007-től működik folyamatosan, Balaskó János vezetésével.
Az együttes hagyományos fúvószenekarként működik, de repertoárja nagyon változatos:
indulók, német nemzetiségi zene, klasszikus darabok átiratai, musical részletek, könnyűzenei
feldolgozások. A zenekar számos dombóvári és dombóvár környéki kulturális programra kap
meghívást, de felléptek már Budapesten, Pécsen, Kaposváron és sok egyéb településen.
Szerepeltek a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban is. Külföldön Németországban és
Romániában jártak, ahol nagy sikerrel mutatták be színes, változatos műsoraikat. Az együttes
fellépett már minden olyan helyen, ahol a fúvószenét népszerűsíteni lehet, évente mintegy 5060 szereplésen vesznek részt.

Az Alte Herren Fúvószenekar színes és változatos német zenékből összeállított egyveleget
mutattak be a program résztvevőinek.

A koncert nagyon jó hangulatban telt, aki részese volt, csak jó szívvel és pozitívan tud a
zenekar előadásáról beszélni. Az álltaluk előadott zenék az ember fülébe „bemásztak” és
annyira „befészkelték” magukat, hogy napokig az ember visszahallotta őket.

Alsómocsolád, 2017. január 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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