
Kedves Fuvolás Barátunk, 

Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmedet a 2012. szeptember 30-ra tervezett 

„Fuvolavarázs 2012 – Szívvel-lélekkel” című kulturális rendezvényünkre.    

A „Fuvolavarázs” első ízben 2010-ben került megrendezésre a Városligetben, ahol a magyar 

fuvolás társadalom apraja-nagyja gyűlt össze azért, hogy közösen zenélve felejthetetlen 

élményt nyújtson a helyszínre kilátogató érdeklődőknek, zeneszerető embereknek. A 

megszervezett közösségi zenélés célja az volt, hogy minél több hangszeres zenész, kicsik és 

nagyok, kezdők és professzorok, egy időben ugyanazt a darabot előadva, önfeledten zenélve 

szórakoztassák a közönséget és egyben önmagukat. 

Ez évben a Szent István Bazilika előtti téren és a Bazilika lépcsőjén szeretnénk ezt az 

örömkoncertet megismételni, most már több száz gyermek és felnőtt, növendék és művész 

fuvolista fellépésével. A fuvola-koncert programjának kialakításakor fontosnak tartottuk, 

hogy lehetőséget adjunk, a budapesti és vidéki zenei központok, valamint a különböző zenei 

stílusok olyan „találkozásának”, ami a lehető legteljesebben figyelembe veszi a hely 

szellemiségét és méltóságát, középpontba állítva a szívvel-lélekkel élő, cselekvő és hívő 

embert.   

A zenélés öröm. Sok ember zenéje még nagyobb öröm. Rendezvényünkkel azt szeretnék 

elérni, hogy minél több embernek adhassuk át ezt az örömöt, a közösségi zene élményét. 

Mondják, hogy a „zene, a zenélés nemesbíti a lelket, erősíti a szívet”. Ennek a gondolatnak a 

jegyében szervezzük a „Fuvolavarázst”, középpontba állítva a szeretetet, az értékteremtést, 

az értékközvetítést, valamint az ifjúság nevelését, tesszük mindezt annak szellemben, hogy a 

gyerekek is érezzék az összetartozás, az együtt cselekvés, és az együtt zenélés erejét, illetve 

azt az örömet, amelyet a zenéjükkel átélhetnek, illetve közvetíthetnek az őket hallgató 

embereknek. A tanárok, nevelők, szülők számára pedig érezhetővé és hallhatóvá, láthatóvá 

próbáljuk tenni a „koncerttel”, hogy áldozatos munkájuk, pedagógiai tevékenységük nem 

haszontalan, milyen nagyszerű élményt ad tanítványaiknak, gyermekeiknek, hiszen a mai 

rohanó, internet alapú világban a valódi közösség, közösségi élmény szerepe kiemelten 

fontos a fiatalok fejlődése során. 

A kulturális rendezvény sikeréhez, a megfogalmazott „küldetés” eléréséhez nagyban járulnak 

hozzá azok a vidéki zenei központok is (Győr , Pécs, Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Miskolc, 

Debrecen), amelyek áldozatos munkája nélkül nem lenne teljes a magyar zenei élet és 

amelyek budapesti szereplése, bemutatkozása sajnos csak ritkán lehetséges, ezért célul 

tűztük ki, hogy a zenét tanuló növendékek minél nagyobb számban vegyenek, vehessenek 

részt a „Fuvolavarázs 2012 – Szívvel-lélekkel” koncerten.  

Szeretettel várunk a rendezvényre, reméljük ott leszel ! 
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