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Bdbolna Viros Onkorm6nyzata

Dr. Horv6th KlSra

polg6rrnester

T6rgy: 201712018 tan6vi besz6mol6

iktsz: 912018.

Tisztelt Onkorm6nyzat!

ABHl2317-312018. iktat6sz6ni[r leveltikre hivatkozva, kiildjiik a B6bolnai Ritmus Alapfokf
Mtiv6szeti Iskola 2011 12018 tandvi besz6mol6j6t.

Brlbolnai Ritmus Alapfokrf Miiv6szeti Iskola 201712018 tan6v oktatrlsi
beszfmokija

Eldrkeztiink a tan6v vdgdhez, hogy a kozos munkiit, amit a novend6kek, pedag6gusok 6s a

sziilok ezido alatt egyiitt elv6geztek, dsszefoglaljuk 6s lez6rjuk int6zm6nyiinkben is.

Ebben a tan6vben hangszeres zen6t, rnoderntSncot 6s szini6t6kot tanulhattak a hozzhnk
beiratkoz6 tanul6k.

Moderntinc

ModerntSnc tanszakon egy alapfok(r vegyes csoporttal dolgoztunk.

Novend6keink az 6r6kon ktilonbozrS tSncstilusokat, t5nctechnik6kat a t6rben va[6 mozg6st 6s

trij6koz6d6s az improvizitcio a mozg6smem6ria, 6s a tSncos magataft6s k6pessdgdt a
csopoft ban val 6 kreativ egyiittmiikdddst tan ulhatj 5k me g.

Szerepl6sek:

- Kukorica fesztiv6l
- Mikul6s Ovi kupa

- Iskolai Mikul6s rendezv6ny

- Vrlrosi Kar6csony miisora
- nyilt vizsga

- Nyuszis ovis kupa

- b6bolnai maj6lis
- b6bolnai Coop bolt
- Sieghanskirchen-i testv6telepi.ildsi rendezvdny

- modernt6nc vizsgaeloadSs

Versenyeredm6nyek: 2018.febru6r 1 0. Tata modernt6nc verseny

- Farkas Bogl6rka 1. helyez6st 6rt el 6s arany minosit6st kapott sz6l6 gyerek kateg6ri5ban
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- Osb6th Nat6lia 6s Pauer Krisztina 3. helyezdst 6rtek el du6 1;yerek kateg6ri6ban

- R6zsahegyi Franciska 6s Bozori Bianka feln6tt kateg6ri6ban bronz minosit6s kaptak

- R6zsahegyi Franciska koreogrSfia open kateg6riirban bronz minosit6st kapott

Ennek a versenynek koszonhet6en lehetos6ge nyilt n ssopoftnak arra, hogy id6n r6sz

vehessen a Tatai Y iz Zene Vir6g fesztivSlon, a Jubileumi T6ncg6l6n, melynek helyszine 6s

idopontja: T ata, 2018 jfnius 22, 1 B:00 lesz.

Drima -szini6t6k

A szinjiltdk tanszakon egy alapfokfi csoporttal dolgoztunk. Ndvenddkeink az 6r6kon,

dnmaguk tudatos megfigyel6se 6ltal is megtanulhatjdk az dnkifejezdst, az 6let m6s teri.iletein

tapasztalt emberi tulajdons6gok megjelenit6s6t. A tdrben mozgSst, sz6p beszddet, kifejezo

el6ad6sm6dot. A kdzds alkot6munk6ban nem csak egy6ni, de kozdss6gi mem6ri5juk,

szdvegk6szs6giik, el6adSsm6dj uk, szem6lyis6gtik is fej l6dik.

Szerepl6sek:

- okt. Aradi v6rtanuk iinnepi miisor B6bolnai Altal6nos Iskola
- nov. klimastratdgiai projekt rendezv6ny, ki6llit6s (megyei szervez6sii) BSbolnai Alt. Isk.

- dec. negyedik adventi gyertyagyrijt6s - vSrosi rendezv6ny

- dec. kar6csonyi miisor - Szabadid6kdzpont

- dec. kar6csonyi tinneps6g - B6bolnai Att. tst<.

- m5rc. m6rcius 15. iinnepi miisor - B6bolnaiAlt. Isk.

- 6pr. kedvenc verstink a kdlt6szet napjhra- B6bolnai Att. tst<.

- 6pr. Fdld napja rendezv6nyen fell6pds

- jrin. 6v v6gi vizsgaeloadSs

- jirn. csalddi napiel6ad6s - Acs

Zenei szakok

Trombita, tuba, furulya, hegedri, zongora, fuvola, [16, szintetizbtor, szolfezs, zenekar.

A zen6vel tort6no aktiv foglalkoz5sokon, a gyakorl6sok alatt, a gyerekek megtanulnak

hangszeren jhtszan| Ezzel pfrhuzamosan olyan k6szsdgek 6s k6pess6gek fejl6dnek ki
benniik mint a koncentr6l6s, a fegyelmezetts6g a nyugodtshg, a szinpadi ki6ll6s, a
magab izto s s 59, v agy a kdpzeloer o 6s a kreativ it6s.

Hangszert 6s szolf6zst tanul6 novend6keink olyan k6szs6geket 6s k6pess6geket sajr{titanak el

mint a zenei olvas6s-ir6s, a zenei mem6ria, dallamhall6s, a hangszer helyes

megsz6laltat6s6n kereszti.il a zenei elk6pzel6s megval6sit;isa, a t6rsakkal val6 egyiitt
muzsikSl5s k6pess6ge.

Hangszeres niivend6keink verseny eredm6nyei :

Somogyi AOam trombita, r6szt vett az Orszdgos trombitaversenyen Siimegen

Choi Hae Jin fuvola, arany minosit6st kapott atatabdnyai faffiv6s versenyen

Zsolnai KSrmen zongora, bronz min6sitdstszeruett a kom6romi Egressy zongoraversenyen
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On6ll6 koncertet adtak Kun Anna hegedi,PSczeMdriahegedii, T6th Angelika zongora, 6s

P6ntek Krisztina fuvola szakos ndrrend6keint<. Ot< trat illetve elok6pzovel egyiitt nyolc 6ve
j6rnak iskol6nkba. A miivdszeti alapvizsgival hangszerben 6s zen6ben val6 alapfokri

.i 6rtass6gukat bizonyitott6k.

Szerepl6sek:

- 6szi hangverseny

- Kar6csonyi vdrosi hangverseny

- Fdl6vi vizsgahangverseny
- Tavaszi barifisirg hangverseny

- Ovis hangszeres szerepl6s

- T atabdny a. M6j us 7 . t6rzene, M egye i zenekari taliikoz6
- Anydk napi szerepldsek

- bvzhro hangverseny

- Ballag6s 1Att. rst.l
- Bana, Trianoni iinnepsdg

- J6r6si j6t6konys6gi b61 miisora

Tan6raink zenekart alakitottak 6s kisiskol6soknak 6s nagycsoportos 6vodSsoknak sz6l6 "
Tuba 6s bariltai" hangszersimogat6 mesekoncertet kdszitettek, amit az 6ltal6nos iskolai
sikeres el6ad6s utdn az 6vodSban a gyereknapon is bemutattak.

Ritmus Koncert tr'fiv6szenekar

A kitartSst ds szorgalmat bizonyitja, hogy ebben a tandvben kerek 6vfordul6t is

iinnepelhettiink.

A Ritmus Koncertfriv6s Zenekar 20 6ves sziilet6snapja alkalm6b6l tdbb koncertb6l 6116

rendezv6nysorozatot adott.

Operett g{la

J6t6konysdgi mesekoncert

N6napi koncertek

Batyus pop 6s musical piknik alkalm6val iinnepelhetett a zenekanal egyiiff a kozons6g.

Ezeken a telthdzas koncerteken lSthattuk milyen sokoldahi, stilusokban valtozatos, sz6les

repertoSrral rendelkezik a b6bolnai es 6csi di6kokb6l - 6s m6ra m5r felnott egykori
zeneiskol5s 6regdi6kokb6l 6s tan6raikb6l 6116 egyiittest, akik a koncertekre tobb mint 40

kiil6nbdzo stilusir mtivet tanultak meg 6s mutaffak be.

A Ritmus Koncertfriv6s Zenekar rneghfv6st kapott 2018. augusztus 1-5 kozdtt
Abrah5mhe gyre, azAbrah6mhegyi Bornapok rendezv6ny mrisorSba.

6sszegz6s

A 201712018-as tandvben tobb mint harminc ingyenes felldpdsen biztositottunk mtisort
tanSrainkkal, csoportjainkkal helyi 6s kdrnydkbeli rendezv6nyeken. Tan6rainkra bizott
szakmai feladatok teljesiiltek. Az 6v sor6n lez6rult teljes int6zm6nyi ellen6rzdsen
megfeleltiink az iskolai kdvetelm6nyeknek.
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Tdrit6si dij csokkent6s6tol az onkormSnyzat 6ltal v6rt tanul6letszirm noveked6s nem

kovetkezett be. A kovetkezo tan6vben tov5bbi kism6rt6kti letszdm csokkendsre szdmfturrk.

Tarjhn,20l8jfnius 13.

Tisztelettel:

Ritnus Kdzhaszn( Nonprofit Kft.
283 I Tarj6n, Ady E. u. 44.
Ad6szdm: 217 92856-l-ll
Bsz,: I 1740009 -20061319
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