AMI Zene
Bemutatkozik a művészeti iskola
„A művészet létéből fakadóan nemesítő hatással van az emberre. A művészet teremti
meg azokat a szellemi kapcsolatokat, melyek közösséggé teszik az emberiséget,
valamint azt a különös erkölcsi légkört, melyben képes felvirágozni.” (Andrej Tarkovszkij)
Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolában több mint 10 év óta folyik
művészeti képzés. A művészeti iskola tanárai a pusztazámori tagiskolában és a tárnoki
telephelyen is tanítják a tanulókat. A 17 főből álló művésztanári kollektíva jó közösséget
alkotva, lelkesen és kreatívan oktatják a diákokat, akik négy művészeti ág közül
választhatnak: zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és
bábművészet.
Zeneművészeti ágban az alábbi hangszereket lehet választani:
zongora, citera, hegedű, gitár és furulya, mely után
fuvola, trombita, harsona vagy kürt hangszerre lehet
váltani. A hangszeres tanulmányokat megelőzve,
illetve ezzel párhuzamosan, a növendékek
szolfézs órán tanulják meg a kottaolvasáshoz
szükséges alapokat és elméleti ismereteket. Alsó
tagozaton a szolfézs órák az ének-zene órával
párhuzamosan folynak, ami csökkenti a tanulók
leterheltségét. Ebben az esetben ének-zene
tantárgyból félévkor és év végén vizsgáznak a
gyerekek.
Táncművészeti ágban csoportos néptánc oktatás
folyik, ahol a táncos alapelemek mellett folklórismereti és
tánctörténeti ismereteket is szereznek a diákok.
Képzőművészeti ágazatban szintén
csoportos foglalkozás keretein belül
ismerkednek a gyerekek a grafika és a festészet alapjaival.
2019/20. tanévtől kerámia tanszak is indul
iskolánkban.
A Színjátszás tanszakon jelenleg egy csoport működik, amelyet alsós
és felsős gyerekek alkotnak. A cél a szép, tiszta érthető beszéd és a
színpadi tevékenységek elsajátítása.
Félévkor és év végén minden tanszak lehetőséget kap tevékenységének bemutatására
egy-egy koncert, vagy előadás keretében.
Rendszeresek a tanszakokon a fellépések, szereplések. A művész tanárok szívesen
zenélnek közösen a gyerekekkel, ennek eredménye a műsorokra, rendezvényekre
alakult egyedi zenekarok.
Intézményünk törekszik a különböző művészeti ágak összekapcsolására az ünnepi
műsorainkban és egyéb fontos eseményeken. A művészeti iskola közössége önálló
programokat is szervez, melyek közül legjelentősebb a művésztanárok koncertje és a
karácsonyi hangverseny.

