Az EccPecc Gyerekzenekar immár nyolcéves múltra tekint vissza, Pécsett sok helyen és
alkalmon volt már látható-hallható (PKK, Zsolnay Negyed, óvodák, múzeumi rendezvények),
de Budapesten és országszerte is több helyen volt már lehetősége bemutatkozni. Baranya
megye rengeteg kis falujában megfordult a zenekar a Csorba Győző Könyvtár Baranyai
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer programjának keretein belül.
Saját vers-megzenésítések és ismert gyermekdalok alkotják repertoárunkat, melyet az adott
tematikához, illetőleg az elhangzó dalokhoz illő mondókákkal, versekkel és interaktív
játékokkal színesítünk koncertjeinken. Eddigi tapasztalatunk azt mutatja, hogy van igény a
zenénkre, és mindig kedves fogadtatásra találunk, jó visszhangot kapunk. 2016-ban
zenekarunk első CD-je is, amelyből egy kis ízelítőt az alábbi linken lehet meghallgatni:
https://www.youtube.com/watch?v=N-nyJdKYvfE

A zenekar tagjai:
Bánki András - gitár, kazu, ének
Bánkiné Kapi Zsófia - fuvola,
furulya, ének
Nagy Renáta - klarinét, furulya,
ének
Horváth Genovéva - ének, furulya

Repertoárunk: Saját szerzeményeink, vers-megzenésítéseink (Varró Dániel, Romhányi
József, Weöres Sándor, Méhes Károly, Szabó Lőrinc, Pákolitz István, Fésűs Éva, Nagy
Bandó András, saját szövegek), valamint Halász Judit, Gryllus Vilmos, a Kaláka, Palya Bea,
Kardos-Horváth János, a Méhek és a magyar nép dalai.
Weboldal: www.eccpeccgyerekzene.hu
Facebook-oldal: www.facebook.com/eccpeccgyerekzene

Többféle tematikájú koncertet vállalunk:

1. Műsor címe: Hagyományos EccPecc-koncert
• Rövid leírása: Ebben a műsorban nagyrészt saját vers-megzenésítéseket illetve jól ismert
énekeket játszunk, melyeket azok témájához illő versekkel,
mondókákkal, játékokkal színesítünk. Néhány dalunkat
“interaktív” formában, a gyerekek közreműködésével, őket
bevonva adjuk elő. A koncert során hangsúlyt fektetünk a
környezettudatosságra, az olvasás népszerűsítésére, az
adott évszak, közeli ünnepkör bemutatására, azaz ebben a
koncertben szinte minden tematikus koncertünk benne van
egyben.
•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek,
megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök, létszám nincs maximálva

ha

szükséges

•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

2. Műsor címe: Környezettudatos műsor
•Rövid leírása: Játékos foglalkozás óvodás és iskolás korosztály számára, melynek során a
természettel, az állat- és növényvilággal dalokon, verseken keresztül ismerkedünk meg.
Zenélés közben ismertetjük meg a gyerekeket a környezettudatos életmóddal, hogy az új
generációk számára már teljesen “természetes” legyen ez a szemléletmód. Programunk
célja átadni azt a tudást, amit mi magunk gyűjtögettünk össze apránként, miközben arra
kerestünk megoldásokat és módszereket, hogy hogyan tehetnénk élhetőbbé Földünket,
hogyan járulhatnánk hozzá ahhoz, hogy a földi élet fennmaradhasson gyermekeink számára
is.
- Csodák az állat- és növényvilágban, a
természet kincsei
- Életünk a Földön: zöld gondolkodás és
tettek a mindennapi életben
- Energiatakarékosság, a
környezetszennyezés megelőzése
- Öko-tudatos táplálkozás, tudatos vásárlás,
zöld háztartás
Koncertjeinken vidám, oldott légkörben, közvetett és közvetlen módokon kívánunk hatni a
gyerekekre, személyes példamutatással elől járva.

•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

3. Műsor címe: Mikulás – Karácsony
• Rövid leírása: A decemberi ünnepekhez kapcsolódóan jól ismert “slágerekkel”,
népdalokkal, illetve saját megzenésítésekkel (Luca, Luca, december…) hangoljuk rá a
gyermekeket a Mikulásra és a
Karácsonyra. A dalok között a téli
időszakkal, valamint a Mikulással és a
karácsonyi ünnepkörrel (Luca-nap,
Karácsony-Újév) kapcsolatos versek,
mondókák és népköltések is színesítik
műsorunkat, melybe a gyermekeket is
aktívan bevonjuk.
•Program időtartama: 45-50 perc,
illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha
szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök, létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

4. Műsor címe: Tavasz-Anyák napja
• Rövid leírása: Interaktív
műsorunkban
a
tavaszi
időjárással,
az
újjáéledő
természettel (ilyenkor nyíló
növényekkel, virágokkal, a
jellemzően
ilyenkor
“megjelenő”
állatokkal
(pl.
énekes- és költöző madarak))
kapcsolatos dalokon, verseken
keresztül szeretnénk bemutatni
a minket körülvevő természet
sokszínűségét
és
varázslatosságát, az Anyáknapja “apropóján” pedig mi is a magunk módján, saját dallal köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat, és erre buzdítjuk a hallgatóságunkat is.

•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

5. Műsor címe: Nyár – Gyereknap
• Rövid leírása: A kisbabák-gyerekek cseperedéséhez, a gyermeki léthez és
“foglalatosságokhoz” (játék, csínytevések), valamint a közelgő nyár(i szünet) nyújtotta
örömökhöz, és a nyári évszakhoz (gyümölcstermés, aratás, népszokások) kapcsolódó főként saját megzenésítésű - dalok, humoros versek alkotják műsorunkat sok közös játékkal
fűszerezve.
•Program időtartama: 45-50 perc,
illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha
szükséges megjelölni): óvodások,
alsósok, felsősök, létszám nincs
maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db
mikrofon,
1
gitár
vonalban,
hangfalak, minimum 5 csatornás
erősítő,
+5.000
Ft-ért
a
hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

6. Műsor címe: Ősz
• Rövid leírása: A tavaszi tematikához hasonlóan itt az őszi időjáráshoz, színes tájhoz
kapcsolódó, valamint a tematikához illő állatokról (sün, medve) szóló dalokon, verseken,
mondókákon
keresztül
hozzuk
közelebb a gyermekeket ehhez a
sokszor
nem
igazán
kedvelt
évszakhoz. Játékos, a gyermekeket
aktívan
bevonó
műsorunkban
betekintést adunk az évszakhoz
kapcsolódó
hagyományokba,
népszokásokba (Szt. Mihály nap,
szőlő- és gesztenyeszüret) is.
•Program időtartama: 45-50 perc,
illetve igény szerint

•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

7. Műsor címe: Olvasás- és könyvtárnépszerűsítő műsor
• Rövid leírása: E műsorunkkal az a legfőbb célunk, hogy megismertessük a gyermekeket
nyelvünk szépségeivel, leleményeivel, ritmusával, és játékosan vezessük be őket a versek
és mesék varázslatos birodalmába. A magyar nyelv nyújtotta lehetőségekkel élve már a
legkisebbekkel is saját sikerélményeiken keresztül igyekszünk megszerettetni az “irodalmat”
(azáltal pl., hogy ők is tudnak verset írni, ahogy a “nagyok” :)) , s így tegyük őket
érdeklődővé, fogékonnyá az igényes olvasmányok és zene iránt. Mutatóba vinnénk színes,
igényes tartalmú és kivitelezésű könyveket is, mely
lehetővé tenné, hogy - az olvasás szépségein és
szeretetén túl - megismertessük őket a “könyvek
birodalmával”, vagyis a könyvtárral is, felcsillantván az
általa nyújtott lehetőségeket. Interaktív műsorunk
gerincét főként magyar, azon belül is leginkább pécsi
kötődésű költők versei és a versek megzenésítései
alkotják, de szerepel néhány híres külföldi író, költő illetőleg a műveik - is példaként (A. A. Milne, Grimm
testvérek, Andersen, svéd gyerekversek).
•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

8. Műsor címe: Varró-műsor
• Rövid leírása: Varró Dani az egyik legismertebb magyar kortárs költő, akinek rengeteg
gyerekeknek és gyerekekről szóló verse is van.
Úgy érezzük, hogy a zseniális nyelvi
leleményektől, humoros-játékos, a gyerekek
számára is érthető poénoktól hemzsegő versek
igencsak alkalmasak arra, hogy a modern kor
gyermekeihez
közelebb
hozzuk
a
“szépirodalmat”, sőt, reményeink szerint meg is

szerettessük azt… A versek megzenésített, valamint mondókázott, viccesen előadott, és
eljátszott formában hallhatóak műsorunkban, melyben a gyermekek aktív közreműködésére
is számítunk.
•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, , hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

9. Műsor címe: Weöres-műsor
• Rövid leírása: Weöres Sándor varázslatos “dallamú”,
tapsolni-dobognivaló ritmusú, sokak által ismert költeményei
a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire hatással
vannak, különösen, ha azok megzenésített formában
csendülnek fel. Ezt kihasználva szeretnénk megmutatni a
gyerekeknek a magyar nyelv csodálatos muzsikáját és
ritmusát, azt, ahogyan a nagy költő játszik a szavakkal, és
ahogy ezek a szavak verssé formálódnak - természetesen
játékos formában, a gyerekek bevonásával, dalok,
mondókák, versek segítségével.
•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni):
óvodások, alsósok, felsősök, létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

10.

Műsor címe: Farsangi műsor
• Rövid leírása: - A farsangi ünnepkörhöz
kapcsolódó néphagyományok, szokások
felelevenítése,
télbúcsúztató
és
tavaszhívogató, tavaszköszöntő mondókákversikék, a természet éledésével, illetve az
állat- és növényvilág téli és tavaszi életével
kapcsolatos
"információk
megosztása"
természetesen játékos formában, a gyerekek
bevonásával, dalok, mondókák, versek
segítségével.

•Program időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, , hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

11. Műsor címe: Húsvéti műsor
• Rövid leírása:
A
húsvéti
ünnepkörhöz
kapcsolódó
néphagyományok, szokások felelevenítése,
tavaszköszöntő
mondókák-versikék,
a
természet éledésével, illetve az állat- és
növényvilág tavaszi életével kapcsolatos
dalok, mondókák, versek megosztása
játékos formában, a gyerekek bevonásával.
•Program időtartama: 45-50 perc, illetve
igény szerint
•Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): óvodások, alsósok, felsősök,
létszám nincs maximálva
•Technikai igény (ha van): 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5
csatornás erősítő, +5.000 Ft-ért a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk

