Magánének tanszak – Adventi hangolódása
Advent előtti hétvégén a magánének tanszak adventi koszorúkat készített.
Mivel magánének tanár és kamaraművész
végzettségem mellett az elmúlt években
virágkötő-végzettséget is szereztem, ezért
felmerült az ötlet, hogy idén közösen
készíthetnénk el az adventi koszorúkat.
Legnagyobb örömömre a magánének tanszak
jelenlegi és régi (főiskolai elfoglaltságok miatt
kimaradt) tanítványai is jelentkeztek nálam erre
a programra.
Közösen megállapodtunk a koszorú színeiben,
amihez beszereztük a megfelelő kiegészítőket.
Mivel ez egy közös program volt, ezért mindenki
segített dekorációs anyagokat gyűjteni. Ez olyan
jól sikerült, hogy a koszorú lekötéséhez szükséges fenyőágakat egy közelben lakó
favágótól kaptuk, aki nem mellesleg jó ismerőse az egyik tanítványomnak.
Ezenkívül tobozokat és termés díszeket is gyűjtöttünk, amelyektől így a koszorúk
természetes hangulatba öltöztek.
Szombat reggel tíz órakor mindenki valami
finomsággal, illetve néhány szerszámmal
érkezett meg hozzánk. A reggeli kávé után
rögtön neki láttunk a koszorúkötésnek. A
szebbnél-szebb fenyőanyagoknak, illetve a
nagyon figyelmes munkájuknak köszönhetően
már a koszorúk is nagyon szép dekorációs és
mutatós alapok lettek. Ehhez pár apró
instrukcióra volt csak szükségük, illetve egy-egy
fogást kellett megmutatnom nekik a szép forma
kialakításához. Onnantól kezdve pedig
mindenkinek a saját egyéniségére bíztam a
fenyőalap megkötését. Csodaszép és nagyon
különböző munka lett mindegyik.

A dekoráció kialakításához egy asztalra
pakoltam a sok szép kincset, amiből
válogathattak. Ezenkívül lehetőségük volt a
termések átfestésére is spray festékkel, arany
illetve fehér színűre. Csak úgy repült velünk az
idő. Szinte észre sem vettük, hogy reggel tíz
órából hirtelen délután fél három lett.
Én úgy gondolom, hogy fantasztikusan szép,
egyedi és egyéni alkotások jöttek létre.
Ugyanazon alapanyagokból mindegyik koszorú
tökéletesen más egyéniségről árulkodik, ami a
képeken is látszik.
Nekem, mint tanáruknak öröm volt ilyen
közegben látni őket. Miközben az adventi dekorációt készítettük, ötleteket
gyűjtöttünk az elkövetkező hetek karácsonyi koncertjeinek műsoraihoz. Jó volt
hallgatni a beszélgetésüket, amelyek csak úgy megtörténtek a koszorú dekorálás
közben.
Mivel egyéni óráik vannak a zeneiskolában,
ezért ők nem nagyon ismerik egymást. Az ilyen
programok viszont lehetőséget adnak
számukra, hogy megismerjék a zeneiskolai
társukat és kapcsolatokat hozzanak létre,
amely
koncert
fellépéseiken
is
megmutatkozhat majd.
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