GYIK –gyakran felmerülő kérdések
a Magyar Rádió Gyermekkórusába történő jelentkezéskor

1. Hány éves gyermekeket várnak a kórusba?
Minden tavasszal felvételi meghallgatást tartunk, melyre szeretettel várjuk az éppen
nagycsoportos óvodásokat, akik sikeres felvételi esetén az 1. r osztályba kerülnek. Lehetőség
van a felsőbb évfolyamokra is jelentkezni - ebben az esetben a jelenlegi 1-6. évfolyamos
gyermekek számára hirdetünk meghallgatást a jövő évi 2-7. r osztályokba. A felvételi
időpontjáról, a követelményekről és a nyílt napokról (amennyiben azt az érvényben lévő
járványügyi előírások engedélyezik) bővebben olvashat a http://radiomusic.hu/vagy a
http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/ honlapokon.

2. Amennyiben gyermekem sikeres felvételit tesz, mi a teendő?
Az 1. osztályba jelentkező, sikeres felvételi meghallgatáson részt vevő gyerekek
értesítést kapnak, melyben az iskola azt kéri, hogy erősítsék meg szándékukat a jelentkezésről.
Számukra a beiratkozás április folyamán, központilag meghatározott időpontban történik.
Felsőbb osztályba jelentkezők esetén is visszaigazoljuk a sikeres felvételit, majd lehetőség van
egy próbanap eltöltésére a leendő osztályban (amennyiben ezt az aktuális járványügyi
előírások is engedélyezik). Ennek egyeztetése Hegedűsné Eng Zsuzsanna általános
igazgatóhelyettes segítségével történik. A beiratkozásra június folyamán kerül sor.

3. Milyen kórusok működnek a Magyar Rádió Gyermekkórusán belül?
1-2. osztályban a gyerekek az egyszólamú énekléssel ismerkednek, a kórusmunkát még
nem kezdik el. Népdalokat, gyermekdalokat és népi gyermekjátékokat tanulnak és a tanév
végén egy nagyszabású koncerten mutatkozhatnak be szüleiknek és a nagyközönségnek. 3-45. osztályban a gyermekek a Palánták kórus tagjává válnak, ahol már a 2-3 szólamú
kórusirodalom könnyebb darabjaiból énekelnek. Évente két nagy és több kisebb fellépésük
van. A 6-7-8. osztályos tanulókból áll a Nagykórus, akik a gyermekkari irodalom legszebb
darabjait tolmácsolják, sőt, évente többször közreműködnek a Magyar Rádió Művészeti
Együtteseinek másik két nagy apparátusával, a Magyar Rádió Énekkarával és Szimfonikus
Zenekarával. Évente több koncerten lépnek fel, átlagosan havonta 1-2 alkalommal. A
fellépések között akadnak vidéki és külföldi koncertek, turnék is.

4. Mikor vannak a kóruspróbák?



Palánták: hétfő-szerda-péntek 13.00-13.45
Nagykórus: hétfő-szerda-péntek 14.00-16:00 (szünettel)

5. Hogyan lehet összeegyeztetni a kórusmunkát az iskolai kötelezettségekkel?
A Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjai valamennyien a Marczibányi téri Kodály
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és ZAMI "r"-es osztályának tagjai. Külsős
tagfelvételre lehetőség nincs. Tehát mind a leendő elsősöknek, mind a magasabb évfolyamba
jelentkezőknek a Kodály Iskolában kell folytatniuk tanulmányaikat. Így a közismereti és zenei
tárgyak, valamint a kórus fellépéseinek, próbáinak egyeztetése "házon belül" könnyen
megoldható. Munkánkat segíti az is, hogy közel két évtizede ez az általános iskola ad otthont
kórusunknak, így a közismereti tárgyakat tanító kollégák jól ismerik a kórussal járó
leterheltséget. Ugyanakkor fontos, hogy a közismereti tárgyak oktatása magas színvonalon
folyik nálunk - intézményünk a legjobb iskolák 2019-es rangsorában az előkelő 36. helyet
foglalta el.

6. Milyen terheket jelent a szülők illetve a család számára a kórustagság?
A gyermekek fellépése, próbája csak akkor jelent terhet a szülők számára, ha az
iskolaidőn kívül történik (azaz tanítási napokon 16:00 óra után, munkaszüneti napokon egész
nap). Minden egyéb esetben pedagógusok felügyelete alatt jövünk-megyünk a próbák és
koncertek helyszínére és onnan vissza az iskolába.
A kórustagság anyagi terhet nem jelent a családoknak, mivel a Nagykórus számára a
kórusegyenruhát, a kottát, a mappát, az utazást, a táborozást a fenntartó Magyar Rádió
Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. biztosítja. A Palánták kórus tagjai számára szintén
biztosítjuk a fellépő blúzt, a szülők feladata a Palánták számára a "klasszikus" fekete fellépő
ruha (lányoknak szoknya, fiúk esetében nadrág) és a fekete cipő megvásárlása, míg a
Nagykórusban csupán a kék néptánccipő beszerzésének anyagi terhe hárul a családokra.
További kedvezmény, hogy valamennyi rádiós gyermek hangszeres oktatását a fenntartó
fizeti. Mivel iskolánkban nagyon sikeres zeneiskola is működik, ezért a hangszertanulást
"házon belül" lehet megoldani.
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