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Az ÉTA Országos Szövetség foglalkoztatási pályázatának keretében a Katakomba Művészeti
Műhely Alapítvány által támogatott Never Give Up Gospel kórus szakmai fejlődését
segítettük elő Schmélné Papp Ágnes kórusvezető mentorálásával.
A Never Give Up Gospel kórus tagjai 40 különböző sérültségi élethelyzetben élő (mozgás-,
látás-, hallássérült és értelmi sérült, autizmussal élő személyek) és ép fiatalokból álló integrált
csapat, akik heti rendszerességgel próbálnak az Agapé Pünkösdi Gyülekezet termében. A
próbák során az új dalok tanulása mellett, a kórustagok folyamatos hangképzése, fejlesztése
zajlik.
Schmélné Papp Ágnes vezeti ezeket a próbákat, ahol a résztvevőkkel személyre szabottan
foglalkozik. Minden év első hónapjában külön próbákat tart a tagoknak, ahol kisebb
létszámban történik a hangképzés, illetve, ha valakinek van szóló dala van, akkor szintén
magán óra keretein belül történik a daltanulás. A magán órák hozzájárulnak a sérült fiatalok
önbizalmának növeléséhez, mert ennek köszönhetően stabilabban tudnak énekelni közönség
előtt.
A kezdeti differenciált fejlesztés utána a kórus tagjai teljes létszámban próbálnak A próbák
beénekléssel kezdődnek, ahol a kórusvezető hangképzési gyakorlatokat mutat. A beéneklés
után a dalok megtanulása történik. Mivel a látássérültek számára hallott szöveg alapján
történik a szövegtanulás, így a szövegeket a kórus tagjai a próbán közösen tanulják meg
mondás után és azt követően közösen el is éneklik mindig az adott dalt. Az idegen nyelvű
dalok szövegét fonetikusan is leírja a tagok számára. Ágnes közös próbák alatt is személyre
szabottan figyel a kórustagokra, az értelmi- és hallássérült résztvevőkkel többször átnézi a
szöveget. Mindezek mellett egy általa létrehozott csoportba feltölti a hanganyagokat,
dalszövegeket, ezzel is támogatva a kórustagok tanulását.
Mindezen segítséggel a kórus tagjai magabiztosan és felkészülten tudnak színpadra állni a
közös fellépések során, ahol saját dalokat és feldolgozásokat is előadnak a részvevők. A
koncertek szintén Schmélné Papp Ágnes koordinálásával zajlanak, bizonyos alkalmakkor
Ágnes kíséri az énekeseket zongorával, nagyszínpados fellépéseken pedig teljes zenekar
biztosítja a zenei alapot. A repertoárban magyar dalok mellett francia, svéd, spanyol, angol
dalok is szerepeltek.
A 2020-as év folyamán Schmélné Papp Ágnes az alábbi koncertekre készítette fel a
résztvevőket:



Január 18. – Budapest, Várkert Bazár, Érték Placc rendezvény
Február 20. – Budapest, VIII. kerület Civil Összefogás rendezvény












Február 21. – Szeged, Para-Sport Nap rendezvény
Február 28. – Derecske, céges rendezvény
Július 19. – Budapest, Szimpla Kert
Augusztus 5. és 13. – Horány, Nem Adom Fel Tábor
Augusztus 1. – Berettyóújfalu
Augusztus 18. – Agárd
Szeptember 12. – Szeged, Nemzedékek Tere rendezvény, Nagyszínpad
Szeptember 13. – Budapest, Akvárium
Szeptember 18. – Szolnok
November 1. – Budapest, A38 Hajó

A Covid-19 járvány miatt az elmúlt évben sajnos nem tudtunk annyi próbát és fellépést
megtartani, mint az előző évben. Próbáltunk a lehetőségekhez képest ezekből minél többet
megszervezni és vigyázni az ő testi-lelki egészségükre is.
Többen nehezen viselték mentálisan a járványidőszakot, de igyekeztünk lelki támaszuk is
lenni ebben a különleges helyzetben. Most minden fellépést plusz örömmel éltek meg és
tényleg nem adták fel. Amikor már nem lehetett közös próbákat és fellépéseket tartani, akkor
ezek átkerültek az on-line térbe.
A közös online próbák és fellépések is nagyon sokat adtak a kórus tagjainak, segített nekik
átlendülni a lelki holtpontokon. Mindamellett, hogy hasznosan és élmény dúsan töltik el a
szabadidejüket, rengeteg önbizalmat kapnak azáltal, hogy sikeres fellépéseken vesznek részt.
Emellett barátságok is kötődnek a kórus tagjai között, ami szintén nagyon fontos mindannyiuk
számára.
Köszönjük az ÉTA Országos Szövetség támogatását, mert ez az elnyert összeg, mellyel
Schmélné Papp Ágnes bérét fedezni tudtuk, nagyban hozzájárult a Never Give Up Gospel
kórus gördülékeny működéséhez, fenntarthatóságához. 2021-ben a közös munkát tovább
folytatjuk.

