„Olyan lelki utazásra hívja meg a Romano Glaszo együttes a közönséget, ahol nem a divat és
a megfelelés az első, hanem sokkal inkább a gondolkodás, az elfogadás, a világ és a mások
iránti felelősség.”

A Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport programajánlata
A Romano Glaszo együttes sokszínű művészeti palettával valódi élményt biztosít. Cigány,
magyar, zsidó, spanyol-flamenco, román és szerb népzenei feldolgozásokkal, világslágerekkel
zenei utazásra invitáljuk a közönséget. Az előadásainkat cigány néptánc – és kortárs
táncbetétek is gazdagítják.
PROGRAMKÍNÁLATUNK:
 Népzenei és néptánc előadás, gyermekdalok, világslágerek
o magyarországi, szerb, orosz, spanyol-flamenco népdalok
o világslágerek a Romano Glaszo által feldolgozott formában (Sway, Pedró
kocsmájában, Ábrándos szép napok, Moszkva parti esték, Volare stb…)
o magyar és cigány gyermekdalok
o magyarországi cigány néptáncok modern és balett táncelemekkel ötvözve
 Táncház megtartása
szakképzett tánctanárokkal, foglalkozásvezetőkkel:
o egyszerű ritmusgyakorlatok
o játékos tapsgyakorlatok
o cigány néptánc-lépések, figurák tanulása könnyedén, egyszerűen
 A nemzetközi cigány himnusz és más népdalok, gyermekdalok megtanítása a
közönségnek
Az úgynevezett „Romano Glaszo” módszer szerint tanítunk meg a
közönségnek népdalokat, gyermekdalokat. A módszer lényege: lásd, halld,
érezd:
- a dalok szövegeit kivetítjük vagy papíron biztosítjuk a közönségnek, így
mindenki tudja azt olvasni
- mi magink elmondjuk soronként, majd elismételtetjük a közönséggel a
dalszöveget
 Játék, vetélkedő
„Ki tud többet a cigányokról” – játékos, szellemi vetélkedő
Csoportok kialakításával és /vagy egyénileg szellemi vetélkedőt szervezünk bármilyen
korosztály számára. A vetélkedő témái: cigány történelem, cigány kultúra, cigány
szokások és hagyományok, híres cigányok Magyarországról és a világból,
érdekességek a nagyvilágból.
 „GELEM, GELEM LUNGONE DROMENCA… – MENTEM, MENTEM HOSSZÚ
ÚTON…” Országos Cigány Kulturális és Művészeti Programsorozat a
Nemzetközi Cigány Himnusz és a Cigány Zászló Elfogadásának 50. Évfordulója
Alkalmából

-

népzenei és néptánc előadás, képzőművészeti kiállítás, táncház
vetélkedő: Ki Tud Többet a Cigányokról?

 Népzenével és néptánccal a rasszizmus és a kirekesztés ellen: a népzene és néptánc
eszközeivel tartunk roma/cigány érzékenyítő foglalkozásokat.
A magyarországi és az európai cigányokkal/romákkal szembeni kirekesztés,
előítéletesség és általánosítások csökkentése az európai fiatalok körében a népzene és
a néptánc segítségével.
 Holokauszt program
1., Molinó kiállítás a holokauszttal kapcsolatban, annak szörnyűségeiről, hatásairól.
Valamint leírások, történetek megjelenítése nagyméretű molinókon.
2., A halálra táncoltatott lány – holokauszt táncballada előadása. A cigány és a zsidó
népzene, a néptánc, a klasszikus balett eszközeivel mutatja be a Romano Glaszo
együttes a holokauszt borzalmait.
 Hangszersimogató
A programban résztvevő gyerekek és felnőttek részére hangszerbemutatót tartunk. A
gyerekek megfoghatják, kipróbálhatják a Romano Glaszo hangszereit – felügyelet
mellett.
 Molinó-kiállítás: cigányok történelme, kultúrája és megpróbáltatásai – cigányok
története, híres cigányok a nagyvilágban, ősi cigány mesterségek
12 db, 1m széles és 2 m magas, kihúzható moninót állítunk fel, ezeken az alábbi
témák szerepelnek: híres cigányok, cigány történelem, cigány szokások és
hagyományok, ősi cigány mesterségek.
 Teljes komplett hangosítás biztosítása (mikrofonok, állványok)

