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Tordasi Szivárvány zenekar
Zenekarunk 20 éves múltra tekint vissza. Számos külföldi és
hazai fellépés van a zenekar mögött. A Tordasi Szivárvány zenekar
sérült tagjai rehabilitált munka keretében végzik a zenélést,
felkészítőik az Otthon dolgozói. Integrált zenekarként a zenetanulást
speciális színkotta segítségével sajátítják el. A fogyatékkal élő
zenészek a hangszeres zenélést nem zeneiskolában, hanem felnőtt
korban az Intézményben sajátították el. Az együttes különböző
otthonok, speciális fesztiválok, óvodák, iskolák, falunapok
programjait színesíti. Híres magyar előadók műsoraiban több közös
zenélés van az együttes mögött.
Külön említést érdemel az 2018. évi erdélyi körút, ami már a
hetedik alkalom, és a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén
Alapítvány - Írisz Ház születésnapi meghívására teljesítettünk. Az Írisz
Ház segítségével lehetőségünk volt eljutni dalainkkal Erdélybe kis
közösségekhez, gyermekotthonokhoz, speciális iskolákhoz és
természetesen a Református gyülekezetekhez. Zenekarunk a turné

során Arad, Déva, Sepsiszentgyörgy, Kézdialmás, Sóvárad, Kolozsvár,
Szalárd közössége és publikuma előtt mutatkozhatott be. Több
helyszín visszatérő, de új helyszínek is bekapcsolódtak a zenekar
körútjába. A Tordasi Szivárvány zenéje így eljuthatott Arad, Déva,
Sóvárad, Kolozsvár, Szalárd közösségeihez ahol első alkalommal
mutatkozhatott be. Zenekar műsorában legfontosabb cél a magyar
rock, pop és folk dallamok feldolgozása valamint a színkottás zenélés
elsajátítása akadályozott emberek részére. Külön megemlítést
érdemel az akadálymentes istentisztelet az Írisz Ház szervezésében
Sepsiszentgyörgyön, ahol a zenekar látta el szertartás zenei feladatát.
Különböző külföldi fesztiválokon, turnékon bemutathattuk
zenekarunk repertoárját.
Első alkalommal Hollandiában az „Európai Dalfesztiválon”
szerepeltünk ahol első helyezést értünk el.
Következő szereplésünk Németország Düsseldorf, „Europa In Takt”
fesztivál.
Ezután Portugália „Európai Dalfesztivál”.
Majd Franciaország „Handy Blues Fesztivál”.
Németország Steinhöring, „Motoros Találkozó”.
Szlovákia Farnad: ahol először Falunap keretében, második
alkalommal 20 éves jubileumunk alkalmából filmbemutatóval
egybekötött koncertet adtunk.
Több TV műsorban is bemutathatta zenekarunk a munkásságát,
amit a színkotta segítségével ért el. A legutóbbi TV szereplés az
„Esély” c. TV műsor 2018. szeptemberi adásában volt látható.
Zenekarunk műsorából több CD-t is készített. Örömünkre
szolgál, hogy számos videót készítettek a zenekart támogató TVstúdiók, melyeket a Youtube megosztó csatornán láthatóvá tettek.
A zenekar fenntartója és támogatói a
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény,

a Tordasi Műhely, valamint
a „Jövőt Nekik is” Alapítvány.
Zenekar tagjai: Vass Árpád felkészítő, gitár, hegedű, ének
Sárfi Mária, ének
Dick Edina, keybord kíséret
Négyessy Tamás, keybord dallam
Kövesdi Zoltán, basszusgitár
Bíró Richárd, gitár, ének
Zenekar honlapja
http://tordasiszivarvany.hu/

