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KÖLTŐI MŰSORAJÁNLAT

Mint költő, író, zenész, énekes előadóművész és tanárember valamennyi korosztály számára kíná-
lok zenés műsorokat. Műsorismertetőimből először is a versesköteteimet ajánlom szíves figyelmük-
be, amelyek anyagából zenés könyvbemutatókat szoktam tartani gitárkísérettel – iskolásoknak és 
felnőtteknek egyaránt. Ez egy másfél- vagy kétórás önálló műsorként is megtartható, vagy író-olvasó 
találkozóként beszélgetéses formában is, amely során kérdéseket tesz fel a házigazda műsorvezető, 
később esetlegesen a hallgatók is, és én erre válaszolok, nemcsak beszéddel, de szavalattal és éne-
kelve is. Mivel az „Isten-áldás” című verseskötetem elég terjedelmes és sokrétű, ezért a találkozó 
jellegét többféle célzattal is meg lehet tervezni:

a) Az „Isten-áldás” című kötet egésze – a költői világkép
b) A közösségi, hazafias költészet
c) Bölcseleti költészet – bölcseleti és istenes versek
d) Természetféltő, életvédő versek
e) Szerelmi költészet (líra) és a családi kör (a szerelem és a család szentsége)

„A Fénykor hajnalán” című kötetem főleg bölcseleti jellegű: az ősi, eredendő tudás és erkölcs meg-
idézése a mai nemzedék számára, hogy mielőbb Földi Mennyországot, és a földi életet megvédő 
tökéletes társadalmat teremtsünk .

Köteteim a találkozó után megvásárolhatóak, akár egyéneknek, akár valamely intézménynek, 
könyvtárnak. Ezen alkalmakkor szívesen elbeszélgetek az érdeklődőkkel, és a megvásárolt köteteket 
ellátom kézjegyemmel, személyre szóló ajánlással.

Másodsorban a rendhagyó irodalom- és történelemóráimat ajánlom, pl. a József Attila 100. szüle-
tésnapja alkalmából összeállított műsoraimat:

a) Kisebbeknek szóló verses zenés műsor
b) Nagyobbaknak – és felnőtteknek is – szóló verses zenés műsor
c) József Attila szerelmi költészete

Harmadsorban a különböző ünnepi alkalmakból tartott ünnepségekhez, megemlékezésekhez kapcso-
lódó műsoraimat ajánlom, mint pl. a Március 15.-ei ünnepség, a költészet napja, az ünnepi könyvhét, 
stb. A gitárom mellett esetenként citerával is kísérem a dalokat, vagy zongorával, és néhány dal ere-
jéig mindig megénekeltetem a közönséget, akármilyen korosztályú – vagy közismert dalokat éneke-
lünk együtt, vagy vidám daltanulás során újakat is.

Negyedsorban, végezetül az óvodásoknak kínálok zenés, verses, játékos, néptáncos foglalkozásokat, 
amelyek részletezése a Regölő című ajánlóban olvasható. 

A remélt találkozást kívánva, tisztelettel:

Szendrey Marót Ervin
Isten-áldás!


