Fancsali Mária (Nagybánya, 1952. máj. 10. – Budaörs,
2011. júl. 21.) élete a mûvészetek szolgálatában teljesült ki. Zeneakadémiai tanulmányai befejeztével
versenyvizsgával jutott a kolozsvári Állami Magyar
Opera magánénekeséinek sorába. Itt Erkel és Mozart
operáinak címszerepeiben teljesített kimagaslót.
Áttelepülése után a budaörsi Városi Zeneiskola elsõ
igazgatójaként egyetlen négy éves ciklus alatt
fejlesztette az intézményt a kezdeti 75-rõl a 350-es
tanulói létszámra. 1997-tõl, mint a budaörsi Vivaldi
Mûvészeti Iskola igazgatója folytatta tevékenységét,
mindig az ifjúság, a jövõ építkezése érdekében. Az õ
érdekük, a holnap mûvelt magyar társadalmának
kiépítése volt minden törekvése. Megismerve ezt,
sokan melléje álltak, akik hasonlóképpen gondolkodtak, és segítették õt: tanár kollegák, szülõk, zene- és
mûvészet szeretõ emberek. Igényessége, szakmai
elkötelezettsége, szépérzéke, emberismerete révén
hiteles iskolavezetõként került a köztudatba.
Mély vallásosságát, erõs katolikus hitét családjától
kapta és ez végig vezette élete minden pillanatában.
Életútjának értékelése, munkásságának átvétele, ezen
örökség, amit ránk hagyott, kötelezi mindazokat, akik
vele együtt élték meg mindennapjait: családját, kollegáit, barátait, hogy áldásos tevékenységét folytassák.
Így született azon gondolat, mely szerint a már
régebbtõl hagyományos évi tanári hangversenyünket
alapító igazgatónk emlékének ajánljuk fel.
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A „Vivaldi Mûvészeti Alapfokú Iskola”
rendezvénye
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Mûsor:

1. Locatelli:
Sinfonia funebre composta per l’essequie
della sua Donna
a Souvenirs együttes
2. Brahms: V. magyar tánc

Fellépnek:

Terpai Nikolett, Szonda Fanni

Fancsali János – zongora
Füzesséry Attila – hegedû
Kánya Zsuzsanna – zongora

3. J. Debali: Introducion e Polka hungares
(magyarországi bemutató)
a Souvenirs együttes

Ládi Zsuzsanna – brácsa
Laufer Szilvia – zongora

4. E. Bozza: Ária

Légrádi Gábor – klarinét

Terpai Miklós, Laufer Szilvia

Leskó István – hegedû
Molnár Balázs – fuvola
Terpai Miklós – klarinét
Terpai Nikolett – hegedû
Dr. Simonné Vízvári Dóra – gordonka
Szonda Fanni – zongora

a Souvenirs együttes:
Füzesséry Attila, Leskó István,
Ládi Zsuzsanna, Légrádi Gábor,
Dr. Simonné Vízvári Dóra, Molnár Balázs,
Fancsali János, Kánya Zsuzsanna

5. Dvořak: Szláv tánc op.72/2.
Kánya Zsuzsanna, Laufer Szilvia
6.Telemann: Air à l’Italien és Rejouissance
(a-moll szvit TWV 55:a2)
a Souvenirs együttes
7. Vivaldi: Gloria
(Gloria, Et in terra pax,
Gratias agimus tibi, Propter magnam
gloriam, Quoniam tu solus sanctus,
Cum Sanctu Spirito)
elôadja a „Sapszon Ferenc” kórus és
a „Souvenirs” együttes, vezényel Krasznai Gáspár

