Interjú Szentpétery Fannival
A ’’A tizenkettő nem egy tucat’’ című pályázat keretein belül készítettem interjút
Szentpétery Fannival, aki a Nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskolában hatodik éve
furulyázik.
- Hány éves korodban és hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
- Második osztályban kezdtem el furulyázni, de hamarabb is szerettem volna. Az iskolámba
átjárt Andrea néni a zenetanár, így automatikusan jelentkeztem hozzá.
- Miért pont a furulyát választottad?
- A nővérem egy kis ideig járt furulyázni és megtaláltam az ő régi furulyáját. Nagyon
megtetszett nekem ez a hangszer és mondtam, én is szeretnék furulyázni, bár a szüleim azt
gondolták ez valami hóbort lesz. Vettek nekem egy játék furulyát, nem számítottak arra, hogy
nekem nem fog tetszeni a rózsaszín furulya, mert az nem hasonlít egy igazira.
- Volt-e a családodban olyan aki játszott valamilyen hangszeren?
- Anyukám zongorázott, a nővérem pedig kis ideig furulyázott.
- Mennyi időt szentelsz a zenére?
- Általában amennyi jól esik: fél óra, óra de ha többet szeretnék akkor két órát is.
- Eddigi tanulmányaid során milyen eredményeket értél el?
- Voltam már kisebb koromban is versenyeken. Helyezést nem értem el, de nagyon sok
tapasztalatot szereztem, kaptam már kiemelt nívódíjat harmadikban, de igazából nem is az a
fontos, hogy milyen eredményeket érek el hanem, hogy szeretem csinálni.
- Már két éve zongorázol is. Mindkettőt egyformán gyakorlod?
- Nem szívesen mondom, de a furulyázást többet gyakorlom mint a zongorázást, bár azzal is
sokat foglalkozom. Azért mindig is a furulya lesz az örök hangszer.
- A saját iskoládban hogyan tudod hasznosítani a zeneiskolában szerzett ismereteidet?
- Mivel meg kell tanulni a darabokat, így a fejlődik a memóriám, sokkal könnyebben tanulom
meg a tananyagot, és persze az énekórán is kiemelkedek.
- Mik a terveid a jövővel kapcsolatban? Hobbi szinten szeretnéd művelni a zenélést?
- Még ameddig tudom és van rá lehetőségem folytatom a furulyát és a zongorát is, de
felnőttként csak hobbi szinten szeretném folytatni, de akkor is mindig örök szerelem marad.
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