ÉNEKELT VERSEK GYEREKEKNEK
Válogatás magyar költők megzenésített verseiből

CSILLAGHÚR EGYÜTTES
Dalaikra a magyar népzene, s a magyar dalkincs gyermekdalai vannak a
legnagyobb hatással, de a környező népek, a balkáni és az ősi kelta zene
hangzásvilága is felismerhető bennük. Hallgassátok, szeressétek!
Sás Károly: Lóg az eső lába
https://www.youtube.com/watch?v=ISbc9gIfRIM&fbclid=IwAR2PUOJW7ANM
FXg3GvgeslUWt85gbeSg3ZC2j4iaV7BOrBWogI_0RudM36w
Sás Károly: Levelibéka
https://www.youtube.com/watch?v=FSMza88krFw
Sás Károly: Szitakötő
https://www.youtube.com/watch?v=nkhS78gQrKk
ESZTERLÁNC MESEZENEKAR KÁRÁSZ ESZTERREL
Kárász Eszter saját együttesével, az Eszter-lánc mesezenekarral muzsikál sokak
örömére az ország és a világ számos pontján.
Bata István: Állati zenekar
https://www.youtube.com/watch?v=cEJcoBzjWYU
Bata István: Szivárvány
https://www.youtube.com/watch?v=WdNm0epdaTY
Bata István: Dinnye
https://www.youtube.com/watch?v=1fmNnvVWJAE

ISZKIRI ZENEKAR
Egy modern, vagány gyerekzenét játszó zenekar. Tagjai gyakorló apukák, akik
főállásban is gyermekekkel foglalkoznak, ugyanakkor évtizedek óta profi
zenészként is dolgoznak. Dalaik sokféle zene stílusban szólalnak meg.
Jön a mamut
https://www.youtube.com/watch?v=JtksUuD3w-g
Mosolygó fogacskák
https://www.youtube.com/watch?v=ERE-ZKV1Rns
Baraczka Gergő, Csákvári Dani: Autót vezet a manó
https://www.youtube.com/watch?v=JKgDed7rjmg

KALÁKA EGYÜTTES
Farkas Árpád: Virágzápor
https://www.youtube.com/watch?v=meStSetmbv4
Kányádi Sándor: Faragott versike
https://www.youtube.com/watch?v=aZkf_6xPBtc&list=RDmeStSetmbv4&inde
x=26
Kányádi Sándor: Három székláb
https://mese.tv/kalaka/harom-szeklab.html
Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty
https://mese.tv/kalaka/pinty-es-ponty.html
KATÁNG EGYÜTTES
A Katáng zenekar a gyerekeknek írt dalokkal, megzenésített versekkel szól az egész
családhoz. Sajátos zenéjük a kelta, magyar, klezmer és balkán népzene hangulataiból
merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik.

Mesés Katáng dalok
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=kat%C3%A1ng+e
gy%C3%BCttes
Blaskó Virág Márta: Csiga Zsiga boltja
https://www.youtube.com/watch?v=wvmAeCawJYQ
MAKÁM
A Makám a világzene (és gyerekzene) nemzetközileg elismert hazai követe. Egy
igazi családi zenekar, rajongói között szép számmal képviselteti magát minden
generáció.
Krulik Zoltán: Állatkert
https://www.youtube.com/watch?v=E3cbpQ2ZGFs

MINTAPINTY ZENEKAR
A zenekar egyéni ízzel és hangszereléssel adja elő tematikus műsorait,
melyekben saját szerzeményeiken kívül felcsendülhetnek mások már jól, vagy
kevésbé ismert gyermekdalai is, mindig kiegészítve csipetnyi színházzal,
játékkal, jelmezekkel, tánccal.
Varró Dániel: Akinek a kedve dacos
https://www.youtube.com/watch?v=2aJuGHDEXo4

SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES
Nagy Bandó András: Ki vagyok?
https://www.youtube.com/watch?v=Gkdvt_jDU_4
Tarbay Ede: Macskazene
https://www.youtube.com/watch?v=HLtxzvhqShE&list=RDYhczLK_h0Y&index=3
Weöres Sándor: Regélő
https://www.youtube.com/watch?v=l3NkFBxSdxQ&list=RDYhczLK_h0Y&index=32

ZABSZALMA EGYÜTTES
Gyermekek szórakoztatásának céljából alakult immár tíz éve a Zabszalma
együttes. A zenekar két lemezt is készített már saját dalaiból, melyek
nagyszerű magyar költők verseinek megzenésítéséből születtek.
Kanta Judit: Kakukk
https://www.youtube.com/watch?v=n3hbXDtHQLY
Gál Zsuzsa: Pindur Panka
https://www.youtube.com/watch?v=JoiczJ9EjJA
Simkó Tibor: Melegedő
https://www.youtube.com/watch?v=4P89c-NXBvI

VERONAKI ZENEKAR
A Veronaki zenekart Tarján Veronika énekes, meseíró és Mogyoró Kornél
ütőhangszeres, zeneszerző alapította. A Veronaki mesés világa Tarján Veronika
meséiből és szövegeiből építkezik és alkot egy teljesen egyedülálló zenei
világot, amit a gyermekek és a felnőttek is örömmel hallgatnak.
https://www.facebook.com/veronaki/?epa=SEARCH_BOX

További megzenésített verseket találtok még az együttesek és a mese.tv honlapján: https://mese.tv/

