Fusion - tak trochu jiný sbor

Fusion zpívá rock a pop a je otevřený všem teenagerům
- křesťanům i nekřesťanům - protože hudbu mají rádi
všichni. Repertoár je tvořen písněmi, které si členové sami
navrhnou, zaranžují, nacvičí, oddirigují a zahrají v kapele.
Zkouška sboru je jednou týdně. Kromě toho fungují
workshopy, ve kterých se teenageři učí hrát na nástroje,
tančí, nacvičují drama apod.
Fusion je místem, kde se mladí lidé mohou nejen „vyřádit“,
ale také naučit novým dovednostem a zodpovědnostem.
Během roku pořádá Fusion koncert y – pro rodiče, veřejnost, školy, městské akce apod. Na každém koncertu
se najde někdo, kdo poprvé zpívá sólo, hraje v kapele, nebo například diriguje. Divadla a tance jsou vytvořeny
a secvičeny samotnými teenagery. Koncerty jsou prostředkem na cestě k cíli, ale ne cílem samotným. V létě
činnost vyvrcholí hudebním a multimediálním Fusion kempem.

Fusion - tak trochu jiná práce s mládeží
Fusion je určen teenagerům a většina činností je zajišťována
samotnými teenagery pod vedením a dohledem dospělých
vedoucích. Mladí lidé se přirozeně učí dovednostem, jako jsou
týmová práce, organizování akcí, vedení větší skupiny lidí,
schopnost vyjádřit svůj názor atd. Řada studentů později,
když dospějí, převezme roli vedoucích ať už ve Fusion nebo
v jiných prospěšných aktivitách.

Fusion - mezinárodní rozměr
Fusion existuje v České republice, Lotyšsku, Slovinsku a Slovensku. Již nyní se rozvíjí
spolupráce mezi jednotlivými skupinami z těchto zemí a studenti tak získávají
příležitost poznat nové lidi a spolupracovat se svými protějšky na jiných místech.
Založení Fusion v dalších zemích (v dalších 2 letech se připravuje start Fusion
v Estonsku, Polsku, Albánii a na Ukrajině) možnosti mezinárodní spolupráce a
cestování ještě více rozšíří. V zemích, kde Fusion existuje, je projekt podporován
a získává různá ocenění od městských úřadů - jako uznání za práci, která
transformuje životy mladých lidí ve společnosti .
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Fusion - Hudební a multimediální letní kempy
V létě Fusion pořádá Hudební a multimediální kempy, na kterých
mají studenti možnost si vybrat z širšího spektra workshopů,
zaměřených nejen na hudební nástroje (bicí, el.kytara, baskytara,
klávesy), ale řadu jiných dovedností (tanec, divadlo, video, foto,
aranžování písní, kreativní design atd ). Mezi lektory jsou často
týmy z USA a Západní Evropy.

Fusion stojí na pěti základních hodnotách*:
• CÍRKEV: většina Fusion sborů je personálně i finančně zabezpečována některou
z církví ve spolupráci s dalšími organizacemi a s podporou městských úřadů.
Církve tak mohou využít své zdroje pro službu místní komunitě.
• KULTURA: Fusion se snaží být “kulturně relevantní” aktivitou, čili mluvit jazykem mladých lidí.
Jedním z nejrozšířenějších a nejsilnějších kulturních prvků dnešní doby je hudba, která je
každodenní součástí života teenagerů. Fusion sbory jsou často pozývány na různá vystoupení
a městské akce a stávají se vítaným přínosem a součástí kulturního života ve městě.
• KREATIVITA: Narodili jsme se, abychom byli kreativní. Fusion je příležitostí k tomu, aby
mladí lidí objevili své skryté schopnosti a dali jim průchod. Tomu velmi napomáhá
jedna z Fusion zásad: “Co mohou dělat studenti, to by také dělat měli!”
• KOMUNITA: Fusion chce být místem, kde bude přijímán každý takový, jaký je a kde dostane příležitost
rozvinout svůj potenciál. Nikdo není diskriminován ani upřednostňován pro své názory, schopnosti apod.
• KRISTUS: Vedoucí jsou křesťané a ve Fusion se teenageři mohou dozvědět základní
informace o křesťanství a svobodně se rozhodnout, jak s těmi informacemi naloží. Je
důležité poznamenat, že Fusion NENÍ křesťanský pěvecký sbor pro věřící studenty.
Právě naopak - je určen a otevřen všem teenagerům - bez ohledu na jejich víru.
* Hodnoty a myšlenka Fusion jsou inspirovány podobnou službou TenSing, která existuje
pod YMCA.

Pro více informací o Fusion v ČR kontaktujte:
Milan Szturc, mszturc@kam.cz, 603 549 633
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