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Kedves Zeneiskolás Diák!
Ha elmúltál 11 éves és elhivatottságot érzel a
zenei pálya iránt, fontolgatod, vagy már el is
döntötted, hogy a mi iskolánkban szeretnéd
folytatni tanulmányaidat, akkor
Köztünk a helyed!
Látogass el hozzánk!
Táborunkban lehetőséged nyílik:
- megismerkedni vezető hangszeres
tanárainkkal, előjátszani nekik, ill. tanácsokat
kapni a pályaválasztáshoz, a felvételi
felkészüléshez;
- ízelítőt kapni a hangszeres órák hangulatából;
- felméretni elméleti felkészültséged;
- különböző speciális hangszeres kurzusokat
hallgatni;
- megismerkedhetsz az iskola múltjával,
jelenével, műemlék épületünkkel,
tantermeinkkel, hangszereinkkel és a
folyamatosan átalakuló környékkel;
- zenetörténeti előadásokon, vetélkedőkön
vehetsz részt;
- tájékozódhatsz a felvételiről, az iskola
rendszeres programjairól, a tanult
tantárgyakról, és minden egyéb kérdésről, ami
felmerül Benned;
- ..valamint új barátokra tehetsz szert, és
néhány tartalmas, de vidám napot tölthetsz
velünk.

A tábor tervezett menetrendje:
Október 23. csütörtök
Érkezés a Kollégiumba, szálláshelyek elfoglalása
Október 24. péntek
Regisztráció
A tábor megnyitása, a munkarend kihirdetése,
növendékek beosztása
Hangszeres oktatás a beosztás szerint
Ki mer ma? - zenei vetélkedő
ZENE+ - meglepetés hangverseny
Október 25. szombat
Hangszeres oktatás a beosztás szerint
Ki mer ma? - zenei vetélkedő
Igazgatói tájékoztató az iskola múltjáról, jelenéről
és az izgalmas jövőről
Táncház, pogácsás buli
Október 26. vasárnap
Hangszeres oktatás a beosztás szerint
Szolfézs-zeneelmélet tesztírás és kiértékelése,
tanácsadás
Egyéb fakultatív programok: látogatás a
Zeneakadémián, a Liszt-múzeumban, az
Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtárában.

A programokban változások történhetnek!
Részletes információk a helyszínen!

A tábor részvételi díja: 1.500 Ft / nap / fő
Befizetés készpénzben a regisztrációkor!
A vidéki résztvevők számára
(kérésre szülőnek is)
kollégiumi szobákban tudunk
szállást biztosítani.
Cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 1.
(kb. 20 percre az iskolától)
Honlap: www.evangkoli-rozsaktere.hu
A szállás díja: 2.500+ÁFA Ft / fő / éj, melyet a
helyszínen kell befizetni.
Meleg ebéd az iskola büféjében: 650 Ft / adag

Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével.
Jelentkezési határidő: 2014. október 15.
Jelentkezési cím:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző
Gyakorló Szakközépiskola
1065 Budapest, Nagymező u.1.
További információk:
Marton Sára, tel: (06)-1-321 75 14
e-mail: oszizeneitabor2014@gmail.com
www.konzi.hu
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