XIII. ŐSZI ZENEI TÁBOR
a budapesti

BARTÓK KONZIBAN
2017. október 27-29.
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 hangszeres tanárainkkal,
előjátszani, ill. tanácsokat kapni a
pályaválasztáshoz, a felvételi felkészüléshez;
- ízelítőt kapni a hangszeres órák hangulatából;
- tájékozódni az elméleti felkészülésről;
- meghallgathatod diákjaink hangversenyeit;
- megismerkedhetsz az iskola múltjával,
jelenével, műemlék épületünkkel,
tantermeinkkel, hangszereinkkel és a
folyamatosan átalakuló környékkel;
- zenei vetélkedőkön vehetsz részt;
- tájékozódhatsz a felvételiről, az iskola
rendszeres programjairól, a tanult
tantárgyakról, és minden egyéb kérdésről,
ami felmerül Benned;
- új barátokra tehetsz szert és tartalmas, de
vidám napokat tölthetsz velünk.

A tábor programtervezete:
Október 27. péntek

Október 29. vasárnap

11:00 Regisztráció
Hangszeres oktatás a beosztás szerint
12:00 Erasmus
Pedagógusaink külföldi módszertani
továbbképzésének beszámolói
18:00 óráig folyamatosan
13:00-14:30: Ebédelési lehetőség
13:30 Mire számíthatok a szolfézs felvételin?
15:00 Intézményi tájékoztató
Dr. Vigh Andrea rektor asszony
Dr. Benkő Szabolcs igazgató úr
16:30 Ifjú zeneszerzők bemutatkozó hangversenye
18:00 Népzenészeink mini-koncertje
Táncház – Zsíroskenyér-party

9:00 Hangszeres oktatás a beosztás szerint
18:00 óráig folyamatosan
10:00 Középpontban a harmonika – egész napos
rendezvény koncertekkel, bemutatókkal
10:00-14:30: ebédelési lehetőség
14:00 A XIII. Őszi Zenei Tábor ünnepélyes zárása

Október 28. szombat
9:00 Szolfézs egyéni konzultáció, tájékoztató,
próba szóbeli az érdeklődők részére
9:00 Hangszeres oktatás a beosztás szerint
18:00 óráig folyamatosan
12:30 Ki mer ma? - zenei vetélkedő
13:00-14:30: Ebédelési lehetőség
14:00 Büszkeségeink – verseny helyezettjeink
hangversenye
16:00 Zongora tanszakunk bemutatkozó koncertje
18:00 Indításként szaxofon-jelenlegi és leendő
diákjaink közös produkciója
Jam-session - Jazz tanszak
Zsíroskenyér-party
Egyéb fakultatív program:
Csoportos látogatás a Zeneakadémián
A programokban változások történhetnek!
Részletes információk a helyszínen!

A tábor részvételi díja: 1.000 Ft / nap /fő
Befizetés készpénzben a regisztrációkor!
A vidéki résztvevők (szülőnek is) kollégiumi
szállást igényelhetnek
Evangélikus Középiskolás Kollégium
Cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 1.
(kb. 20 percre az iskolától)
Honlap: www.evangkoli-rozsaktere.hu
A szállás díja: 2.500 Ft +Áfa/fő/éj
Befizetés a kollégiumban.
Iskolánk büféjében meleg ebéd megrendelésére van
lehetőség.
Ára: 1000 Ft/ adag
Menü:
2017. október 27.: Bakonyi betyár gulyás, sajtos pogácsa
2017. október 28.: Sertés pörkölt tésztával, ízes
tekerccsel
2017. október 29.: Rántott borda hasáb burgonyával

XIII. ŐSZI
ZENEI TÁBOR
2017. október 27-29.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2017. október 16.
Jelentkezési cím:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium
1065 Budapest, Nagymező u.1.
További információk:
Csomor Katalin
e-mail: csomor.katalin@zeneakademia.hu
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