XIV. ŐSZI ZENEI TÁBOR
a budapesti

BARTÓK KONZIBAN
2018. október 26-28.
Iskolánk ebben az évben is nagy szeretettel várja
táborába leendő diákjait!
A tábor szakmai programjain való részvétel
ingyenes!
A rendezvény első napján találkozhattok
dr. Benkő Szabolcs igazgató úrral, aki megosztja
Veletek a Bartók Konzival kapcsolatos
gondolatait.
Kedves Zeneiskolás Fiatalok!
Jelentkezéseitek alapján egyéni hangszeres
órákra várunk benneteket, hogy
-

ízelítőt kapjatok a főtárgy órák hangulatából
megismerjétek vezető hangszeres tanárainkat
tanácsot, útmutatást adhassunk a
pályaválasztásotokhoz, további hangszeres
tanulmányaitokhoz

Kiegészítő fakultatív programjaink gazdag
választékával igyekszünk hasznossá, egyben
tartalmassá tenni a tábor napjait:
-

tájékoztatást kapsz a pályaalkalmassági
meghallgatásról
felmérheted elméleti felkészültséged
megismerheted iskolánkat
hangversenyeken találkozhatsz kiemelkedően
tehetséges diákjainkkal
zenei vetélkedőn vehetsz részt
megismerheted népzene és jazz tanszakunkat,
melyek diákjai jó hangulatot biztosítanak a közös
estékhez
új barátságokat köthetsz …

A tábor programtervezete:
Október 26. péntek

Október 28. vasárnap

9:00

10:00

Regisztráció, a tábor munkarendjének
kihirdetése, növendékek beosztása a Bartók
Konzi Ferencsik-termében
10:00
Igazgatói köszöntő, a XIV. Őszi Zenei
Tábor megnyitása és a tanítás kezdete
10:30-12:30 Hangszeres órák beosztás szerint
11:00-12:00 Csembalókoncert és interaktív csembaló
bemutató a Régi Zeneakadémia
Kamaratermében (csoportos séta az iskola
bejáratától)
12:30
Ebédszünet
12:30-13:00 Ki mer ma?
Zenei vetélkedő Gombos Lászlóval
14:00-17:00 Hangszeres órák beosztás szerint
14:00-15:00 Múzeumpedagógiai program a Liszt
Ferenc emlékmúzeumban 1. csoport
(csoportos séta az iskola bejáratától)
15:00-16:00 Múzeumpedagógiai program a Liszt
Ferenc emlékmúzeumban 2. csoport
(csoportos séta az iskola bejáratától)
17:30
A zongora tanszak bemutatója a Ferencsikteremben
19:00
Népzenészek meglepetés műsora és táncház
Október 27. szombat
9:00

Szolfézs tesztírás és a szolfézs előkészítő
kurzus jelentkezési lapjának kitöltése–
Ferencsik-terem
10:00-12:00 Szolfézs írásbeliről egyéni elbírálás,
kiértékelés, tanácsadás, beszélgetés tantermek
10:00-12:30 Hangszeres órák beosztás szerint
12:30
Ebédszünet
12:30-13:00 Ki mer ma?
Zenei vetélkedő Gombos Lászlóval
13:30:17:30 Hangszeres órák beosztás szerint
17:30
Maratoni koncert a tábor résztvevőivel
19:00
Jazz tanszak meglepetés műsora
A programokban változások történhetnek!
Részletes információk a helyszínen!

II. Országos Harmonikafesztivál
Demenív Mihály vezetésével
Ferencsik terem
A fesztivál külön jelentkezési lapja letölthető a
konzi.hu oldalról.
9:30 - 10:00 Résztvevők, vendégek fogadása
10:00 - 11:00 Közös darab próbája
11:00 - 11:15 Megnyitó
11:30 - 13:00 Fesztivál I. rész
13:00 - 13:30 Szünet, ebéd
13:30 - 15:00 Fesztivál II. rész
15:00 - 17:00 Szakmai konzultációk

9:30-15:00

Hangszeres órák beosztás szerint

Szállást igény szerint kollégiumban tudunk
biztosítani diákoknak, szüleiknek
napi 3275 Ft áron/fő.
A kollégium elérhetősége:
Rajnai Éva kollégiumi titkár
Evangélikus Középiskolai Kollégium
1074 Budapest Rózsák tere 1.
Mobil: 70/235-9049
Tel: 061 351 0522
bpkollegium@luthera.hu
Honlap: http://evangkoli-rozsaktere.hu/
Iskolánk büféjében meleg ebéd megrendelésére van
lehetőség.
Ára: 1200 Ft/ adag
Menü:
2018. október 26.: Sertéspörkölt tésztával, piskótatekercs
2018. október 27.: Gulyásleves, pogácsa
2018. október 28., Palócleves, kókuszkocka

XIV.
ŐSZI
ZENEI TÁBOR
Jelentkezni online a konzi.hu oldalon lehet.

Jelentkezési határidő:
2018. október 16., 16 óra

2018. október 26-28.
Bartók Konzi

Budapest
További információk:
Kálózi Erika
e-mail: kalozi.erika@zeneakademia.hu

www. konzi.hu

Liszt Ferenc
Zeneművészeti
Egyetem
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Gyakorló Szakgimnázium

