XII. ŐSZI ZENEI TÁBOR
a budapesti

BARTÓK KONZIBAN
2016. október 28-29.
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;
- speciális hangszeres kurzusokat hallgatni;
- 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 28. péntek
8:00:tól folyamatos regisztráció érkezési sorrendben
10:30:
A tábor megnyitása
Tájékoztatás, információk:
a tervezett program kihirdetése
növendékek beosztása
gyakorlási lehetőség.
11 órától: hangszeres oktatás a beosztás szerint
(folyamatosan 18:00 óráig)
12:30: Ki mer ma? - zenei vetélkedő
13:00-14:30: ebédelési lehetőség
13:30: a zeneszerzés tanszak bemutatkozik
18:00: Táncház – Zsíroskenyér-party
Október 29. szombat
9:00: Mire számíthatok a szolfézs felvételin?
Konzultáció, tájékoztató, tanácsadás
10:00: Hangszeres oktatás a beosztás szerint
(folyamatosan 18:00 óráig)
12:30: Ki mer ma? - zenei vetélkedő
13:00-14:30: ebédelési lehetőség
18: Jam-session
Jazz tanszakunk rendezvénye
Egyéb fakultatív program:
Csoportos látogatás a Zeneakadémia
Liszt Ferenc téri épületében
A programokban változások történhetnek!
Részletes információk a helyszínen!

A tábor részvételi díja: 2.000 Ft. / nap /fő
Befizetés készpénzben a regisztrációkor!
A vidéki résztvevők számára
(szülőnek is) kérésre kollégiumban van
lehetőség szállás igénylésére.
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: 990 Ft/ adag

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével lehet.

XII. ŐSZI
ZENEI TÁBOR
2016. október 28-29.

Jelentkezési határidő: 2016. október 14.
Jelentkezési cím:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium
1065 Budapest, Nagymező u.1.
További információk:
Mondok Edina
e-mail: mondok.edina@zeneakademia.hu
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