
 

Kedves Érdeklődő! 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy jelentkezni szeretnél a Bartók Konzi XVIII. Őszi Zenei 

Táborába. Az alábbiakban a táborral kapcsolatos praktikus információkat gyűjtöttük össze: 

 

Regisztrációs díj: 

 

Idei rendezvényünk is a Nemzeti Zenede Alapítvány támogatásával valósul meg. A tábor 

egyszeri regisztrációs díja 5000 Ft. Kérünk mindenkit, hogy az összeget 2022. október 21-én, 

készpénzben fizesse be a regisztráció során. Amennyiben számlát igényelnek, kérjük, a 

megadott emailen címen (rubint.agnes@zeneakademia.hu) előre jelezzék!  

A regisztrációra a földszinten, iskolánk orgonatermében kerül sor.  

 

Étkezés: 

 

Iskolánk aulájában büfé működik, ahol pénteken és szombaton meleg ebéd vásárlására is van 

lehetőség (1700ft-os egységáron, 11.30 és 14.00 óra között). A tervezett menü: 

 

Péntek: Rántott csirkemell, rizibizivel 

Szombat: Tárkonyos raguleves +3 db sajtos pogácsa  

Vegetáriánus menü: Rántott sajt, rizibizivel  

 

Előrendelési lehetőség a jelentkezési lapon található, további információk a helyszínen. 

Kollégium: 

Intézményünknek saját kollégiuma nincs. Tanulóink nagy része az Evangélikus Középiskolai 

Kollégiumban lakik, ahol a tábor résztvevőit és szüleiket is szívesen fogadják ezen a 

hétvégén. A kollégiumi szállás nem automatikus, tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a 

foglalást önállóan intézze. Elérhetőségük: 

http://evangkoli-rozsaktere.hu/ 

1074 Budatest VII. kerület, Rózsák tere 1.  

Telefon: 06 1 351 0522 

Email: bpkoli.titkarsag@gmail.com 

 

Teaház: 

 

Ha épp két program között nincs mit csinálnod, szeretettel várnak tanáraink és diákjaink a 2. 

emeleti 222. tanteremben, egy finom teával vagy egy beszélgetéssel, társasjátékkal. 

 

Órabeosztás: 

 

A jelentkezéskor megadott információk alapján minden tanulót beosztunk egyéni órára. A 

beosztás a tábor első napján, a földszinti hirdetőoszlopokon lesz található. Az egyéni órák 

alatt a szülők az aulában tudnak várakozni. A tanórára nem beosztott tantermekben 

gyakorlásra is van lehetőség, a szabad termekről a portán, illetve az információs pultnál lehet 

érdeklődni. 
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Pénteken és szombaton fellépési lehetőséget is kínálunk. Aki szeretné tudását koncert keretén 

belül is bemutatni, az jelezzen a rubint.agnes@zeneakademia.hu címen. Korrepetítort szükség 

esetén biztosítunk, a próbalehetőségről levélben értesítjük a jelentkezőket. 

 

Korhatár: 

 

Táborunkba elsősorban továbbtanulás előtt álló diákokat várunk. Általános iskolai 6. és 7. 

osztályos tanulók jelentkezését kapacitásunk függvényében tudjuk fogadni, erről bővebb 

információt a jelentkezés határidejének lejárta után tudunk adni. 

 

Szolfézs felmérő: 

 

Iskolánk pályaalkalmassági vizsgálatán a hangszeres meghallgatás mellett szolfézs felmérésen 

is részt kell venni.  Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani egy online kitölthető írásbeli teszttel, 

melyet a regisztráció során megadott email címre fogunk kiküldeni, ebben minden további 

információ megtalálható lesz. A teszt kapcsán felmerülő kérdéseket kötetlenül is meg tudjátok 

beszélni szaktanárainkkal 2022. október 22-én, szombaton 14 órától a Ferencsik-teremben. Itt 

lehetőség lesz az iskolai szolfézs-zeneelmélet oktatás struktúrájával is közelebbről 

megismerkedni. 

 

Aviso Stúdió – Zeneakadémia 

 

A következő tanévtől új képzést indítunk, a hangkultúra szakot. Ennek megismeréséhez nyújt 

segítséget a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri épületében tett stúdiólátogatás, ahol a koncertek 

hangosítási-, színpadtechnikai-, valamint a stúdiók hattérmunkálataiba nyerhetnek betekintést 

az érdeklődők. Ahogy a tábor programkínálata során is jeleztük, a stúdiólátogatás előzetes 

regisztrációhoz kötött, munkatársaink 15.00 és 16.00 órakor 15-15 főt tudnak fogadni. 

 

Ki mer ma? -  Zenei vetélkedő 

 

Ahhoz, hogy a hangszeres játék és a muzikalitás párhuzamosan fejlődjön, átfogó zenei 

ismeretekre van szükség. Ennek megismerésére és kiaknázására nagyszerű lehetőség a 

zenetörténeti ismereteket játékosan közlő vetélkedő, melyet Molnár Szabolcs zenetörténet 

tanár állít össze. A vetélkedő kérdései a tábor zárt Facebook csoportjában lesznek elérhetőek.  

A helyes megoldások beküldői között értékes nyereményeket sorsolunk ki, melyeket mindkét 

nap, az esti koncert előtt adunk át. (A FB csoport meghívója a jelentkezési határidő lejárta 

után, a megadott email címekre kerül kiküldésre.) 
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