XVII. ORSZÁGOS FUVOLÁS TÁBOR
BÓLY
2013. június 23-től június 30-ig

Információ: Bólyi Általános Iskola
7754 Bóly, Rákóczi u. 2.
Tel.: 69/868-120 Fax: 69/369-369
www.altisk.boly.hu

Művészeti vezető:
BARTH ISTVÁN

Liszt-díjas

PÉCS

Tanárok:
ALBERT JÓZSEF
/fuvola – klarinét/
GREKSA LÁSZLÓ
Jeney-díjas
HERCZEGH MÁRIA Jeney-díjas
KOVÁCS TÜNDE
Jeney-díjas
KOVÁCS ÁRPÁD
Jeney-díjas
SZVOREN ANDRÁS Jeney-díjas

KISKŐRÖS
SZEGED
BUDAPEST
GYŐR
BÓLY
KECSKEMÉT

A fuvolás tábor - már tizenhetedik alkalommal - sok szeretettel
vár minden olyan zeneiskolás és szakiskolás növendéket aki legalább
már 2 éve tanul eredményesen hangszerén.
A táborban tanító tanári kar tagjai a mindennapi életből ismerik
a zeneiskolás korosztály problémáit.
Sikerült a tanításnak olyan kiváló tanárokat megnyerni, akik úgy
a művészi pályára, mint az országos versenyekre kiváló
eredményekkel készítették fel növendékeiket.
Az egyéni foglalkozásokon túlmenően, foglalkozunk duó, trió,
kvartett összeállításokkal, a nagy fuvolaegyüttesnek pedig a tábor
összes résztvevője tagja lesz.
A fuvolásokon kívül szívesen látunk más fafúvós hangszereseket is, elsősorban saxofon és klarinét hangszereken. Ők
szólistaként és az együttesben is szerepelhetnek.
A táborban való részvételt (passzív hallgatóként) főleg
pályakezdő kollégáknak ajánljuk.
Elszállásolás :
Étkezés (kiemelt):

Kollégiumban
Reggeli, ebéd, vacsora

Sportolás
:
Hangversenyek :

Sportpálya, tornacsarnok, strand
A helyi rendszeres fellépéseken túlmenően
élményszerű kirándulással egybekötött
fellépési lehetőséggel
Fuvolavarázs: gyertyafényes hangverseny

A tábor részvételi díja:
40.000,- Ft
Visszatérőknél ( a táborban már
résztvetteknek ):
34.000,- Ft
Rendszeresen visszatérőknél (akik
már legalább háromszor voltak):
32.000,- Ft
A részvételi díj magában foglalja a szállás, a kiemelt
étkezés, a szakmai programok, strandbelépő, kirándulás, …stb díját.
A részvételi díjat két részletben kérjük befizetni:
a./ A jelentkezés visszaigazolására szolgáló levélben
küldött csekken 12.000,- Ft-ot, melynek befizetési
határideje: 2013. június 05.
b./ A fennmaradó összeget érkezéskor az
iskolatitkárnál személyesen.
/ számlaigényt kérjük előzetesen jelezni! /
Az érkezőket 2013. június 23-án /vasárnap/ 14.00 órától
fogadjuk a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumban – Bóly, Hunyadi u. 3.
Megnyitó:
16.00 órakor
Első étkezés: június 23-án vacsora!
Utolsó étkezés: június 30-án ebéd.
Jelentkezési határidő: 2013.május 24.
Jelentkezési lap letölthető: www.altisk.boly.hu címről.
Jelentkezés után a részletes
programról, napirendről,
hangversenyekről, technikai részletekről tájékoztatót küldünk.
Szeretettel várunk mindenkit!
Kovács Árpád
táborvezető

XVII. Országos Fuvolás Tábor
BÓLY
2013. június 23-től június 30-ig
JELENTKEZÉSI LAP

Név: .........................................................................................
Lakcím: ....................................................................................
Telefon: ……………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………
Születési idő: ............................................................................
Hangszer: .................................................................................
Hány éve tanulja?: ...................................................................
Zeneiskolája: ............................................................................
Osztálya: ..................................................................................
Zenetanára: ..............................................................................
Közismereti iskola: ...................................................................

A jelentkezési lapot az iskboly@gmail.com e-mail címre is vissza lehet
küldeni!

