JELENTKEZÉSI LAP
a 2017/2018. tanév pedagógus továbbképzésére
a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft.

32. sz. továbbképzés

A jelentkező neve:

.......................................................................................……………………………………

Leánykori neve:

……………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő:

………………………………………………………………………………………………

Anyja neve:

………………………………………………………………………………………………

Levelezési címe:

............................................................................……………………………………….……

Telefonszáma:

..................................

Iskolája neve:

..................................................................................…………………………......................

E-mail cím:.

.........................................……………………

A számlát a képzés részvételi díjáról az alábbi névre, címre kérem kiállítani:
(Ennek közlése hiányában a számlát csak a munkahely nevére tudjuk kiadni!)
……….%
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................... .....................................................
……….%
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

32. sz.Stílusismeret és technikaképzés -– alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
A továbbképzés címe: Vonós-Zongora szóló és kamarazene tanítása
A továbbképzés írásos meghirdetését (Továbbképzési füzet) megkaptam és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
(Tudomásul veszem, hogy a tanfolyamon való részvételről csak az esetben kapok tanúsítványt, amennyiben a
foglalkozások min. 80 % - án részt vettem, a részvételi díjat befizettem, és a beszámolási formának eleget tettem.)

......................................., 2018. ......................... hó ...... nap
...........................................
az igazgató aláírása

...........................................
a jelentkező aláírása

A jelentkezési lapot a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. e-mail címére kérjük megküldeni.
e-mail cím: metronomkht@hotmail.com
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

32. sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)
Előadói: Sebestyén Katalin hegedűművész-Belgium, Sander Geerts brácsaművész-Belgium,
Orsi Leka gordonkaművész- Belgium,Lucas Blondeel zongoraművész-Belgium, Németország,
Botvay Károly Kossuth díjas gordonkaművész-Magyarország
A továbbképzés témája: Vonós-Zongora szóló és kamarazene tanítása
A továbbképzés a Tatai XII. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzushoz kapcsolódik.
(Neves professzorok irányításával, beosztás szerint szóló és kamarazene órákon muzsikálhatnak együtt a világ
minden részéből érkező növendékek. A tanítás 4 nyelven folyik. A kurzus sok fellépési lehetőséget biztosít a
résztvevők számára házi hangversenyeken, a kurzust záró gála hangversenyen és a párhuzamosan zajló Tatai Barokk
Fesztivál rendezvényein.)

A továbbképzés helyszíne: Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola (2890 Tata, Fazekas u 53. )
További információ: www.concertotata.hu
A továbbképzés időpontja: 2018.augusztus 19- 30. között, minden nap 10.00 és 18.00 ó között
Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga, koncertfellépés a hangversenyeken és a kurzus végén
Részvételi díj: 25.000 Ft

Minimum létszám: 10 fő
Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017.

