
 
JELENTKEZÉSI LAP 

 

„Közeleg a verseny?” 
Hargitai Imre és Monostori Gábor zongoraművészek mesterkurzusai  

zeneiskolás növendékek számára 
 

2017. szeptember 27. / október 25. / november 11. 
Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola AMI (1063 Budapest, Szív u. 19-21.) 

 

 
 

I. Jelentkezés PASSZÍV hallgatóként:  
 

 

A jelentkező neve:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Iskolájának neve, címe:  
 

 
Kérjük, (x-szel) jelölje be, hogy mely kurzusokon szeretne részt venni:  
 

A kurzusok időpontjai: Előadók: 

1. 2017. szeptember 27. szerda 
9.30-14.00 óra 

Hargitai Imre zongoraművész mesterkurzusa 
(tanszakvezető (BBZSz), egyetemi docens (LFZE) 

 

2. 2017. október 11. szerda 
10.00-14.00 óra 

Stachó László zenepszichológus 
(tudományos munkatárs - LFZE Kodály Intézet, tanársegéd - SZTE) 

 

3. 2017. október 25. szerda 
9.30-17.00 óra 

„Chopin Gesz-dúr és f-moll keringőjének [op. 70 no. 1–2] 
szövegváltozatai – Julian Fontana közreadói tevékenységéről” 
Monostori Gábor zongoraművész  
előadása és mesterkurzusa 
(igazgatóhelyettes, Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI) 

 

4. 2017. november 11. szombat 
9.30-14.30 óra 

Hargitai Imre zongoraművész mesterkurzusa 
(tanszakvezető (BBZSz), egyetemi docens (LFZE) 

 

 
 

 
A programban részt vevő zenetanárok számára a továbbképzésen való részvétel esetén – a 
(277/1997 (XII.22.) korm. rendelet alapján – 5 órás igazolás kérhető. 
 

kérek 
igazolást 

 
 

nem kérek igazolást  

 
Részvételi díj: 2000 Ft / alkalom (a helyszínen fizetendő). 
 
A jelentkezési lapokat a kiválasztott kurzus(ok) megjelölésével a következő címre kérjük 
továbbítani: tazikonyvtar@tothaladar.hu  
 

 

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 21.   

 
 

A kurzusok a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 30 órás továbbképzésként is 
elvégezhetők. További információk: www.mzmsz.hu 
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II. Jelentkezés AKTÍV hallgatóként: 
 

 

A növendék neve:  

Életkora:  

Felkészítő tanár neve:  

Iskolai osztálya:  

A választott mű(vek) szerzője:  

A választott mű(vek) pontos címe:  

 
Kérjük, (x-szel) jelölje be, hogy mely kurzusokon szeretne részt venni növendékével:  
 

A kurzusok időpontjai: Előadók: jelölés 

1. 2017. szeptember 27. szerda 
9.30-14.00 óra 

Hargitai Imre zongoraművész mesterkurzusa 
(tanszakvezető (BBZSz), egyetemi docens (LFZE) 

 

2. 2017. október 25. szerda 
9.30-17.00 óra 

„Chopin Gesz-dúr és f-moll keringőjének [op. 70 no. 1–2] szövegváltozatai – 
Julian Fontana közreadói tevékenységéről” 
Monostori Gábor zongoraművész  
előadása és mesterkurzusa 
(igazgatóhelyettes, Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI) 

 

3. 2017. november 11. szombat 
9.30-14.30 óra 

Hargitai Imre zongoraművész mesterkurzusa 
(tanszakvezető (BBZSz), egyetemi docens (LFZE) 

 

 
 

 

A programban részt vevő zenetanárok számára a továbbképzésen való részvétel esetén – a 
(277/1997 (XII.22.) korm. rendelet alapján – 5 órás igazolás kérhető. 
 

kérek 
igazolást 

 
 

nem kérek igazolást  

 
Részvételi díj: 2000 Ft / alkalom (a helyszínen fizetendő). 
 
A jelentkezési lapokat a kiválasztott kurzus(ok) megjelölésével a következő címre kérjük 
továbbítani: tazikonyvtar@tothaladar.hu  
 

Jelentkezési határidők: 
1. kurzusra (Hargitai Imre) 2017. szeptember 21. 
2. kurzusra (Monostori Gábor) 2017. október 18. 
3. kurzusra (Hargitai Imre) 2017. november 3. 
 
 

 

A kurzusok a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 30 órás továbbképzésként is 
elvégezhetők. További információk: www.mzmsz.hu 

 


