
NÉPZENEI TÁBOR 
A KISS ZENEDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKGIMNÁZIUMBAN 

 

A KISS ZENEDE NÉPZENEI TÁBORT SZERVEZ,  

A REM37-BEN. 

 

A tábor ideje:  
2018. augusztus 13. – augusztus 17. (hétfő– péntek) 

 

          A táborba jelentkező gyerekek, művészeti foglalkozásokon (népi hegedű, citera, népi 

furulya, népi ének és kamarazene foglalkozásokon) vehetnek részt. Az oktatást a Zeneiskola 

tanárai, műhelyvezetői, pedagógusai tartják. 

A tábor megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul! 

 

Napi programok: 

  8.00 –   8.45 -ig: érkezés, gyermekfelügyelet 

  9.00 – 11.30 -ig: művészeti foglalkozások (tízórai a szünetben) 

11.30 – 13.00 -ig: ebéd 

13.30 – 16.00 -ig: művészeti foglalkozások (egy alkalommal kirándulás) 

15.30 – 17.00 -ig: uzsonna és távozás.  

Pénteken koncerttel és egy közös táncházzal zárul a tábor. Kérjük, hogy Önök is járuljanak a 

rendezvény sikeréhez és jó hangulatához erre a napra süteménnyel és üdítővel. 

 

A foglalkozások helyszíne: REM37; Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. 

 

Részvételi díj: 30.000.-/fő (tartalmazza a napi háromszori étkezést). 

A részvételi díjat „ZENEDE” –MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, UNICREDIT BANK:  

10918001-00000091-19610001 kérjük befizetni, legkésőbb június 5-ig. Testvérkedvezmény: 

(10%).  

(Kérjük, a közleményen tüntessék fel: Népzenei tábor 2018 – gyermek neve) 

Jelentkezni a mellékelt lap kitöltésével lehet 2018. május 18-ig a főtárgy tanároknál, illetve  

a zeneiskola titkárságán (1028 Budapest, Hidegkúti út 167.).  

A jelentkezés e-mailben is elküldhető a toth.luca.reka@kisszenede.hu postafiókra.  

A jelentkezési lap letölthető iskolánk honlapjáról, a www.kiss-zenede.hu internetes címről. 

 

A jelentkezések összesítése után, június elején részletesebb információkat tudunk adni. 

 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 

Budapest, 2018. március    A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és 

Szakgimnázium 

      tantestülete és vezetősége 


 --------------------------


-----------------------Itt v

álassza le!------------------------


----------------------


 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

(Jelentkezési lap visszaküldése: 2018. május 18., részvételi díj befizetése: június 5.!) 

Kérjük, olvashatóan, NYOMTATOTT betűkkel töltse ki! 

 

Jelentkező neve:   ….................................................................... 

Kora:     év 

TAJ száma:       

Főtárgya a zeneiskolában: ........................................................................ 

Főtárgy tanára neve:  …....................................................................  

          

Reggeli gyermekfelügyelet kérése:       
 

 

Szülő neve (kapcsolattartó):...................................................................................... 

Elérhetősége (telefonszám és e-mail): 06-- 

…………………………………………@…………………………………………… 

Egyéb fontos közlendő (ételérzékenység, allergia, betegség stb.):…………………..... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Alulírott, vállalom, hogy a részvételi díj összegét, legkésőbb 2018. június 5-ig befizetem. 

 

 

Budapest, 2018...........................   ……….…...................................... 

szülő aláírása 

 

mailto:toth.luca.reka@kisszenede.hu
http://www.kiss-zenede.hu/
mailto:hubayzeneiskola@nextramail.hu

