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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

Kedves Tanár Kollégák! 

 

A J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola és az Esterházy Pál Alapítvány az elmúlt 

évekhez hasonlóan PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOT rendez a furulyát oktatók és 

érdeklődők részére: 

A reneszánsz zene elemei, kezdőknek – 

hogyan tanítottak zenét annak idején 
címmel 

 

Időpontja: 2014. november 3. (hétfő) 

Helyszíne: J. Haydn AMI Fertőd, Madách sétány 1. (Kamaraterem) 
 

Program:  

 Regisztráció 9.30-10.00 óráig 

 10.00-13.00 óráig előadás, kurzus 

 13.00-14.00-ig ebédszünet.  

 14.00-16.00-ig nyilvános tanítás, konzultációs lehetőség, ahol tanulókkal, egy-egy 

módszertani probléma megoldásával is szívesen foglalkozik a szakmai nap 

vezetője.  
 

A délelőtti program a korábbi évektől eltérően nem pusztán előadás, hanem aktív kurzus 

lesz. 

A jelentkezők október 1-je után megkapják azt a 7-8 oldalnyi anyagot, amelyet 

tanulmányozni, gyakorolni kellene… ! Természetesen mindenki hozzon magával furulyát. 

Előadó: Dr. Bali János furulyaművész, Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, tudós, pedagógus, 

karmester, furulya- és fuvolaművész, a Miskolci Zeneművészeti Egyetem tanára. 

 

Bővebb felvilágosítás a 99/370-209-es, vagy E-mail címen (muzsikahaz@freemail.hu) 

kérhető. 

Részvételi szándékát (legkésőbb szeptember 30-ig) az alábbi jelentkezési lapon 

szíveskedjék visszaküldeni, hogy az esetleges változásokról értesíthessük! 

Részvételi díj: 2.000,-Ft/fő, melyet az Esterházy Pál Alapítvány számlaszámára 

kérünk befizetni, szakmai nap támogatása címen, a jelentkezéssel egyidőben, vagy a 

jelentkezési lapon jelölni a helyszíni fizetés szándékát. 

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet. Számlaszám: 59100607-10011001  

 

(A gépkocsival érkezők részére ingyenes parkolási lehetőség.) 

 

Fertőd, 2014. szeptember 1. 

        Tisztelettel: 

 

          Bertha János 
           

http://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc-d%C3%ADj
mailto:muzsikahaz@freemail.hu
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JELENTKEZÉSI LAP 
(Furulyás Pedagógiai Szakmai Nap Fertődön, - 2014. november 3. 10h-16h-ig) 

Visszaküldési határidő: 2014. szeptember 30.) 

 

Név:  …………………………………… 

 

Életkor: …………… 

 

Iskola/munkahely neve, címe: 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Számlaviselő neve, címe 

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

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

 

E-mail cím: …………………………………… 

 

Telefon: …………………………………… 

 

A részvételről, továbbképzésről igazolást kérek:  igen nem  

 

Igen esetén:  

Születési név:   …………………………………… 

Születési hely, idő:  …………………………………… 

Anyja neve:   …………………………………… 

 

A részvételi díjat:  átutalom a jelentkezéssel egyidőben átutalom/ Lövő és Vidéke 

Takarékszövetkezet. Számlaszám: 59100607-10011001  

a helyszínen fizetem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Növendékem, növendékeim tanítását kérem:  igen  nem 

Életkoruk:......../............év, zeneiskolai osztályuk:……/……….évfolyam.  

 

Növendékek száma:  fő.  

 

 

2014.   hó nap. 

 

 

       ……………………………………. 

        igazgató/jelentkező 


