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Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2010-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” című kiemelt

projekt keretében megvalósuló Komolyzenei intenzív szünidei tehetségfejlesztő programra

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”

című kiemelt projekt keretében Magyarországon működő tehetségpontok és civil szervezetek, illetve nem

tehetségpontok által delegált diákok számára felhívást tesz közzé a Komolyzenei intenzív szünidei

programban (táborban) való részvételre.

A Komolyzenei intenzív szünidei programban részt vevő diákok részére a Tehetséghidak Program

térítésmentesen biztosítja a szállást, étkezést, a lazító programok keretében felmerülő belépőjegyek költségét.

A tábor helyszínére való eljutás költségét szintén biztosítjuk.

A Komolyzenei tábor intenzív szünidei tehetségfejlesztő program időpontja: 2013. július 9-14.

Helyszín: Pomáz

A pályázat nyerteseinek a Tehetséghidak Programiroda térítésmentesen biztosítja a tábor helyszínére

az oda-vissza utazást bérelt autóbusszal, a szállást és étkezést.

1.) A Komolyzenei intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor programja

A hangszeres komolyzene terén már elköteleződött fiatalok szakmai fejlődésének segítése. A résztvevőket az

előkészítő időszakban és a tábor alatt elismert művészek készítik fel a nyilvános budapesti kamarazenei záró

hangversenyre. A záró produkció után a mentoráló művészekkel műhelybeszélgetésre nyílik lehetőség a

résztvevők és szüleik számára.

A következő programokon vehetnek részt a nyertes diákok.

· A nyertes fiatalok a mentorokkal egyeztetett kamarazenei művek szólamait még a tábor előtt

előzetesen megismerik, gyakorolják.

· A tábor alatt a művészek irányításával felkészülnek a létrehozott kamarazenei együttesekkel a tábor

utolsó napján megszervezésre kerülő nyilvános hangversenyre.
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· Pszichológus által vezetett önismereti foglalkozásokon vehetnek részt a nyertes diákok, ahol az

előadóművészeket érintő stresszhelyzetek kezelésében kapnak tanácsokat.

· Kiegészítő programként „historikus táncház” segíti a komolyzene stilizált táncainak mélyebb

megértését.

· Szabadidős programok (strandolás, városnézés) gondoskodnak a kikapcsolódásról.

· A résztvevők és szüleik műhelybeszélgetés keretében szakmai és karrier-tanácsadást vesznek részt a

szakmai munkát irányító művészekkel.

2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával

3.) Kiket várunk a Komolyzenei tehetségfejlesztő táborba?

· Olyan 9-11. osztályosokat, akik hangszeres tehetségüket már bizonyították.

4.) Jelentkezési feltételek

· Jelentkezéskor sorolja fel a diák hangszeres tanulmányainak eredményeit (pl. versenyeredmények,

kiemelkedő jelentőségű fellépések, stb.), melyek a jelentkező diák fiatal kiválóságát tanúsítják.

· A hangszertudás színvonalának megítéléséhez a jelentkezési lapon tüntessenek fel 4-5 olyan

zeneművet, amely jelenleg a diák repertoárján szerepel!

· A pályázat benyújtása előtt az érintett fiatalok és szüleik beleegyezése szükséges.
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5.)  Jelentkezés módja, határideje

A Komolyzenei intenzív szünidei tehetségfejlesztő programra 2013. május 15-ig várjuk a jelentkezéseket

a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított formanyomtatványon, a projektiroda honlapján.

(www.tehetseghidak.hu )

A Tehetséghidak Projektiroda által felkért Bíráló Bizottság döntését követően minden jelentkezőt értesítünk

a döntés eredményéről.

Táborvezető: Turmezeyné Heller Erika

http://www.tehetseghidak.hu/

