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Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” című kiemelt

projekt keretében megvalósuló Tehetség – Világ - Zene intenzív világzenei szünidei tehetségfejlesztő

programra (táborra)

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 Tehetség –Világ - Zene intenzív

világzenei szünidei tehetségfejlesztő programra (táborra).

A Tehetség – Világ – Zene 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 eljutást bérelt buszokkal biztosítjuk. A buszok indulási pontjához való eljutást

azonban a diákoknak kell megoldania, sajnos az utazás ezen költségét nem tudjuk támogatni.

A Tehetség – Világ – Zene tábor időpontja: 2013. június 23-29-ig

Helyszín: Esély Alapítvány gyermektábora, Tata.

1.) A Tehetség – Világ – Zene intenzív szünidei tehetségfejlesztő program célkitűzése

· A kiválasztott fiatal tehetségek közvetlenül a legjobb magyar világzenei előadóktól, egyéniségektől
ismerhessék meg a világzene korlátlan lehetőségeit.

· A fiatalok mentorált, önálló munkavégzéssel önbizalmat és motivációt szerezzenek a további
munkához.

· A tábor eredményeképpen létrejövő előadás referenciát és fellépési anyagot biztosít a résztvevőknek.

2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.
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3.) A Tehetség – Világ – Zene intenzív nyári tábor célcsoportja

· Világzene iránt érdeklődő, zenei előképzettséggel rendelkező fiatalok

· 14-16 éves korcsoport

4.) A Tehetség – Világ – Zene intenzív nyári tábor programja

· Naponta 3-3 óra oktatás, gyakorlás, külön, hangszerek és stílusok szerinti csoportokban, délelőtt-

délutáni időszakokban.

· Bemutató előadás a június 28-án kezdődő tatai Víz, Zene, Virág zenei fesztiválon. E mellett a
mesterek is készítenek egy közös műsort a négy műfajból. Mindez 70 perces produkció.
(Világok Hangja)

       A résztvevők mindennap szabadidős, lazító programokon vesznek részt:

· zártkörű világzenei koncertek,
· fürdés a Fényes-fürdőn (rossz idő esetén a tatabányai Gyémánt fürdőben),
· kerékpáros túra,
· a tatai vár meglátogatása a tatai hagyományőrzők társaságában (beöltözés korabeli ruhákba,

középkori fegyverismeretek),
· sétahajózás a tatai Öreg-tavon.

5.)  Jelentkezési feltételek

· 14-16 év közötti diák.

· Zenei képzésben résztvevő diák.

· Világzene iránt aktívan érdeklődő diák.

· Oktatói, mentorai szerint tehetséggel rendelkező fiatal.

Előny: (Kérjük a jelentkezésnél oktatói, mentori ajánlást csatolni!)

· Saját hangszer (A hangszer hiánya nem kizáró ok.)

· Már rendelkezik valamilyen hangfelvétellel (youtube, soundcloud stb.)
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6.)  Jelentkezés módja, határideje

A Tehetség – Világ – Zene intenzív világzenei 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: Kozma Gergely

http://www.tehetseghidak.hu/

