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JELENTKEZÉS
Kedves Szülők, Növendékek és Növendékjelöltek!
Az Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola 2016. május 3-án és 4-én, 14-19 óra között
meghallgatással egybekötött jelentkezést hirdet 2016/17 tanévre új növendékek számára.
Iskolánkban a 6-22 éves korosztály oktatása folyik.
A meghallgatáson elbeszélgetésre, esetleg népdal/gyerekdal éneklésére, és ritmustapsolásra kerülhet
sor. A meghallgatások eredményéről 2016. július első hetében tájékoztatjuk a jelentkezőket emailben.
Iskolánkban az oktatás, „A magyar zenei anyanyelv iskolája” jelmondat jegyében folyik. Az Óbudai
Népzenei Iskola a magyarországi népzene tanítás legrégebben működő műhelye. Jelenleg kb. 200
növendékünk van, és szinte valamennyi magyar népi hangszert lehet tanulni a népi ének, a népi
játékok és a népszokások mellett. A növendékeink sikeresen szerepelnek országos versenyeken,
rendezvényeken.
Tanáraink: Balogh Sándor (furulya, citera), Borsi Ferenc (furulya, citera, tambura), Budai Ilona
(népi ének), Kerékgyártó Gergely (népi bőgő), Gelencsér Ágnes ig.h.(zeneelmélet, szolfézs,
zongora), Köles Éva (népi ének), Nemcsics Kinga (népi ének), Fábián Éva (népi ének, előképzőnépi játék, népdalkör), Horváth Attila (hegedű, brácsa, bőgő), Jakab Csongor (furulya, citera,
koboz), Jánosi András (hegedű), Juhász Zoltán (furulya), Szlama László (koboz), Hefelle
Katalin (szolfézs), Váradi Erika (szolfézs), Kuczera Barbara (hegedű), Soós Csaba (hegedű),
Szabó Zoltán (duda), Szerényi Béla mb.ig. (tekerő), Németh András (tekerő), Turi András
(cimbalom, brácsa), Virágvölgyi Márta (hegedű).
A 2013-as évben új épületbe költözött az iskola. Összetartó, családias közösség jellemző
intézményünkre.
A tanítás a délutáni órákban, este 20 óráig zajlik. A növendékeknek az oktatásban való részvétel heti 2x
30 perces hangszeres/énekóra és 2x 45 perces elméleti (kötelező, pl. szolfézs) elfoglaltságot jelent.
Félévkor meghallgatáson, év végén vizsgaelőadáson adnak számot a tanulóink az évközben
megszerzett tudásukról.
A tandíjat az adott év érvényes térítési díj táblázat szerint állapítjuk meg.
Hangszerrel nem rendelkező növendékeink számára, lehetőséget biztosítunk iskolai hangszerek
használatára.
A sikeres meghallgatást tett új növendékek beiratkozása a 2016/17 tanévre, a térítési díj 2016
július 30-ig történő befizetése után válik érvényessé.
Budapest, 2016. március. 30.
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