Pásztó, 2018. augusztus 8-14.

Tájékoztató felhívás
Tájékoztatjuk az ország oboás növendékeit, akik mind
alap- és középfokú művészetoktatási intézményben
tanulnak, hogy 2018. augusztus 8-14.-ig rendezzük
meg Pásztón. a IX. Országos Oboástábor, Kurzus és
Fesztivál tehetségfejlesztő programsorozatát
elsősorban alapfokú zeneiskolás növendékek részére,
de természetesen konzervatóriumban tanuló
növendékek is jelentkezhetnek, max. 42 fő összlétszám
erejéig. A program középpontjában a szakmai
műhelymunka, a tehetségfejlesztés és tehetséggondozás
áll, változatos programokkal.
2016. aug. 8. Búcsú Békés-Tarhostól a zárókoncert után
A programon, Pásztón biztosított kollégiumi szállás és napi 3-szori étkezés mellett a Rajeczky Benjámin Zeneiskola
ad helyet az egyéni kurzusfoglalkozásoknak, kamarazene és „oboa-zenekar” próbáinak közös programjaival.
Naponta oboaórák, zongorás próbák, s a társas zenélés és nádfaragás mellett Pintér Kata oboaművész (magyar Áll.
Operaház) nyitókoncertjére, tanári koncertre, a résztvevők fesztivál-koncertjeire, tanár-diák társas zenélésre és közös
záró koncertre kerül sor.
A zenei programok mellett a résztvevők megismerkedhetnek Pásztó nevezetességeivel, megtekintjük a Rajeczky
Benjámin Emlékházat, a Pásztó Múzeumot, a Csohány Galériát, az Oskola-Mester Házát, valamint sor kerül
szabadtéri, hideg vizes strandlátogatásra, a Romkert és az Üveghuták megtekintésére idegenvezetővel. A zenei
programok között mód nyílik szabadidős programokra: foci, kézilabda, kosárlabda közös, kiscsoportos játékokra is.
A program utolsó napján autóbusszal kirándulunk a Mátra egyik csúcsára: Galyatetőre; itt a Kodály-emlékhely
megtekintésével fejeződik be a program, s utazunk vissza a találkozó helyszínére, Budapestre.
A program részletezése >> a találkozó helyszíne, időpontja, napi időbeosztása, érkezés stb. a tanév végét követően
>> 2018. jún. 25. után az Alapítvány honlapján olvasható/letölthető lesz.
Kurzusvezetők:

Kothencz Melinda igazgatóhelyettes, szakiskolai művésztanár (Pécs)
Sándor Tímea zeneiskolai-szakiskolai művésztanár (Debrecen)
Ludmány Antal zenekari művész (Kodály Filharmonikusok – Debrecen)
Pintér Kata zenekari művész (Magyar Állami Operaház – Budapest)
Kerényi Judit szakiskolai művésztanár, művészeti vezető (Budapest)
Szervező-koordinátor: Dávidné Szabó Melinda igazgató, szaktanácsadó, zeneiskolai művésztanár (Budapest)
Rendező:
Munia Zoltán szaktanácsadó, közokt. szakértő, az Alapítvány elnöke (Budapest)
Korrepetítorok:
Dr. Mészárosné Petrován Mária zongoraművész (Budapest),
Demeter Áron zongoraművész (Budapest)
Fesztivál előadóművész: Pintér Kata oboaművész Magyar Állami Operaház (Budapest)

Jelentkezési határidő:

2018. május 31. (csütörtök) 23.59’59”*éjfélig, amíg hely van!

A jelentkezés sorrendjében regisztráljuk a résztvevőket, így a rendkívül kedvező részvételi feltételekre tekintettel mielőbb
jelentkezzenek még akkor is, ha nem tudják azonnal befizetni a teljes összeget, csak részletét.

Feltétel: legalább 1 éve oboázó, vagy 1. zeneiskolai oboa-osztályt elvégzett növendék jelentkezhet,

9-20 éves korig, aki valamely művészetoktatási intézményben tanul, oboatanára ajánlásával,

Jelentkezés: 1., Jelentkezési lap (hiánytalanul kitöltve)
2., Részvételi díj (hozzájárulás) összege: 35.000,- Ft /befizetéséről átutalási,
vagy pénztárbizonylat másolatát kérjük mellékelni!/ A részvételi díj befizetése közvetlenül az Alapítvány
házipénztárába is teljesíthető, előzetesen egyeztetett időpontban. Az Alapítvány ez esetben befizetési nyugtát ad!
Számlaigényüket a befizetés előtt jelezzék! Utólag nem áll módunkban számlát kiállítani!
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A befizetés módja: átutalással, 1 vagy több részletben, az alábbi elkülönített alszámlára:

Bankszámlaszám: (CIB Bank Zrt. 10702019-18248663-51200002 sz. alszámla
IBAN Nemzetközi számlaszám:
SWIFT kód:

HU27-107020191824866351200002 (külföldről)
CIBHHUHB

Számlatulajdonos: Oboás Társaság Alapítvány – vállalati forint alszámla

/+ a résztvevő gyermek nevét kell szerepeltetni a közleményben!/

A részvételi díj 7 nap/6 éjszakai szállást, 3-szori étkezést tartalmazó teljes ellátást az első nap ebédtől
az utolsó nap hideg ebédig, valamint a teljes szabadidős és szakmai programsorozaton történő
részvétel hozzájárulását tartalmazza a külön busz igénybevételével.
Budapestről Pásztóra és vissza (a tábor székhelyére > (Mikszáth Kálmán Líceum Tittel Pál Kollégiuma
3060 Pásztó, Rákóczi út 5.) oda és vissza, külön buszt indítunk, mely térítésmentes a résztvevőknek.
(Ennek igénybevételét a jel. lapon kérjük jelezzék.)

A befizetés: 2018. július 10.-ig több részletben is lehetséges, de kérjük, ha megoldható, 1
összegben fizessék be a részvételi díjat. A jel. lapon szíveskedjenek bejelölni a befizetés módját!
A befizetés átutalással, vagy a CIB Bank Zrt. országos fiókhálózat bármely egységében személyes
készpénzbefizetéssel díjtalanul megtehető, vagy az Alapítvány képviselőjénél - egyeztetett időpontban - bevételi
pénztárbizonylat-nyugta kiadása mellett személyesen is lehetséges.

2018. máj. 31.-ig *Jelentkezéskor a Jelentkezési lap mellett legalább az első részlet
befizetésének bizonylat-másolatát kérjük mellékelni!
A jelentkezés postán, faxon, e-mailen is elküldhető!
A betelt férőhely a honlapon azonnal kiírásra kerül!
Jelentkezési postacím: Oboás Társaság Alapítvány 1202 Budapest, Vaskapu u. 35.
Tel/fax: 06-1-283-67-19, Mobil: 06-20/320-1929 E-mail: munia@freestart.hu

A tehetségfejlesztő fesztiválprogramról minden résztvevő oklevelet kap.
A részletes program és időpontjai – a tanév végét követően – jún. 25. után
megtekinthetőek (letölthetők) lesznek az Alapítvány honlapjáról: www.oboa.hu/tábor
Itt kérjük a kedves Szülőket, hogy adójuk 1%-os felajánlásával segítsék az Alapítványt
e nagyszabású közhasznú feladat megvalósításában is. /Segítségükből gyermekük közvetlenül is részesül./
Mindezt most, az adóbevallás során még megtehetik:

Adószám: 18248663-1-43 /Oboás Társaság Alapítvány/ Köszönjük!

Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak az Alapítványhoz elérhetőségeinken, telefonon, e-mailen!
A résztvevőknek sok szép, felejthetetlen nyári élményt és muzsikálást kívánunk.

Tel/fax: (1) 283-67-19, mobil: 06-20-320-1929 e-mail: munia@freestart.hu honlap: www.oboa.hu
A program együttműködő, támogató partnerei:
Pásztói Polgármesteri Hivatal
Balassagyarmati és Salgótarjáni Tankerületi Központ
Rajeczky Benjámin Zeneiskola
VICTORIA Hangszerüzlet

