Auer Szimfonikusok az idén nyáron is!

AUER AKADÉMIA 2015
2015. július 30 – augusztus 9.
A Mendelssohn Kamarazenekar szervezésében idén nyáron is megrendezzük a már
hagyományosnak nevezhető nyári Auer Akadémiát. Az akadémia zenekari kurzusként működik,
melynek célja, hogy a zenekari játékra helyezve a hangsúlyt elmélyítse az év során tanultakat.
Intenzív szólampróbák, egyéni gyakorlás és összpróbák előzik meg az akadémia idején
tartandó hangversenyeket. Gondot fordítunk arra is, hogy a próbaidőszak alatt kiegészítő és
szabadidős programokat biztosítsunk tanulóinknak. Az Auer Akadémia ebben az évben az
I. Nemzetközi Auer Hegedűfesztivállal
karöltve végzi munkáját, és így tanulóinknak az egész napos fárasztó próbák után lehetőségük
lesz, hogy az Auer Hegedűfesztivál rendezvényei közül több koncertet is meghallgassanak.
Az Auer Akadémia a képzési rendszerünkben NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATként működik, s
ahhoz, hogy ez a terv sikeres legyen, arra van szükség, hogy iskolánk
minden meghívott hangszeres növendéke
részt tudjon venni az akadémia munkájában.
IDŐTARTAM
2015. július 30 – augusztus 9.
Érkezés
: július 30-án délelőtt 10:00-ig
Elutazás: az augusztus 8-diki koncertet követően, vagy a 9-diki fesztiválgálát követően, vagy
10-én reggel.
SZAKMAI PROGRAM július 30. – augusztus 9. szólampróbák,
próbák (naponta kétszer)
augusztus 8. Koncert a Pannon Egyetem Aulájában
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Esténként az Auer Akadémia hallgatói a Mendelssohn Kamarazenekar támogatásával
ingyenesen, illetve kedvezménnyel vehetnek részt az
Auer Hegedűfesztivál
több koncertjén.
KURZUSVEZETŐK
Az Auer Akadémia művészeti vezetője: Kováts Péter
A szólampróbákat iskolánk – a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola – tanárai
vezetik. A nyári akadémia szervezője: Nagyné Prém Zsuzsanna tanárnő /
Email: premzsuzsa@gmail.com
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS
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Szállás: a Középiskolai Kollégiumban (a szállást a zenekari tagok
TÉRÍTÉSMENTESEN
kapják!)
Étkezés: ebéd–vacsora (História Hangvilla Étterem) (az ebédet és a vacsorát a szállást is
igénylő nem veszprémi zenekari tagok TÉRÍTÉSMENTESEN kapják, a veszprémiek számára
az ebédet biztosítjuk
TÉRÍTÉSM
ENTESEN
!)
KÖLTSÉGEK
AZ AUER AKADÉMIA költségvetése
•
pályázati forrásokból
•
a Mendelssohn Kamarazenekar támogatásából tevődik össze.
A fent említett támogatások az alábbiakat foglalják magukban: • a szakmai programok
(próbák, koncert) költségei
kottabérlés, kotta fénymásolás

•

•
szerzői jogdíjak
•
a tábor szervezési és lebonyolítási költségei
•
a koncert rendezési költségei (színpad, világosítás, hangosítás, jegyárusítás, plakát, szórólap,
kiszolgáló személyzet, stb.)
•
szállás költségei
•
az
Auer Hegedűfesztivál
egyes koncertjeire való ingyenes belépés
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1) Jelentkezés a linkre kattintva: https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=f6535e864a4246
4d8cf57424e3c240fa
2) A tervezett műsor ismerete (A
játszandó műsor hangfelvétele az Auer Szimfonikusok honlapjáról letölthető lesz.)
(auer.infornax.hu)
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3) Próbákon való felkészült megjelenés EGYÉB TUDNIVALÓK
Szereplő ruha
Lányoknak: fekete blúz, fekete szoknya vagy fekete nadrág, fekete cipő.
Fiúknak: fekete hosszú ujjú ing, fekete nadrág, fekete zokni, fekete cipő
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