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Név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Telefonszám:
email cím:



Rövid szakmai életrajz:



Választott repertoár a kurzusra: (jelezze ha szüksége van csembalóra, kísérőt nem
tudunk biztosítani)

A közös technika órákra 440 hz alt furulyát kell hozni, a helyszínen a csembaló 415 illetve
440 hz hangolásban is igénybe vehető.

-

Ajánlott irodalom :

Fantasias, Solo sonatas with BC, Trio sonatas for recorder and: violin, oboe, dessus de viole,
horn, Quartetts, Septett, Solo concerti, Double Concerti, Harmonisches Gottesdienst,
Fortsetzung, Aria from opera’s, etc.
Online elérhetőségek:
www.musiqueorguequebec.ca/catal/telemann/telgp.html#Oeuvre
vagy az imslp.org weboldalon.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
A jelentkezésnél előnyt élveznek a felső-, és középfokú furulya tanulmányaikat végző hallgatók.
Zeneiskolai jelentkezőket abban az esetben tudunk fogadni, ha nem telik be a létszám a felső-, és
középfokú hallgatókból, erről őket a jelentkezési határidő után értesítjük.
A magyar állampolgároknak szóló kedvezményes díjat magyar személyigazolvánnyal és magyar
adókártyával rendelkező magyar állampolgárok vehetik igénybe.
A pontos program a jelentkezési határidő lejárta után az esemény facebook oldalán és a
www.furulya.hu weboldalon lesz elérhető.

A kurzus díját a helyszínen készpénzben lehet befizetni.
A kurzus díja tartalmazza: 1 alkalommal 45 perces egyéni óra, 3 napos részvétel a mesterkurzuson és
az előadásokon, ingyenes belépés a koncertekre.
A helyszínen lesz lehetőség Tom de Vries holland furulyakészítő mester hangszereit kipróbálni illetve
megvásárolni.
A kurzus nyelve angol, német, francia. A közös órák és az előadások nyelve angol.
Számlaigényét kérem előre jelezze.

A jelentkezési lapot a rosellamusicbt@gmail.com email címre kérem visszaküldeni a határidőn
belül (Március 1.).

Aláírásával beleegyezik, hogy ha a mesterkurzus időpontja előtti 10 naptári napban mondja le a
jelentkezését, az aktív jelentkezési díj 50 százalékát, ha 5 naptári nappal a kurzus kezdete előtt mondja
le akkor a teljes összeget kifizeti a mesterkurzus kezdetéig banki átutalással.
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