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TÁJÉKOZTATÓ
Csoportok és egyéni jelentkezők számára
Szeretne „mindent megtudni” a zenéről? - akkor várjuk intenzív, alkalmanként 6 órás „ Zeneszeretet” című
sajátélmény-orientált programjainkra. A programokat kortól függetlenül mindenkinek, de különösen zenei
előképzettséggel nem rendelkezők számára ajánljuk!

Csoport jelentkezése esetén:
a képzést kihelyezett formában a jelentkező oktatási nevelési intézményben, cégeknél, vagy életmód és egyéb
rendezvényeken egyeztetett időpontban / hétköznap, ill. hétvégén /alkalmanként 6 órában tartjuk meg.
A képzés díja: bruttó 7 500 Ft / fő / alkalom, budapesti helyszín esetén
A csoportot min. 12 – max. 18 résztvevő, valamint a képzési díj időben történő átutalása esetén indítjuk.

Egyéni jelentkezés esetén:
a jelentkezőt regisztrálást követően visszaigazoljuk, majd a szükséges csoportlétszám megléte esetén, legalább
két hétte a képzés indítása előtt értesítjük, a képzés helyszínéről és időpontjáról.
A képzés díja: bruttó 9 500 Ft / fő / alkalom, budapesti helyszín esetén
A csoportot min. 12 – max. 18 résztvevő, valamint a képzési díj időben történő átutalása esetén indítjuk.

1. téma: A harmonikus személyiség- és képességfejlesztést célzó hang- és zeneterápiás módszerek
alkalmazásának lehetőségei - 6 óra Témavezető: Varvasovszky Dóra zeneterapeuta

2. téma: A zenei inspiráció társművészet-orientált hatásai és annak gyakorlata /filmművészet,
képzőművészet, táncművészet/- 6 óra Témavezető: Fasching Zsuzsanna művészetterapeuta

3. téma: A különböző korstílusok, zenei műfajok megismerésére nyitott résztvevők számára
készített zenetörténeti összeállítás, az ókortól napjainkig - 6 óra Témavezető: Gurmai Éva muzikológus
4. téma: Különös zenei előképzettséggel nem rendelkezők számára összeállított, új szemléletű,
zeneelméleti alapismeretek - 6 óra

Témavezetők: Korcsmáros Horváth Olga zenész, Pusztai József zenész

- Részletek a program kidolgozójának weboldalán: www.innovadidact.hu Zeneszeretet és egészségtudatosság rovat -

* * * * * * * * * * * JELENTKEZÉSI LAP * * * * * * * * * * *
Jelentkezés a – „Zeneszeretet” program

1. 2.

3.

4.

témáira.

Egyéni jelentkező esetén – név / munkakör, beosztás: ………………………………./………………………..
Csoport jelentkezése esetén – intézmény, cég neve: ……………………………………………………………
címe, irányítószámmal: ………………………………………………………….. csoportlétszám:……………
Tel.: …………………………. Mobil :…………………………. E-mail: ……………………………………..
A befizetés igazolásáról nyugta

ill. számla

kiállítását kérem/kérjük.

Számla kérése esetén, a számlázási cím irányítószámmal: ……………………………………………………..
A részvételről IGAZOLÁS kiadását kérem/kérjük.
Dátum: ………………………

…………………………………
aláírás
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