Zeneiskola
Kedves Szülők!
A zene jótékony hatással van a gyermekek és a fiatalok szellemi képességeire, az érzelmek
kezelésére, a figyelem fenntartására és a feladatok végrehajtására. A zenetanulás hatékonyan
fejleszti a koncentráció és memória képességét, amely a tanulás számos területén vezet jobb
eredményekhez. Az egészséges lelki élet szempontjából fontos, hogy minél több gyermeknek
legyen lehetősége zenét tanulni. Ezt a lehetőséget a berettyóújfalui Zeneiskola biztosítja a gyerekeknek.
Várunk minden zenét tanulni vágyó
gyermeket a Zeneiskolába, ahol a tanulók egyéni hangszeres képzés keretében tanulnak meg az általuk választott hangszeren játszani, és mellé
elsajátítják a klasszikus zeneelmélet
alapjait. Iskolánkban 13 hangszer
közül lehet választani. Pedagógusaink segítenek kiválasztani a gyermek
számára legoptimálisabb hangszert.
Tanszakok és azokon belül tanulható tárgyak:
Akkordikus: ütőhangszerek
Billentyűs tanszak: zongora
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott
Rézfúvós tanszak:trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba
Vonós tanszak: hegedű, gordonka
Zeneismeret tanszak: szolfézs
Kamarazene tanszak: kamarazene, kórus, fúvószenekar

A kötelező oktatáson kívül különböző hagyományaink és a fúvószenekar színesíti iskolánkat.
Hagyományaink:
Zenei világnap megünneplése
Volt növendékek hangversenye
Karácsonyi koncertek
Tanári koncert
Az Év Hangszerese verseny
Bihari Népdalverseny
Dallamíró verseny
Szolfézs Piknik
Év végi hangverseny
Fúvószenekari tábor
A szokásos tavaszi hangszerbemutatókat, melyeket az óvodákban, általános iskolákban, illetve
a zeneiskolában minden évben megtartunk, idén sajnos elmarad. A zeneiskola életében bepillantást nyerhetnek a Facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/berettyozeneiskola
Rövid összefoglaló a Zene Világnapja alkalmából rendezett koncertről:
https://www.youtube.com/watch?v=8szSwCSMfTs
A fúvószenekar karácsonyi koncertje:
https://www.youtube.com/watch?v=9QDesEilekI
Az Év Hangszerese verseny:
https://www.youtube.com/watch?v=msab_Jqi_TA
Fúvószenekari tábor:
https://www.youtube.com/watch?v=3SZKfn3Xvl0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DqQkf4w_H_LoYUfzJwaD2-MDhwejowFtkK8sxGoHgwtzPV6-UERXIoxo

Beiratkozni április 23-tól személyesen lehet a Zeneiskola épületében, illetve online
felületen is lehetőség van egy egyszerűsített jelentkezési lap kitöltéséhez. Ha interneten keresztül jelentkeznek, akkor kollégáink hamarosan felveszik Önökkel a kapcsolatot telefonon keresztül. Az online jelentkezési lap elérhető az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/10bF4strm6YOQxDBAWqedxgQIBXiafkOvAtRclzAI78I/viewform?edit_requested=true
A zeneiskola kínálata
Heti 2 x 30 perc egyéni hangszeres oktatás + 2 x 45 perc zeneelméleti óra. A kötelező foglalkozásokon kívül különböző kamaracsoportokban, valamint a fúvószenekarban is részt lehet
venni. A hangszeres oktatás
egyéni foglalkozás keretében

történik,

hangszereket

amelyhez
biztosítunk.

Választható hangszerek:
zongora, furulya, fuvola,
klarinét, szaxofon, hegedű,
cselló, trombita, kürt, tenorkürt, tuba, harsona, ütő
Térítési díj: kb.7.000.-Ft./félév
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek ingyenes.
Egy főre eső jövedelem alapján, minden térítési díjból, lehetőség van kedvezmények igénybevételére, valamint részletfizetésre. Ezek mértékéről érdeklődni a Zeneiskolában lehet.
Elérhetőségünk: Berettyóújfalu, Tardy u. 10.
Telefon: 54/500-188
E-mail: berettyozene@gmail.com
Hegedűs Imre
tagintézmény-vezető

