FELVÉTELI HIRDETMÉNY
Felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara
Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik szeretnének a Magyar Állami Operaház Gyermekkarában énekelni: jó hallással, tiszta
énekhanggal rendelkeznek és 1-10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat a 2019-2020. tanévben.
Akik 2019 szeptemberében első évfolyamon kezdik meg vagy felsőbb évfolyamon folytatják általános iskolai tanulmányaikat, számukra lehetőség van a
Magyar Állami Operaház bázisiskolájában, a Budapest VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola ének-zene tagozatán tanulni.
A Gyermekkarba történő felvétel feltételei:
u a tanulmányi eredmény és magatartás legalább ’jó’ (4)
u nagy teherbírás
u tiszta énekhang, jó ritmuskészség
u az életkornak megfelelő zeneelméleti tudás
u Budapesten vagy Budapest környékén laknak, és a bejárásuk megoldott
A Gyermekkarban a fiúknál a mutálás kizárja a felvételi jelentkezést.
A jelentkezéskor, kérjük, küldjék el nekünk az alábbi információkat:
a gyermek neve, életkora (jelenlegi osztálya)
u eddigi zenei tanulmányai (ének-zene tagozat, hangszer, szolfézs)
u a szülők elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)
u

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címekre várjuk: gyermekkar@opera.hu
A személyes jelentkezés és meghallgatás ideje: 2019. április 11. csütörtök 15:30 – 17:00
2019. április 12. péntek 12:30 – 14:00
A meghallgatás helyszíne: Erkel Ferenc Általános Iskola (1068 Budapest, Felső erdősor u. 20.)
A meghallgatás anyaga:
1-2. osztály:
u 4-5 gyermekdal vagy népdal tiszta éneklése
u hallásvizsgálat adott hangok, hangközök visszaéneklésével
u rövid dallam visszaéneklése
u rövid ritmus visszatapsolása
u egy rövid vers vagy mondóka elmondása
3. osztálytól:
4-5 népdal vagy (felsőbb osztályban) klasszikus dal tiszta éneklése
u hangközök és dallam visszaéneklése
u ritmus visszatapsolása (korosztálytól függő nehézséggel)
u elméleti anyag ismerete (hangközök, hangsorok, hangnemek, ritmusképletek)
u

Amennyiben az énekhang és egyéb képességek szerint a gyermek megfelel az elvárásoknak, de elméleti tudása hiányos, pótolnia kell azt a további
felkészülés zökkenőmentessége érdekében.
Az operai munkába 3. osztálytól kapcsolódnak be a gyerekek. Az első két év a felkészülés szakasza, amennyiben az Erkel Iskolában tanul.
További információ:
Fábián Katalin (Erkel Ferenc Általános Iskola)
e-mail: info@erkelferenc.hu
telefon: + 36 1 322 8449

Mencser Éva (Opera)
e-mail: mencsereva@opera.hu
telefon: +36 70 686 56 72

VÁRJUK A GYERMEKKAR LEENDŐ TAGJAIT!

