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ÉV VÉGI TUDNIVALÓK 
 
 

Tisztelt Szülők, kedves Növendékek! 

 

Rendkívül eseménydús év van mögöttünk, sok munkával, rendezvénnyel, 

fesztiválokkal, hangversenyekkel. Mindannyian gazdagodtunk élményekkel, 

tudással, szép emlékekkel. Az év lezárásához kapcsolódó dátumok, információk 

rendkívül fontosak, kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbiakat. 

 

  

Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 

 

2017. június 17. szombat, 11.00 – Vigyázó Sándor Művelődési Ház 

Billentyűs tanszak: zongora, orgona, 

Vonós tanszak: hegedű, cselló, nagybőgő 

Akkordikus tanszak: klasszikus gitár, hárfa, klasszikus ütő 

Németh Hajnalka növendékei 

 

2017. június 17. szombat, 16.00 – a Bartók AMI udvarán 

Zeneismeret tanszak: szolfézs előképző, magánének 

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola (kivéve Németh Hajnalka növendékei), oboa, 

klarinét, szaxofon 

Rézfúvós tanszak: kürt, trombita, harsona, tenor–bariton, tuba 

Jazz tanszak: jazz-gitár, jazz-basszusgitár, jazz-ütő 

Népzene tanszak: népi ének, citera, népi hegedű, népi bőgő, cimbalom; néptánc 

Társművészeti tanszak: balett, képző- és iparművészet, színházművészet 



 2

 

Régi növendékek beiratkozása a 2017/18-as tanév első félévére: 
2017. június 19-21., hétfőtől szerdáig minden nap 9.00-16.00 óráig. 

 

Hangszerre jelentkezés előképzőt végzett növendékeink számára: 

2017. június 19-21., hétfőtől szerdáig 14.00-16.00 óráig.  

 

A beiratkozásra feltétlenül hozzák magukkal a növendék művészeti iskolai 

bizonyítványát! 

 

A tandíjakról és térítési díjakról a tájékoztatást a bizonyítványosztást követően 

tesszük közzé iskolánk honlapján. bartokami17.hu  

 

 

Kedves Szülők, tisztelt Támogatók! 

 

A Művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesület köszönetet mond mindenkinek, akik anyagi 

hozzájárulásukkal elősegítették, hogy az egyesület hatékonyan támogassa a Bartók Béla AMI 

munkáját. A hozzájárulásokat az iskola képző- és iparművészeti tanszakának 

eszközállománya fejlesztésére, bővítésére, a színművészeti, táncművészeti, néptánc 

tanszakokon jelmezek, díszletek vásárlására, az előadások lebonyolítási költségeire, a 

zeneművészeti ágon hangszerek beszerzésére és karbantartására fordítottuk. Az egyesület 

rendszeres támogatója az iskola rendezvényeinek, koncertek, kiállítások megvalósítását tette 

lehetővé, nyári táborok költségeihez járult hozzá, valamint jutalmak, díjak, ajándékok 

vásárlását finanszírozta versenyeink és fesztiváljaink fellépői, díjazottjai számára.  

Kérjük, támogassák a jövőben is a Művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesület munkáját, 

hogy a nevünkben megfogalmazott küldetésünket be tudjuk tölteni.  

Hozzájárulás: 5000 Ft/félév.  

 

Várjuk vissza növendékeinket a következő tanévben is. A nyárra kívánunk 
jó pihenést – némi gyakorlással kiegészítve! 
 
Budapest, 2017. május 11. 

 

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Vezetősége és Tanári Kara 


