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ÉV VÉGI TUDNIVALÓK 

Tisztelt Szülők, kedves Növendékek!  

Rendkívül eseménydús jubileumi 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, Bartók Díj átadás és bizonyítványosztás: 

I. 2019. június 12. szerda 17.00 Vigyázó Sándor Művelődési Ház  

(fafúvós és rézfúvós tanszak, magánének, hárfa, klasszikus gitár, klasszikus ütő, 

képzőművészeti tanszak, színjátszó tanszak) 

II. 2019. június 13. csütörtök 17.00 Zeneiskola főépület, udvar (népzene tanszak, jazz 

tanszak, balett tanszak, zongora, orgona, hegedű, gordonka, nagybőgő, zenei előképző) 

 

• Hangszerre jelentkezés előképzőt végzett növendékeink számára:  

2019. június 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) 15.00-18.00  

 

• Régi növendékek beiratkozása, befizetése a 2019/2020. tanév első félévére:  

2019. június 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) 09.00-17.00 

 

A beiratkozásra feltétlenül hozzák magukkal a növendék művészeti iskolai bizonyítványát! 

 

A tandíjakról és térítési díjakról a tájékoztatást a bizonyítványosztást követően tesszük közzé iskolánk 

honlapján. www.bartokami17.hu 

Várjuk vissza növendékeinket a következő tanévben is. A nyárra kívánunk jó pihenést – némi 

gyakorlással kiegészítve! 

 

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 eszközállománya fejlesztésére, bővítésére, az előadások lebonyolítási 

költségeire és a Liget sor 45. szám alatti telephelyünk felújítására, 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.  

 

Budapest, 2019. május   

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Vezetősége és Tanári Kara 

http://www.bartokami17.hu/
mailto:info@bartokami17.hu

