
Zenetábor Madarason !!! 
 
A nyáron intenzív tanulásra, és gyakorlásra  teremtünk lehetőséget tanítványinknak zenélni 
vágyó fiataloknak. 
 
Tervezzük, hogy egy teljes hetet tölt együtt a zenekar. Minden nap kétszer 3-4 órát próbálunk. 
Ezen kívül szakmai és szabadidős programokkal egészítjük ki napjainkat: 
 

1. nap: 2014. augusztus 11. hétfő 
9.00-tól 10.00-ig gyülekező. 
10 órakor ünnepélyes megnyitó. A közreműködő oktatók bemutatása, valamint a heti 
programok ismertetése.  
Ezek után a résztvevők elfoglalják a szállásaikat és a próbatermet.  
12.00-tól ebéd. 
13.00-tól 17.00-ig zenekari próba.  
18.00-kor vacsora, utána ismerkedési est, szabadfoglalkozás.  
21.00-tól felkészülés a lámpaoltásra. 
22.00-kor lámpaoltás. 
 

2. nap: 2014. augusztus 12. kedd 
7 órakor ébresztő  
7.15-7.45-ig reggeli.  
8.00-8.45-ig elméleti oktatás meghívott előadóval, a szerb zenei stílus jegyeinek 
bemutatásával.  
9.00-12.00-ig zenekari próba, majd szólamonként próba. Az oktatáson tanultak 
gyakorlati alkalmazásával.  
12.00-tól ebéd. 
13.00-17.00-ig zenekari próba.  
18.00-kor vacsora, utána Madaras község nevezetességeinek bemutatása, túra.  
21.00-tól felkészülés a lámpaoltásra. 
22.00-kor lámpaoltás. 
 

3. nap: 2014. augusztus 13. szerda 
7 órakor ébresztő. 
7.15-7.45-ig reggeli.  
8.00-8.45-ig elméleti oktatás meghívott előadóval. A  magyar zenei stílus jegyeinek 
bemutatása.  
9.00-12.00-ig zenekari próba, majd szólamonként próba. Az  oktatáson tanultak 
gyakorlati alkalmazásával.  
12.00-tól ebéd. 
13.00-17.00-ig zenekari próba.  
18.00-kor vacsora, utána Madaras község sportolóival közös sportmérkőzés.  
21.00-tól felkészülés a lámpaoltásra.  
22.00-kor lámpaoltás. 
 
 



4. nap: 2014. augusztus 14. csütörtök 
7 órakor ébresztő. 
7.15-7.45-ig reggeli.  
8.00-8.45-ig elméleti oktatás meghívott előadóval. Az egyházi zenei stílus jegyeinek 
bemutatása.  
9.00-12.00-ig zenekari próba, majd szólamonként próba. Az oktatáson tanultak 
gyakorlati alkalmazásával.  
12.00-tól ebéd. 
13.00-17.00-ig zenekari próba.  
18.00-kor tábortűz, szalonnasütés, szabadfoglalkozás.  
21.00-tól felkészülés a lámpaoltásra. 
22.00-kor lámpaoltás. 
 
 

5. nap: 2014. augusztus 15. péntek 
7 órakor ébresztő. 
7.15-7.45-ig reggeli.  
8.00 órakor autóbusszal indulunk Hercegszántóra, tanulmányútra. A  helyi 
nemzetiségi hagyományokat és népszokásokat mutatják be. Ezt követően 30 perces 
zenekari műsort adnak a tábor ideje alatt tanult nemzetiségi zenékből  zenészeink a 
falu lakosságának.  
13 órakor ebéd. 
14 órakor indulunk autóbusszal a szomszédos Dávod község fürdőjébe, ahol 60 perces 
zenei műsort adunk a fürdő vendégeinek.  
A délutánt fürdéssel töltjük. 
Vacsora a fürdő területén.  
19.30-kor indulunk vissza Madarasra.  
21.00-tól felkészülés a lámpaoltásra. 
22.00-kor lámpaoltás. 
 
 

6. nap: 2014. augusztus 16. szombat 
7 órakor ébresztő. 
7.15-7.45-ig reggeli.  
8.00-11.00-ig zenekari próba.  
12.00-kor ebéd. 
13.00-kor autóbusszal indulunk Bajára, ahol 80 perces térzenét adunk a város és az 
együttműködő szervezetek tiszteletére. Térzene után városnézés. Közös fagyizás. 
18.00-kor indulunk vissza Madarasra. 
Este  közös bográcsos vacsora, záró est.  
21.00-tól felkészülés a lámpaoltásra. 
22.00-kor lámpaoltás. 
 
 
 
 
 



7. nap: 2014. augusztus 17. vasárnap 
7 órakor ébresztő. 
7.15-7.45-ig reggeli.  
8.00-tól felkészülés a madarasi templomban a Szentmise zenei kíséretére.  
8.30-tól Istentisztelet.  
Szentmise után ebédig szabadfoglalkozás. Lehetőség van a búcsúi forgatag 
megtekintésére. 
12.00-kor ebéd.  
13.00-tól felkészülés a délutáni záró koncertre és a tábor zárására.  
17.00-tól 90 perces záró koncert a búcsú téren. 
A  tábor zárása.  

 
A tábor egész ideje alatt 2 pedagógus kíséri a gyermekeket. Ők a felügyeleten kívül, a 
mindennapi gondok megoldására is figyelmet fordítanak. Táboroznak velünk alsó tagozatos 
gyermekek is, így a két nevelő az ő segítésükről is gondoskodik. 
 

A táborba jelentkezni a Madarasi Harmonikások Alapítványánál, 
a +36703398471-es telefonszámon Balla Csaba Alapítónál, vagy a 
+36303213380-as telefonszámon Gömöri János zenekarvezetőnél 

lehet. 
 

A jelentkezés határideje 2014. július 30. !!!! 
 

A tábor részvételi díja: 15000,- Ft/fő, amely tartalmazza a napi 
háromszori étkezést, a szállást, 2 db tábori egyen pólót és a tábor 

ideje alatt a programokon való részvétel költségeit. 
 

Jelentkezéskor kérjük a jelentkezők nevét, életkorát és a póló 
gyártáshoz a testsúlyát és magasságát megadni. 

 
A tábor ideje alatt kottákat és kottatartókat biztosítunk. Minden 

jelentkező saját hangszerét hozza magával ! 
 

A táborba utazás és a táborból való elutazás minden 
jelentkezőnek önköltséges. 

 
Bármilyen kérdésre, észrevételre a fenti telefonszámokon választ 

kapnak. 
 


