A Harmat Artúr Központi Kántorképző a Magyar Püspöki Konferencia megbízásából a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irányítása alatt működik, négy évfolyamra felosztott tananyaggal. Előkészítő
évfolyamot is indítunk (min. 5 fő felett), amelynek célja a felkészítés a további évfolyamokra. Az előkészítő tanfolyamhoz szükséges követelményszint: 2 évnek megfelelő zongora- és szolfézsismeret. Az első
évfolyamba azok jelentkezését várjuk, akik a zeneiskola 4. évfolyamának megfelelő zongora- és szolfézstudással rendelkeznek.

Előkészítőre: 2019. május 31., péntek
1-4. évfolyamra: 2019. június 10., hétfő

PPKE – HTK, H -1053 Budapest,
Veres Pálné utca 24.

2019. június 24. hétfő, 8:00 – 11:15 között
2019. június 27., csütörtök, 13:45

Felvételi- és adminisztrációs díj: 3.000 Ft
Tandíj egy évfolyamra: 37.000 Ft
Pótdíj (határidőn túli jelentkezés esetén): 2000 Ft

2019. június 24., hétfő, 14:00

A tandíj teljes összegét legkésőbb 2019. július 17-ig
kell befizetni. E nélkül a hallgató nem vizsgázhat!*

A tanfolyamra Jelentkezési ív felhasználásával kell a felvételt kérni. A jelentkezési ív elérhető a
www.liturgia.hu oldalról a kántorképző menüpont alatt. Jelentkezési lapot kérésre postai úton is tudunk
küldeni felbélyegzett válaszboríték ellenében. A jelentkezési lapokat (hiánytalanul, és a szükséges igazolásokkal ellátva!) a következő címre kérjük beküldeni postai úton: Magyar Liturgikus és Egyházzenei
Intézet, H - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; e-mailben: malezi.hakk@gmail.com
A két részre osztott ív első részét a jelentkező, a másodikat az ajánlást adó plébános (lelkész) tölti ki.
A tanfolyam alsó határa a 8. általános elvégzése, felső korhatár nincs. Minden évfolyamba való lépés
előtt kötelező a felvételi vizsga. A hallgatók a felvételi vizsgán mutatott felkészültségüknek megfelelően
nyernek beosztást az évfolyamokra. Tekintettel az egyházi tárgyakra, oklevelet csak az kaphat, aki a
tanfolyam 3. és 4. évfolyamát, mint rendes hallgató végezte el.
Felvételi vizsga halasztására nincs lehetőség, kizárólag a megjelölt pótfelvételi időpontjában. Hangszervizsgákhoz (felvételi is) vizsgalapot készít a növendék, azon feltüntetve a növendék nevét, a művek
szerzőjét, sorozatcímét, sorszámát, hangnemét (pl. Bach: 18 kis prelúdium No.2. C-dúr), illetve népének
kíséretnél a kötet címét és az ének számát. Tekintve a tanfolyam intenzitását és rövidségét, a maximális
hiányzások száma 3 nap. Aki előreláthatóan ennél többet hiányoznék, ne jelentkezzék erre az évre!

Ebédre a Központi Papnevelő Intézetben van lehetőség, melynek ára: 750 Ft/ebéd. A speciális étrendű
igénylést előre jelezni kell. Szállást sajnos nem tudunk biztosítani.
Folyamatosan frissülő információk olvashatóak a
oldalon.

*A tanfolyam tandíjával kapcsolatban részletfizetésre is van lehetőség.

