A Harmat Artúr Központi Kántorképző
tájékoztatója a 2022-es nyári képzéséről
A tanfolyam időpontja: 2022. június 27., hétfő – július 27., szerda
A Harmat Artúr Központi Kántorképző a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a
Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irányítása alatt működik, négy évfolyamra felosztott
tananyaggal. Előkészítő évfolyamot idén nem indítunk. Az első évfolyamba azok jelentkezését
várjuk, akik a zeneiskola 4. évfolyamának megfelelő zongora- és szolfézstudással rendelkeznek.

Időpontok

Helyszín

Jelentkezés határidő:
2022. június 22., szerda éjfélig

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

Felvételi:

Részvételi díjak

2022. június 27., hétfő, 8:00 – 11:45 között
2022. június 28., kedd

Felvételi- és adminisztrációs díj: 4.000 Ft
Tandíj egy évfolyamra: 44.000 Ft
Pótfelvételi díja: 2000 Ft

A képzési rend, a helyszín, a mód és a részvételi
feltételek a hatósági előírások függvényében
változhatnak!

A tandíj teljes összegét legkésőbb 2022. július 21ig kell befizetni. E nélkül a hallgató nem vizsgázhat!*

Veni Sancte:

A jelentkezés módja
A tanfolyamra Jelentkezési lap felhasználásával kell a felvételt kérni. A jelentkezési ív elérhető a
www.liturgia.hu oldalról a Kántorképző menüpont alatt. A jelentkezési lapokat (hiánytalanul!) a
következő címre kérjük beküldeni e-mailben: malezi.hakk@gmail.com. Postai küldeményt, továbbá a telefonhívásokat irodaházunk zárva tartása miatt nem tudunk fogadni.
A két részre osztott ív első részét a jelentkező, a másodikat az ajánlást adó plébános (lelkész)
tölti ki. Az idei évben a járványhelyzetre való tekintettel nem kérünk lelkipásztori ajánlást, az
elkövetkező évben azonban ezt majd pótolni kell.
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.
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!
Folyamatosan frissülő információk olvashatóak a www.liturgia.hu/kantorkepzo/oldalon.
*A tanfolyam tandíjával kapcsolatban részletfizetésre is van lehetőség, 2 részletben.

