AVIZÓ!
Karvezető kurzus Kocsis-Holper Zoltánnal
és a Kórus Spontánusszal Sopronban!
2016. június 4-5-én.
Bővítené karnagyi repertoárját?
Szeretne karvezetőként hatékonyabban kommunikálni kórusával?
Mindehhez inspiráló, izgalmas fejlődési lehetőséget keres?

...akkor ez az avizó Önnek szól!
A kétnapos kurzus lehetőséget ad, hogy Ön megtanuljon magabiztosan, hatékonyan
kommunikálni a kórussal, érthetően instruálni a tagokat, és képessé váljék arra, hogy
művészeti koncepcióját felépítse, és együttesét végigvezesse a felkészülés folyamatán.
Kurzusunkon fejlesztheti karvezetői önbizalmát, bővítheti repertoárját.
A kurzus legjobbjai nyilvános zárókoncerten mutathatják be frissen megszerzett tudásukat a
soproni Kórus Spontánusz élén.
Ha Ön
 karvezetést közép- vagy felsőfokon tanuló diák, egyetemi hallgató
 vagy már gyakorló karvezető,
akkor jelentkezzen MOST!
FIGYELEM! A kurzuson 8 aktív hely biztosított!
Kitől tanulhatok a kurzuson?
A kurzust KOCSIS-HOLPER ZOLTÁN a soproni Kórus Spontánusz, a Gárdonyi Zoltán
Énekkar és a doborjáni MGV Franz Liszt karvezetője vezeti. Zoltán másfél évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkezik kórusok vezetése és karvezetők képzése terén. Szakmai versenyek
díjazottja, a 6. Eric Ericson Mesterkurzus résztvevője, a Fiatal Karvezetők 8. Nemzetközi
Versenyének második díjasa és különdíjasa. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola korábbi karvezetés tanára, a soproni Horváth József
AMI tanszakvezetője.
A kezdetektől irányítja a soproni KÓRUS SPONTÁNUSZ-t, amely a soproni régió művészeti
életének kiemelkedő szereplője. Az együttes a grazi (2008) és rigai (2014) Kórusolimpián
egyaránt arany- és ezüstérmes minősítéseket szerzett. Fellépett mások mellett a Capella
Savaria kamarazenekarral és a soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarral. Az együttes
2012-ben vendégül látta Vance George Grammy-díjas karmestert, akivel nagy sikerű
koncertet adott.

Milyen darabok kerülnek terítékre a kurzuson?
A kurzuson a következő darabokkal dolgozhatnak a résztvevők:
 William Hawley: Six madrigals No. 1. Vita de la vita mia
 Daróci Bárdos Tamás: Madáretető
 Pietro Ferrario: O sacrum convivium
 Orbán György: Cor mundum
 Vajda János: Deux chansons No. 2. L'etoile...
 Csemiczky Miklós: Pater noster
 Ola Gjeilo: Unicornis captivatur
 Beischer-Matyó Tamás: Madrigals of Passion and Wisdom/My Poor Fool
 Jake Runestad: Alleluia
Hol, hogyan jelentkezhetek?
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével és a részvételi díj befizetésével lehet.
A beérkezett jelentkezési lapról visszaigazolást küldünk, a díjat ezek A jelentkezés aktív
résztvevőknek a részvételi díj befizetésével válik érvényessé! Passzív résztvevőink számára a
helyszínen biztosítunk készpénzfizetési lehetőséget.
Mennyibe kerül a részvétel?
A jelentkezési díj aktív résztvevőknek 10.000.- Ft/fő, mely tartalmazza az egyéni szakmai
útmutatást, a közreműködő kórus és – szükség esetén – zongorakísérő, valamint a helyszín
biztosítását.
Passzív, a kórussal nem dolgozó résztvevőknek 6.000,- Ft/fő. mely tartalmazza a csoportos
szakmai konzultációt, a részvételt a teljes programon, valamint az ingyenes belépést a
zárókoncertre.
Igény szerint helyi szálláskereséshez és -foglaláshoz segítséget nyújtunk.

Jelentkezési határidő:
2016. június 1. (szerda) éjfél (jelentkezési lap beérkezése).
FIGYELEM! A kurzuson 8 aktív hely biztosított!
További információra van szükségem. Kihez forduljak?
Hát hozzánk! :-) Hívjon minket telefonon vagy keressen e-mailben!
Szakmai kérdésekben: +36702057055 – Kocsis-Holper Zoltán, kurzusvezető.
Technikai kérdésekben +36702642255 – Merényiné Szilvási Beáta, kórustitkár.
spontanusz@sopron.hu
A szervezők a program- és repertoárváltoztatás jogát fenntartják!

