XVII. Pécsi Művészeti Tábor
a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
drámatagozatos képzésének pályaorientációs programja
2017. augusztus 21-25. között szeretettel várjuk a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
drámatagozatos gimnáziumi képzése iránt érdeklődő tehetséges tanulókat. A résztvevők megismerhetik a
Művészeti Gimnázium által kínált lehetőségeket, szaktanárainkat, követelményeinket.

A drámaképzés iránt érdeklődő diákoknak kreatív játék-, mozgás-, zene gyakorlatok, drámafoglalkozások, dráma-játéksorok programjait kínáljuk. A drámajátékban dramatikus tevékenységformákkal,
képességfejlesztő gyakorlatokkal és improvizációs feladatok által fejlesztjük a tanulók képességeit, készségeit. Egyéni
és csoportos kreatív feladatokkal gazdagítjuk a diákok önkifejezési formáit, elősegítjük szocializációjuk folyamatát.
Szabadon választható zenei, drámai és tárgyalkotó műhelyek, sportolási lehetőség egészíti ki program
kínálatunkat.
A tábort bemutatóval zárjuk.
Információk:
Jelentkezés:


Jelentkezni az iskola honlapján: www.pecsimuveszeti.hu és a zeneművészeti képzés szakmai oldalán
a Partitúra - Google Sites felületen - a https://sites.google.com/site/pmzene/ címen - az Online
jelentkezés feliratra kattintva elérhető elektronikus űrlap segítségével, illetve e-mailben vagy postai
úton, a fent megadott oldalakon letölthető jelentkezési lap beküldésével, az étkezési költség befizetésével
lehet. További információ a 2.oldalon olvasható. (A felhívást és a jelentkezési lapot kérésére megküldjük
e-mailben.)



Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2017. június 23-ig, küldje el iskolánk címére, vagy
a zene@pecsimuveszeti.hu e-mail címre.



2017. augusztus 15-ig visszajelzést és részletes programtervet küldünk a jelentkezőknek e-mailben.



2016. augusztus 20-án 16 órától -19:00 óráig várjuk a kollégiumba a bentlakó drámás résztvevőket.



A szállást nem igénylő tanulókat 2017. augusztus 21-én 8:00 órától várjuk a Pécsi Művészeti
Gimnázium és Szakgimnáziumba.



Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a kollégiumban maximum 60 fő számára tudunk szálláshelyet
biztosítani. A szakmai programok befogadóképessége is korlátozott, ezért túljelentkezés esetén a
beérkezés sorrendjét vesszük figyelembe.



Érdeklődni lehet az iskola titkárságán személyesen és a 72/517-950-es telefonszámon. (hétfőtől péntekig
8-14 óra között)
Költségek:



Teljes étkezési költség: 8400 Ft (első étkezés: aug. 21. reggeli, utolsó étkezés: aug. 25. reggeli)
o

A reggeli költsége (5 alkalom): 2000 Ft (Egy reggeli ára: 400 Ft)

o

Az ebéd költsége (4 alkalom): 3200 Ft (Egy ebéd ára: 800 Ft)

o

A vacsora költsége (4 alkalom): 3200 Ft (Egy vacsora ára: 800 Ft)



Szállásdíj: max. 10.000 Ft (Egy éjszaka: max. 2000 Ft, 18 év felettieknek + IFA fizetendő)

A díjak befizetésének módja:
Készpénzben 2017.június 1. és jún.30. között munkanapokon az iskolában, vagy átutalással a
következő számlaszámra:
Művészetért az Iskolában Alapítvány
10402427-24215246-00000000
A közleményben kérjük minden esetben tüntessék fel a gyermek nevét és a TÁMOGATÁS
szót!
Helyszínek:


Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (foglalkozások, reggeli) Pécs, Radnics u. 9. Telefon:
72/517-950



Maláta étterem (ebéd, vacsora) Pécs, Xavér u.19.



Hajnóczy József Kollégium (szállás) Pécs, Kodály Zoltán út 20/A

Programok I.:

augusztus 20. (vasárnap):
16:00 – 19:00 között Szállást igénylő tanulók érkezése a kollégiumba, regisztráció, elhelyezkedés
augusztus 21- 24. (hétfő-csütörtök)
8:00-kor A nem bentlakó tanulók érkezése az iskolába, regisztráció (csak 21-én)
8:45 Megnyitó (csak aug.21-én)
9:00 órától 18:00-ig Foglalkozások az iskolában (a részletes program az iskola honlapján lesz olvasható)
19.00-tól Vacsora
augusztus 25. (péntek)
9.00 órától Főpróbák
10:00 Szülői tájékoztató
11.00 Záró program (bemutató)

elutazás
Drámatagozatos programok:
- Önismereti gyakorlatsorok; - Egyszerű csoportépítő gyakorlatok;- Drámafoglalkozások; - Kommunikációs
gyakorlatok;
Beszédtechnika, vers és próza, kreatív zene, drámajáték
Egyéb programok: Workshop a Bóbita Bábszínházban, diákszínjátszó előadás a Szivárvány Gyermekházban
Tanárok:
Salamon Réka, Vadon Judit, Bánky Géza, Papp Melinda, Sramó Gábor
- Kreatív zenei és mozgás gyakorlatok; -Esti dráma játszóház;*

Tanuló neve:____________________________

Jelentkezési lap

Milyen ellátást kér?
(Kérjük aláhúzással

Születési dátum:__________________________

A zeneművészeti képzés

jelölje a megfelelőt!)

programjára jelentkezem.
Általános iskolai osztálya (a 2016/2017-es
tanévben):____

Lakcím:________________________________
E-mail cím:______________________________

A táncművészeti képzés
programjára jelentkezem.
A drámatagozat

reggelit kér
ebédet kér
vacsorát kér

programjára jelentkezem.
(Kérjük, a fentiek közül aláhúzással

Telefon:________________________________

teljes étkezést kér

szállást kér

jelölje a megfelelőt!)

Egyéb információ:
Dátum:

Aláírás:

