SZÉKESFEHÉRVÁRI HERMANN LÁSZLÓ
ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
ÉS AMI

8000 Székesfehérvár,
Városház tér 3.
www.hermannzenesuli.hu

PÁLYAORIENTÁCIÓS ESEMÉNYEINK:

Szakmai nap: 2016. november 19. szombat 10 óra
I. konzultáció: 2016. december 5. 6. hétfő, kedd 10 óra
II. konzultáció: 2017. január 30. és 31. hétfő, kedd 10 óra
ALKALMASSÁGI VIZSGA IDŐPONTJA:

2017. február 21. kedd 9 óra, vagy március 8. szerda 9 óra
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Iskola OM azonosítója: 039554; KLIK 072015
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Kedves zenei pálya iránt érdeklődő Diák!
Vágyakozva nézed a zenekari zenészeket, énekeseket, gitárosokat, dobosokat?
Mindened a népzene, néptánc? Nemcsak hallgatni szereted a zenét, hanem játszani is? Ha
eddig is ismerkedtél valamilyen hangszerrel, vagy az énekléssel, de szeretnél többet tanulni,
látogass el intézményünk műemlék jellegű épületébe, melyet Székesfehérvár történelmi
belvárosának szívében találsz! Mi segítünk Neked, hogy jobban megismerd ezt a pályát és
hivatást.
Aki mesterévé akar válni egy hangszernek, az éneklésnek, annak a legkiválóbb
szakemberektől kell tanulnia. Zeneművész - pedagógusaink nem titkolt célja a tehetségek
felfedezése és kiemelése. Iskolánkban az évtizedek alatt felhalmozódott tudás és tapasztalat
birtokában segítünk Neked, hogy meghozhasd a legfontosabb döntéseket középiskolai
tanulmányaid és zenei képzéseddel kapcsolatban.
A jelentkezést azoknak a 8. osztályos általános iskolai tanulóknak ajánljuk, akik
valamelyik zene- vagy művészeti iskola legalább 5. évfolyamának megfelelő jártasággal
rendelkeznek és kedvet éreznek a zenei előadóművészeti / tanári pályához. Az iskola
elsősorban humán szakirányú felsőfokú képzésre készít fel (pl. zenei, pedagógiai, szociális,
kulturális menedzser, hangszer-készítő, kommunikációs – és műsorvezető).
Az iskolában a hangszeres órák oktatása egyéni, a zenei elméleti órák kiscsoportos
formában, a közismereti tárgyak kis létszámú osztályokban, délelőtti és délutáni oktatás
formájában történnek. Évfolyamonként egy osztály indul legalább 14 fő felvétele esetén.
Választható idegen nyelvek: német, angol. Kollégiumi elhelyezés vidéki tanulóink számára
biztosított.
A jelentkezőknek alkalmassági vizsgát hangszerből/énekből és elméletből kell
tenniük.
A szakgimnázium alkalmassági vizsga követelményei:
-

hangszeren: - etűdök és különböző stílusú előadási darabok eljátszása a tanterv
szerint; hangszerenkénti részletes követelmény az iskola honlapján olvasható

-

Énekes tanszakokon: - három különböző karakterű dal/népdal előadása a tanterv
szerint;
Ének tanszakra felvételiző növendékek számára - alkalmasság esetén - gégeszakorvosi

vélemény kötelező!
-

szolfézsból (hangszereseknek és énekeseknek is): - hallás, éneklés, kottaolvasás és
lejegyzés feladatok megoldása.
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Felvételire (szakgimnáziumi továbbtanulásra) jelentkezni a 2017/2018 tanévre az
általános középiskolai felvételi eljárás keretében lehet.
Az alkalmassági vizsga követelményei az iskola honlapján részletesen megtalálhatók,
a konzultációkon a főtárgy- és elmélet-tanárokkal egyeztethetők.
Konzultációs lehetőség előzetes bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel bármikor
lehetséges. Kérjük az érdeklődő tanulókat, bátran éljenek a konzultációs lehetőséggel, mert a
tanárokkal történő megismerkedésen túl segítséget kapnak az alkalmassági vizsgára való
felkészüléshez.
Ha

jelentkezni

szeretnél

hozzánk,

vagy

kérdéseid

lennének,

az

alábbi

elérhetőségeinken kaphatsz részletesebb tájékoztatást:
telefonon: +36 22-500-989;
e-mailben: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
személyesen: Székesfehérvár, Városház tér 3.
vagy látogass el honlapunkra: www.hermannzenesuli.hu

A 2017/2018-as tanévre az alábbi tanszakokra hirdetünk felvételt:
Klasszikus zene:
Tanszak:

Tanár:

Zongora

Kárpáti Ágnes,
K-né Sándor Zsuzsanna
Lukács Judit
Vasvári Tamás
Reményi Orsolya
Teleki Miklós
Micskó Béla
Borsos Kata
Bergerné Szőnyi Anna
Farkas Zoltán
Hartyáni Zsuzsanna
Király István
Erdei Máté
Réman Zsófia
Fóris István
Nagy Tamás
Végvári-Köves Melinda
Cserta Balázs

Csembaló
Orgona
Harmonika
Hegedű
Brácsa
Gordonka
Nagybőgő
Blockflöte
Fuvola
Oboa
Klarinét
Fagott
Szaxofon

Trombita
Kürt
Mélyrézfúvó
Ütőhangszer
Magánének

Kiss Attila
Acsai Gábor
Kovács Tamás
Holló Miklós
László Szilvia,
Jónás Krisztina

Népzene:
Tanszak:
Népi ének

Tanár:

Enyedi Ágnes
Konkoly Csenge
Népi vonós
Kneifel György
Tambura
Kneifel György
Cimbalom
Jobbágy Bence
Citera, tekerő
Varró János
Népi furulya, duda
Cserta Balázs
Népi klarinét, tárogató Cserta Balázs
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Induló képzési formák:
A Zeneművészeti Szakgimnáziumban 5 évfolyamos, központi kerettantervre épülő
párhuzamos művészeti képzés folyik. A 12. évfolyam végén szakmai tárggyal kiegészített
érettségi vizsgát tesznek tanulóink, ahol a szakmai érettségi tárgy 51 345 04 OKJ azonosító
számú Előadó-művészeti program- és projektszervező részszakképesítést ad. E végzettséggel
tanulóink képesek lesznek előadó-művészeti programokat, rendezvényeket és projekteket
tervezni és lebonyolítani, szervezeti és programokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat
ellátni, dokumentálni, forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a
pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert, kommunikációs feladatokat ellátni.
Érettségit követően, 13. évfolyamon tanáraink felkészítik a tanulókat az OKJ szerinti,
alábbi szakképesítések megszerzésére:
Klasszikus zenész:

Tagozatkód: 0010
Kimenet: Klasszikus zenész II.

(OKJ 54 212 05)

Fafúvós szakmairány: fuvola, klarinét, furulya, oboa, szaxofon
Rézfúvós szakmairány: trombita, kürt, tuba, harsona
Húros/vonós szakmairány:

hegedű, gordonka, brácsa, gitár

Billentyűs szakmairány: zongora, orgona, csembaló, harmonika
Ütős szakmairány:
Magánénekes:

ütőhangszerek

Tagozatkód: 0020
Kimenet: Klasszikus zenész II.

(OKJ 54 212 05)

Magánénekes szakmairány: klasszikus ének
Népzenész:

Tagozatkód: 0030
Kimenet: Népzenész II.

(OKJ 54 212 06)

Húros/vonós szakmairány: népi vonós, cimbalom, citera, tekerő, tambura, koboz
Fafúvós szakmairány: népi klarinét, tárogató, népi furulya, duda
Billentyűs szakmairány: népi harmonika
Népi ütős szakmairány: népi ütőhangszerek
Népi énekes:

Tagozatkód: 0040
Kimenet: Népzenész II.

(OKJ 54 212 06)

Népi énekes szakmairány: népi ének
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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