
A Kőröshegyi Zeneműhely szervezésében 
 

Nyári Furulyás Találka 
 a Balatonnál 

2020. június 26-29. 
péntek - szombat - vasárnap - hétfő 

 
Akiket várunk: A régizenei (reneszánsz, barokk) furulyamuzsika kedvelőit 
   Furulyás diákokat, hallgatókat, szólistákat és kamaracsoportokat 
   Családokat, gyerekeket és felnőtteket - jókedvű érdeklődőket 
 
Célkitűzésünk: Tanulni a régi korok zenéjéből valamint a furulyamuzsika mai világából 
   Megismerni egymást, kikapcsolódni, kötetlenül beszélgetni, közösen muzsikálni 
 
Programok: Koncert előadó művésztanárok és a jelentkezők közreműködésével 
   Egyéni és csoportos foglalkozások 
   Szabadidős programok (a kőröshegyi Levendula Gazdaság meglátogatása, közös 
   séták Balatonföldvár és Zamárdi kilátóhoz, rövid túra a Kereki várhoz)  
 
Helyszíneink:  Kőröshegyi Zeneműhely, Szántódi Palóczi Ádám Művelődési Ház,            
    Balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház 

A találkozó napközis jellegű kurzus, nem bentlakásos, de igény szerint – korlátozott számban – 
szálláshelyet biztosítani tudunk. (Szálláslehetöségekkel kapcsolatos infók a következő oldalon) 

 
Házigazda & szervező: Fülep Benedek, régizene-blockflöte szakos zeneművész, -tanár.  
Felsőfokú zenei tanulmányait a Szegedi Egyetemen és a Grazi Művészeti Egyetemen végezte. 
Zenei mesterkurzusokat Magyarországon, Ausztriában, Svájcban és Németországban látogatott. A 
zeneoktatás mellett aktív előadó, önálló hangversenyek, szóló- ill. kamarakoncertek résztvevője. A 
régizene és az egyházi zene mellett a furulyacsalád legmodernebb hangszerének megszólaltatója, 
az elektromos blockflöte mestere, egy egyedi zenei világ (könnyű klasszikus-szakrális zene) 
előadója. Jelenleg az óbudai Veres Péter Gimnázium furulyatanára. 

Miket játszunk és milyen hangszereken? 

A foglalkozásokra a furulyacsalád bármely tagját szívesen fogadjuk. A régizenei műveket lehetőleg 
barokk fogású furulyákon, 440 vagy 415 Hz-es hangolású hangszereken szólaltatjuk meg.               
A foglalkozásokon elsősorban reneszánsz és barokk műveket szeretnénk játszani, de igény szerint 
egyéb zenei korból is örömmel várjuk kérdéseiket, előadásaikat. Az előadni kívánt művek címét a 
jelentkezés során megadhatja. (Kérjük, lehetőség szerint hozzon magával egy kottatartót.) 

A kurzus során egy olasz 8´ lábas, egymanuálos (Giusti) csembalót biztosítunk.                                              
A foglalkozások során Fülep-Bartis Ildikó csembalista, basso continuo játékos várja az érdeklődő-
ket, aki igény szerint korrepetitorként szeretettel áll rendelkezésükre. 



 Regisztráció - HUF / együttes  Részvételi díj - HUF / fő 

1 fő (Szóló) 5 000.- 15000.- 

2 fő (Duó) 8 000.- 12 000.- 

3 fő (Trió) 9 000.- 10 000.- 

Consort/Együttes 10 000.-  8 000.- 

Napi látogatói jegy 5000.- 

Testvér kedvezmény 50 % 

Nyári Furulyás Találka 2020. június 26-29. 
A Kőröshegyi Zeneműhely szervezésében 

                                                                                                                                                                          
Találkozás: 2020. június 26. pénteken Szántódon, a Palóczi Ádám Közösségi Házban 

A foglalkozások tervezett napirendjét a jelentkezők számának ismeretében alakítjuk ki, amely tar-
talmazni fogja az egyéni foglalkozások beosztását, az együttes muzsikálás, valamint a szabadidős 
lehetőségeket is. Reményeink szerint alkalmunk fog nyílni néhány helyi nevezetességet is együtt 
megtekinteni valamint közös étkezéseknek, és kötetlen beszélgetéseknek is alkalmat teremteni. 

Jelentkezési és részvételi díjak:                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
A regisztrációs díj banki átutalással fizethető be az weboldalunkon történő jelentkezést követően, 
amelyről igazolást adunk. A szállásfoglalás és a helybiztosítás miatt ajánljuk, hogy az online jelent-
kezési lapot mihamarabb töltsék ki. Jelentkezési határidő: május 1. | JELENTKEZÉSI LAP                                       

A részvételi díj a helyszínen készpénzbefizetéssel történik.                                                                          
A regisztrációs díj a részvétel lemondása esetén vissza nem térítendő, de átruházható. 

 
Szállás & Étkezés: 

Szállást (korlátozott számban!) a közvetlen szomszédságunkban lévő Élményvölgy Gyermek– és 
Ifjúsági Táborban (www.tortenetipark.hu) tudunk biztosítani, igény szerint teljes ellátással. Az ál-
talunk foglalt szállás 6-8 fős szobákban igényelhető.                                                                                              
Ára: 3500.– Ft./ éjszaka (étkezés nélkül) | 6000-6400.– Ft./nap (teljes ellátással) 

További szálláslehetőségekről a www.balatonfoldvar.info.hu oldalon tájékozódhatnak. 

 

 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!                             

Kőröshegyi Zeneműhely | 8617 Kőröshegy, József Attila u. 1/B                            
+36 20 3786592 | www.koroshegyi-zenemuhely.hu 
info@benedekfulep.com 


