
„Missziónak tekintem a tanítást!”

Hamari Júlia 
mezzoszoprán énekművész,
a Stuttgarti Zeneművészeti Főiskola 
professzorának

MESTERKURZUSA
Időpont: 2014. november 10–15. 

Helyszín: Duna Palota (1051 Budapest, Zrínyi u. 5.)
Záró koncert: 2014. november 15. 18 óra, Színház Terem

Korrepetítor: Alszászy Gábor zongoraművész
  
„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.”

Kodály Zoltán
A világhírű mezzoszoprán énekesnő három év után tanít ismét Budapesten. 
A mesterkurzus célja: a jelentkezőknek lehetőséget adni a megmérettetésre, fejleszteni az énektudásukat, 
gazdagítani repertoárjukat, és a legtehetségesebbeknek koncertfellépést biztosítani. A jelentkezőknél korhatár 
és iskolai végzettség nincs meghatározva.

A jelentkezők az első napon előmeghallgatáson vesznek részt, és a Művésznő a kiválasztott legtehetségesebb 
aktív résztvevőkkel foglalkozik a képzés minden napján, akik résztvevői lesznek a záróhangversenynek is. 
Vendéghallgatóként minden érdeklődő végig hallgathatja az egész kurzust, bárki részt vehet azon.  
Az előmeghallgatás feltétele: egy szabadon választott, klasszikus műfajú dal vagy ária, valamint egy Kodály dal. 
A résztvevők a választott műveket eredeti nyelven és kotta nélkül énekelik. A résztvevők maguk gondoskodnak 
a Művésznő és a zongorakísérő kottapéldányáról. Zongorakísérőt a kurzus biztosít, de mindenki hozhatja saját 
korrepetitorát is, erről azonban előzetes tájékoztatást kérünk.

A jelentkezés és a  részvétel feltételei:
1. Kitöltött jelentkezési lap, ami a Psalmus Humanus Egyesület honlapjáról tölthető le  

(www.psalmusarts.hu), és amit legkésőbb 2014. november 3-ig kérünk visszaküldeni.
2. A  nevezési díj: 5 000 Ft, aminek befizetését a jelentkezési lap elküldésével együtt kérjük igazolni.
3. Aktív hallgatók számára a részvételi díj az egész kurzus idejére: 45 000 Ft
4. Passzív vendéghallgatók számára                                a napi jegy 3 000 Ft, 
                                                                                                bérlet: 12 000 Ft 
5. Főiskolai hallgatók számára                                         a  napi jegy:1 500 Ft, 
                                                                                                 bérlet:  5 000 Ft  
6. A részvételi díj befizetése a helyszínen történik, a kurzus első napján.
    A záró koncertre a jegy ára 2000 Ft, ami a kurzus egész ideje alatt  a helyszínen megvásárolható. 

Bővebb felvilágosítás és érdeklődés: K.Udvari Katalinnál, a psalmushu@chello.hu e-mail címen.
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