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Kedves Zenetanárok, Ének tanárok, Zene iránt érdeklődők! 
 

Szívesen frissítenéd a hangszeres órákon, ének-zene vagy egyéb órákon, használt eszköztáradat, 
módszereidet? Keresed az új utakat, lehetőségeket? Szívesen tekintenél egy-egy témára más oldalról is?  
Tarts velünk és remek előadóinkkal és töltekezz fel hasznos, gyakorlati tapasztalatokkal! 

 
Csillagberek Zenei Kurzus 

a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és AMI-ban 
 
Időpont: 

2019. november 16. szombat 09.00 – 17.00 
Helyszín: 

Budapest, Árpád út 161-16, 1042 
 (Bejárat az Árpád út felől érkezve, a 10 emeletes házak mögött a zöld kerítéskapun keresztül!) 

Újpest központ metró (M3) megállótól  25, 121, 170, 270 busszal. Mexikói út metró (M1) megállótól  25 busszal. 
Rákospalota-Újpest vasútállomástól  121busszal. 

Parkolás: Környéken ingyenes.  
 

Részvételi díj: 
 

8.000 Ft/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalma: a büfében tálalásra kerülő sütemények, nap közben fogyasztott kávé, tea.   
Ebéd: A helyszínen étterem nem működik, a közelben található a Stop Shop (3 perc gyalog) ahol KFC PizzaForte és Gyrosos 
valamint Spar található. 
 
A nap programja: 
  
08.50 - 09.15   Érkezés, regisztráció 
09.20 - 10.50  1. előadás - Csillagberek Waldorf Általános Iskola előadása 

Ritmus az életünkben 
10.50 - 11.10   Szünet 
11.10 - 12.40   2. előadás - Valentovics Margó 

Improvizáció az első lépésektől 
12.40 - 13.30   Ebédszünet 
13.30 - 15.00   3. előadás – Hasznosi Judit  

Orff-módszer és zeneterápia: mozgás-ének- ütőhangszerek 
15.00 - 15.20   Szünet 
15.20 - 16.50   4. előadás – Thurnay Balázs  

Kamarazene az első lépésektől 
16.50 - 17.00   Búcsú 
  
 
 Az előadókról, előadásokról: 
  
Csillagberek Waldorf Általános Iskola előadása 
A ritmushoz kapcsolódóan mesélünk az évkörről, az ünnepekről, az ünnepek jelentőségéről a Waldorf-
pedagógiában. Ezekhez kapcsolódó minőségekről. 
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Valentovics Margó 
Közép-budai Waldorf Iskola tanára, osztálytanító, zenetanár; korábban a Csillagösvény Waldorf Iskola, 
Váci Waldorf Iskola, és az Apor Vilmos Tanítóképző tanára (felnőttképzés – drámaszakos diákokkal) 
„Az improvizációnak sok megközelítése lehet. Most elsősorban a közösségi formáját keressük. A cél, hogy  
megtapasztalhassuk, hogy a  valódi jelenlét, az egymásra figyelés megteremtésével egy szabad alkotói 
folyamatban, hogyan születik a ZENE. 
Elsősorban a saját eszköztárunkkal (hangunk, testünk) dolgozunk és persze mindennel, ami a kezünk 
ügyébe kerül.”  
 
Hasznosi Judit 
Hasznosi Judit, a salzburgi Carl Orff Intézet magyarországi képviselője, középiskolai énektanár, 
karvezető és néptánc oktató, zeneterapeuta. Együtt énekelünk, mozgunk, ütőhangszereken zenélünk 
Judittal. 
  
Thurnay Balázs 
25 éven keresztül aktívan zenélt különböző zenekarokban, elsősorban a Makám együttesben és ezzel 
részben párhuzamosan 12 évig zenét tanított a Fóti Waldorf Iskolában, jelenleg a Göllner Mária 
Regionális Waldorf Gimnázium zenetanára. 
„Mindig arra törekedtem, hogy azt a lelkesedést, ami bennem is él a zene iránt, felébresszem a 
gyerekekben is. Énekelni nem ciki, hanem meglepően jó dolog! Megérthetetlen és megunhatatlan az az 
öröm, amit a zene befogadása illetve művelése ébreszt az emberben.” 
Balázzsal a közös muzsikálás, azaz a kamarazene rejtelmeibe tekintünk bele remek kottapéldákon 
keresztül. Hangszert érdemes hozni annak, aki teheti. 
  
  

A kitöltött jelentkezési lapot 2019. november 10-ig  

a Csillagberek Waldorf Általános Iskola címére 1042 Budapest, Árpád út 161-163. 

vagy csatolt dokumentumként e-mailen a titkarsag@csillagberek.hu címre várjuk. 

 
 
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!  
Felmerülő kérdéseiteket a fenti e-mail címre várjuk és igyekszünk azt mihamarabb megválaszolni! 

 Üdvözlettel, 

 
 Weidemann-Tóth Krisztina 
Csillagberek Waldorf Általános Iskola és AMI Zeneháza 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

….. fő részvételével jelentkezünk a 2019. november 16-án, Budapesten, a Csillagberek Waldorf Általános 
Iskola és AMI 1042 Budapest, Árpád út 161-163. szám alatti iskolaépületében megrendezésre kerülő, 
„Csillagberek Zenei Kurzus” című szakmai rendezvényre. 
 
Részvételi díj:       8.000 Ft / fő 
 
A részvételi díj tartalmazza a büfében tálalásra kerülő sütemények, nap közben fogyasztott kávé, tea 
költségeit. A részvételi díj közvetített szolgáltatást tartalmaz!  
 
A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a részvételi díjat a Csillagberek Waldorf 
Általános Iskola MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11550413 számú bankszámlájára történő 
átutalással 2019. november 15. napjáig kiegyenlíti. Kérjük az átutalás megjegyzés rovatába a résztvevő 
nevét feltüntetni. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a 
jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a számlát.  
 
Résztvevő személy(ek) neve:  
 
Név: 
 

…………………………………, …………………………………, 

Iskola (Munkahely): 
 

…………………………………, …………………………………, 

Tanított szak(ok): 
 

…………………………………, …………………………………, 

Telefon: 
 

…………………………………, …………………………………, 

E-mail: 
 

…………………………………, …………………………………, 

Hangszert hoz-e magával? 
Ha igen, milyet? 
 

 
…………………………………, 

 
…………………………………, 

Számlázási adatok:  
 

Megrendelő neve:  ……………………………………………. 
 
Megrendelő címe:   ……………………………………………. 
 
Telefon:   …………………………………………… 
 
e-mail:    …………………………………………… 

 
A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 
 
Dátum: ………………………………………………  
 

………………….……........ 
          aláírás 


