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TABĂRĂ DE INIȚIERE MUZICALĂ
Ediția I
Vișeu de Sus, Maramureș
În perioada 21-26 august 2018

Locația Taberei de Inițiere muzicală
Prima ediție a Taberei de Inițiere muzicală se va desfășura în perioada 21-26 august 2018 la
Pensiunea NAGY din localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș, o pensiune situată în
imediata apropriere a unor obiective turistice renumite din Maramureș, precum Cimitirul
Vesel din Săpânța,Valea Vinului, Mănăstirea din lemn de la Bârsana, Cascada Cailor din
Borșa, Valea Vaserului - simbolul Vișeului datorită existenței ultimului tren pe sină îngustă
funcționabil din Europa.

Perioada desfășurării Taberei de Inițiere muzicală
Tabăra de Inițiere muzicală, ediția I se va desfășura în perioada 21-26 august 2018.
Tabăra se va desfășura în condițiile formării unui grup de minim 20 de copii.

Cine poate participa în Tabăra de Inițiere muzicală
În tabără pot participa copiii cu vârste cuprinse între 10-14 ani. Activitățile muzicale au loc
pe două domenii: muzică ușoară (vocală) și muzică populară (vocală).

Care este prețul taberei și până când se poate achita
Preț: 890 lei / Persoană
•
1.
2.
•
•

Plata în tranșe:
Rezervarea locului se face achitând un avans de 400 lei până la data de 01.07.2018
Restul integral, până la data 21.08.2018
Pentru frați, există un discount de 10% pentru fiecare, din prețul taberei.
Plata se face exclusiv numerar. Persoane contact: Nagy Cristina - muzică ușoară și
Claudiu Ciotleuș - muzică populară

Ce include prețul
 Transport cu autocarul dus-întors, cu plecare din Cluj-Napoca; transportul va fi
realizat de firmă specializată de transport.
 Cazare 5 nopți în camere de 2 și 3 locuri
 Mic dejun, prânz și cină
 Ateliere muzicale de grup în domeniul muzicii ușoare și populare (în funcție de
domeniul ales de fiecare participant)
 Activități recreative în aer liber
 Drumeții la obiectivele turistice din zonă - Excursie pe Valea Vaserului cu mocănița
 Asistentă medicală (dacă este cazul)
 Echipamente și materiale pentru desfășurarea activităților muzicale

Programul Taberei de Inițiere muzicală
08:00
09:00
10:00
13:00
14:00
16:00
19:00
20:00
22:30

Trezirea, spălarea, înviorarea
Micul dejun
Atelier muzical de cânt vocal
Prânz
Activități de relaxare
Activități recreative, vizite la obiective turistice, jocuri muzicale, activități de grup
Cina
Activități de relaxare
Stingerea

Obiectivul Taberei de Inițiere muzicală
Obiectivul taberei de vară constă în inițierea muzicală și familiarizarea participantului
cu ceea ce este muzica din punct de vedere teoretic, dar și practic.
Timp de 5 zile, vor fi prezentate noțiuni de teoria muzicii pe înțelesul tuturor și vor fi inițiați
în tainele cântului vocal.
Prin intermediul taberei de muzică, copiii vor efectua activități muzicale în grup cu
acompaniament instrumental, vor lega prietenii noi cu copiii de vârstă apropiată, care au
aceleași preocupări.

Copiii participanți în tabără se vor putea înscrie în septembrie la cursurile de
inițiere muzică ușoară cât și de inițiere folclor ale instituției noastre fără a mai participa
la examenul de admitere.

Date de contact pentru înscrieri în Tabăra de Inițiere muzicală
Nagy Cristina (expert canto muzică ușoară) - tel: 0745.018.158
Claudiu Ciotleuș (expert canto muzică populară) - tel: 0744.874.020

Vă invităm să vă distrați alături de noi în Tabara de Inițiere muzicală!

