
A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete és a  

Miskolci Bartók Plusz Operafesztivál meghirdeti 

Bátori Éva ének mesterkurzusát 
2019. jún.16-21. 

Miskolc, Zenepalota 

3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1. 

 

A kurzus témája:  

Bartók és kortársai – válogatás a korszak magyar és nemzetközi énekes irodalmából. 

 

Időpont és helyszín: 

A kurzus 2019. június 16-án vasárnap 14.00 órakor meghallgatással és bemutatkozással 

kezdődik a Zenepalotában (3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.).  

Jún. 17-20-ig (H-CS) minden nap 10.00-18.00 zajlik a tanítás, majd jún. 21-én, pénteken 

16.00 órától kurzuszáró hangversenyt tartunk az aktív jelentkezők részvételével a Zenepalota 

Bartók termében.  A kurzus hivatalos kísérője dr. Birtalan Zsolt.   

A kurzus aktív résztvevői díjmentesen látogathatják a Bartók Plusz Operafesztivál 

rendezvényeit a kurzus ideje alatt (2019. jún. 16-21.). 

 

Részvételi díj: 

Aktív résztvevőknek: 30.000 Ft 

Passzív résztvevőknek: 10.000 Ft 

Napijegy (passzív): 2.000 Ft 

 

A részvételi díjat az alábbi címre és számlaszámra kérjük utalni 2019. június 10-ig: 

Miskolc Zenei Felsőoktatásáért Alapítvány  

(Kereskedelmi és Hitelbank) 

10200139-27016644 

A közleményben kérjük feltüntetni: Befizető neve/ Énekkurzus 2019. 

 

Szállás: 

Igény esetén korlátozott számban és kedvező áron (4000 ft/fő/éj+IFA) tudunk szállást 

biztosítani a Miskolci Egyetem campusán található Uni-Hotel korszerűen felújított, 

kétszemélyes apartmanjaiban. A szállásigénylést kérjük a jelentkezési lapon feltüntetni. 2019. 

június 10. után nem áll módunkban szállásigénylést elfogadni. 

 

Jelentkezés: 

A jelentkezési lapokat és a befizetésről szóló igazolást kérjük az alábbi e-mail címre 

elküldeni:enekkurzus1506@gmail.com 

 

Információ, szállással kapcsolatos részletek: 

+36 30 520 7206 

enekkurzus1506@gmail.com 
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Bartók Béla Music Institute of Miskolc University 

and Bartók Plusz Opera Festival announce the 

Éva Bátori Singing Masterclass 
16th-21st June, 2019 

Zenepalota, 3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1. (Hungary) 

 

 

 

Programme: Bartók and his contemporaries - Hungarian and international vocal repertoire of 

the first half of the 20th century  

 

Date and venue: 

The masterclass begins on Sunday, the 16th of June at 14.00 at Zenepalota in Miskolc. 

Lessons: 17th-20th June, 10.00-18.00, Zenepalota 

Closing concert with participation of active candidates at Zenepalota on 21st June at 16.00 

Pianist: Zsolt Birtalan, dr 

The active participants have the opportunity to visit all the events of the Bartók Plusz Opera 

Festival between 16th and 21st June. 

 

Participation fees: 

Active participation fee: 30.000 HUF 

Passive participation fee: 10.000 HUF 

Daily ticket: 2.000 HUF 

 

Please transfer the participation fee to the following address and bank account: 

Miskolc Zenei Felsőoktatásáért Alapítvány 

IBAN: HU23 1020 0139 2701 6644 0000 0000 

SWIFT/BIC: OKHBHUHB 

Bank transfer remark: Name of the contributor / Masterclass 2019 

 

Accomodation:  

On request we can provide accommodation in a limited number and at a reasonable price 

(4.000 HUF+tourist tax / person / night) in the newly renovated two-bedroom apartments of 

Uni-Hotel at the University of Miskolc campus. Please indicate the accommodation request 

on the application form. After June 10th, 2019, we are unable to accept accommodation 

requests. 

 

Application: 

Please send the application form and the proof of payment to the following e-mail address: 

enekkurzus1506@gmail.com 

 

Further information, accomodation details, any questions: 

00 36 305 207 206 

enekkurzus1506@gmail.com 
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