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Szabadi Vilmos hegedűművész,
kétszeres MIDEM, Príma,

HUNGAROTON és Liszt-díjas
előadóművész, Érdemes Művész, a

Liszt Ferenc Akadémia
tanszakvezető egyetemi docense.

Tanulmányait a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán Halász

Ferenc irányítása alatt
1983-ban fejezte be.

Egy évvel később, már
az intézmény legfiatalabb

tanáraként tanított.

Posztgraduális tanulmányait
Ruggiero Riccinél, Végh Sándornál

és Fenyves Lórántnál végezte.

1982-ben a Magyar Rádió által
rendezett Hegedűverseny

győztese. 1983-ban a Hubay Jenő
Hegedűverseny első díjasa, illetve

mindkét versenyen elnyerte a
zsűri különdíját is. 1985-ben,

Finnországban harmadik lett a
Jean Sibeliusról elnevezett

nemzetközi hegedűversenyen.
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l A résztvevők a kurzus mind az öt
napján 45 perces órákon vesznek
részt a Református Ótemplomban.

Gyakorlásra előzetes beosztás
szerint a múzeum különtermeiben,
illetve a szálláshelyen lesz
lehetőség.

A kurzus folyamán délutánonként
fél órás matiné koncerteket
tartunk, melyen a hallgatóknak
lehetőségük lesz a szereplésre.

A kurzus zárásaként augusztus
29-én 18 órakor zárókoncertet
tartunk az Ótemplomban.



A kurzusra alap, közép és felső
fokon tanuló résztvevők
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni a múzeum honlapjáról
letölthető jelentkezési lapon lehet.

Előzetes regisztráció határideje:

2020. JÚNIUS 15.
A jelentkezők száma korlátozott.

A regisztrációs idő után
mindenkit értesítünk a részletekről,
vagy – amennyiben az még fennáll –
a rendkívüli helyzet miatti
döntésünkről.
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www.pannoniareformata.hu/hirek
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ó A jelentkezés online-módon történik,

a honlapon található jelentkezési lap
segítségével, melyet kitöltve az

erzsebetvekes@gmail.com

e-mail címre kérnénk visszaküldeni
önéletrajz mellékelésével együtt.
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j A kurzus teljes részvételi díja:

• 400 EUR/fő
• azaz 130.000 Ft/fő,

mely a részvételi díj mellett tartalmazza a
szállás és az étkezés (reggeli + ebéd) díját is.

A jelentkezés elfogadása és a visszajelzés
után CSAK az előleget kérnénk átutalni
2020. JÚNIUS 15–30. között.
Az előleg a kurzusdíj része, a helyszínen
a kettő különbözetét kell kifizetni.
Az előleg 30.000 Ft/fő, melyet a következő
bankszámlaszámra kérünk átutalni:
Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyűjteményei
OTP 11748045-20011253.
Átutaláskor kérjük feltüntetni: „Szabadi Vilmos
mesterkurzus” és a jelentkező nevét.
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y A kurzus nyilvános, ezért minden

érdeklődőt szeretettel várunk.

Megtekintése napijegy
megvásárlásával lehetséges, melyet
mindig az adott napon, a múzeum
recepcióján tudnak megvásárolni.

A napi jegy ára: 3.000 Ft.



8500 Pápa, Fő u. 6–8.

89–311–014

info@pannoniareformata.hu

www.pannoniareformata.hu

PannoniaReformataMuzeum

prmuzeum

2020. augusztus 29., 18óra
a Musica Pannonica Reformata
keretében Szabadi Vilmossal.

zárókoncert


