JÁVORKAI Akadémia

Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok
Hegedű, gordonka, zongora
2019. augusztusában Győrben útjára indul a Nemzetközi JÁVORKAI
Mesterkurzusok azzal a küldetéssel, hogy az oktatók, Clara
Biermasz zongoraművész, Jávorkai Sándor hegedűművész és
Jávorkai Ádám gordonkaművész, akik világszínvonalú szóló és
oktatói tapasztalattal rendelkeznek, immár Magyarországon is
hagyományt teremtsenek az általuk a világban oly sikeresen
képviselt rendkívül igényes és sajátos zenei előadóművészet
átadásának és ehhez kapcsolódóan különösen a fiatal korban
elsajátítható magas minőségű hangszeres tudás megalapozásának.

GYŐR

2019.
augusztus
26.-31.

Clara Biermasz

Jávorkai Ádám

Jávorkai Sándor

Zongoraművész

Gordonkaművész

Hegedűművész

A Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok célja, hogy a fiataloknak olyan hiteles és „kézzel fogható” mintát
adjon a zenei előadóművészet világából, amely inspirálja őket, példát mutat és sokáig motiváló erővel bír a
zenetanulás és fellépések hétköznapjaiban egyaránt.

Jelentkezési határidő: 2019.08.01. Információ és kapcsolat:
Email: mesterkurzus.gyor@gmail.com | Web: https://javorkaiacademy.com/ | Mobil: +36-20-9608164

JELENTKEZÉS | BEWERBUNG | APPLICATION

▢ Frau | Mrs. | Mme

▢ Herr | Mr | M

_____________________________________________________________________
Vezetéknév | Name | name | nom
_____________________________________________________________________
Keresztnév | Vorname | first name | prénom
_____________________________________________________________________
Születési dátum | Geburtsdatum | date of birth | date de naissance (DD/MM/YYYY)
_____________________________________________________________________
Lakcím | Adresse | address | addresse
_____________________________________________________________________
Telefonszám | Telefonnummer | phone | no. de téléphone
_____________________________________________________________________
E-Mail
Szeretnék regisztrálni a 2019-es Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusokra.
Ich möchte mich hiermit zur Internationalen JÁVORKAI Meisterklassen 2019 anmelden.
I would like to sign up the International JÁVORKAI Masterclasses 2019.
Je désire m’inscrire à la International JÁVORKAI Masterclasses 2019.

▢ aktív résztvevőként | als aktiver Teilnehmer | as active participant | comme participant actif
___________________________________
Hangszer | Instrument

__________________________________
Professor

▢ passzív résztvevőként | passive Teilnahme | passive attendance | participation passive
Zenei előmeneteléről kérjük, külön mellékletben csatolja az életrajzát. Ezen információk alapján a kurzus
professzor dönt az aktív részvételről.
Musikalischen Werdegang bitte separat der Bewerbung beifügen. Anhand dieser Angaben entscheidet der
Dozent über die aktive Kursaufnahme.
Please include a record of musical studies separately with the application form. According to these
informations the course professor decides upon active participation. | Veuillez ajouter s.v.p. à
l‘application votre résumé de formation musicale écrit. En raison de ces informations le professeur va
décider sur votre participation.
SZÁLLÁS | UNTERKUNFT | ACCOMMODATION | LOGEMENT

▢ Szeretnék segítséget kérni a szállás foglalásához

▢ Szállást foglalok egy panzióban/hotelben.

Ich möchte um Hilfe mit Ihrer Reservierung bitten Ich buche mir eine Unterkunft in einer Pension/Hotel.
I would like to ask for help with your reservation I would prefer to stay in a hotel or pension.
Je voudrais demander de l'aide pour votre réservation
Je préfère loger dans un hôtel ou une pension.
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▢ Olvastam a NJM Általános Részvételi Feltételeit, és elismerem őket az aláírásommal. A
jelentkezésem visszaigazolását követően a Mesterkurzus díját megfizetem.
Die Allgemeinen Bedingungen der IJM habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner
Unterschrift an. Nach Bestätigung meiner Bewerbung zahle ich die Meisterklassen-gebühr.
With my signature, I fully acknowledge the General Regulations of the IJM Masterclass. After confirming my
application, I will pay the Masterclass fee.
Avec ma signature j’accepte toutes les Conditions Générales du IJM. Après confirmation de ma candidature,
je paierai les frais du cours de Master.

______________________________________
Hely, dátum | Ort, Datum | place, date | lieu et date

______________________________________
Aláírás | Unterschrift | signature | signature

Kérjük, csatolmányként alábbiakat mellékelje: a személyi igazolvány másolata, a zenei önéletrajz és az
előkészített zeneművek listája (repertoár lista).
Bitte als Anlage beifügen: eine Kopie Ihres Ausweises, Ihre musikalische Vita sowie eine Liste der
vorbereiteten Werke (Repertoireliste).
Please include: a copy of your passport, your C.V. and a list of the prepared works (repertoire list).
Veuillez ajouter s’il vous plait: une copie de Votre passeport, Votre formation musicale et une liste des
compositions préparées (liste de répertoire).
FONTOS! | WICHTIG! | IMPORTANT!
Kérjük, mielőbb küldje el e formanyomtatványt és a mellékleteket az mesterkurzus.gyor@gmail.com címre
legkésőbb 2019. július 1-jéig. A visszaigazolást követően a Mesterkurzus díja azonnal esedékes.
Bitte mailen Sie dieses Formular sowie alle Anlagen so bald wie Möglich, aber spätestens 1. Juli 2019 an
mesterkurzus.gyor@gmail.com Die Masterklassen-Gebühren werden nach Bestätigung fällig.
Please mail this form and all necessary information as soon as possible, but latest July 1st, 2019 to
mesterkurzus.gyor@gmail.com The Master Course fees due after confirmation.
Veuillez envoyer par e-mail cette application et les pièces jointes nécessaires dès que possible avant le 1er
juillet 2019 à l'adresse mesterkurzus.gyor@gmail.com . Les frais de cours de Master sont dus après
confirmation.

GDPR:
• Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait és a jelentkezését megosszák a Mesterkurzusokkal, hogy
segítsék a kiválasztási folyamatot és a tanfolyam tervezését? Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
pályázat nem támogatható, ha jelentkezését nem tudjuk megosztani az oktatókkal.
▢ Igen
▢ nem
• Ha 18 évesnél fiatalabb, kérjük, erősítse meg, hogy van szülői beleegyezése a kurzusra.
▢ Igen
▢ nem
Szülő keresztneve………………………………………………………………………………………………………………….
Szülő vezetékneve………………………………………………………..………………..………..……….…………………
Szülő emailcíme…………………………………………. Szülő telefonszáma………………………………………
Dátum………………………………………………Szülői aláírása…………………………….…………………………….
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GDPR:
• Geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre Bewerbung und Ihre Aufzeichnungen mit den Masterclasses geteilt werden, um den
Auswahlprozess und die Planung des Kurses zu unterstützen? Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung nicht zulässig ist, wenn wir
Ihre Bewerbung nicht mit dem Dozenten teilen können.
▢ Ja
▢ Nein
• Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, bestätigen Sie bitte, dass Sie die elterliche Zustimmung haben, um sich für diesen Kurs zu
bewerben.
▢ Ja
▢ Nein
Vorname der Eltern………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………… Nachname der
Eltern…………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………..
Elterns E-Mail…………………………………………………………..…………………..Elterns Telefonnummer………………………………………………….
Datum:………………………………………………………………….Unterschrift der Eltern…………………………………………………………………………….
GDPR:
• Do you give your consent for your application and recordings to be shared with the Masterclasses, to aid with the selection
process and planning of the course? Please note, your application will be ineligible if we cannot share your application with the
course professor.
▢ Yes
▢ No
• If you are under 18, please confirm you have parental consent to apply for this course.
▢ Yes
▢ No
Parents First Name …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Parents Last
Name ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… Parent Email
………………………………………………………………….……Parent Phone Number……………………………..…………………………..
Datum:………………………………………………………………..Parents Signature ……………………………………..……..…………….…………………….
GDPR:
• Acceptez-vous que votre candidature et vos enregistrements soient partagés avec les classes de maître, afin de faciliter le
processus de sélection et la planification du cours? Veuillez noter que votre candidature ne sera pas éligible si nous ne pouvons pas
la partager avec le professeur du cours.
▢ Oui
▢ Non
• Si vous avez moins de 18 ans, veuillez confirmer que vous avez le consentement de vos parents pour postuler à ce cours.
▢ Oui
▢ Non
Nom des parents …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Nom de
famille……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Courriel du parent…………………………….…………………………………Numéro de téléphone du parent……………………..……………………..
Datum:…………………………………………………………………La signature des parents……………………………………….………………………………..

Köszönjük Támogatóink együttműködését!
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