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                                                 Budapest,  12.  März  2014. 
Betreff: VII. Harmonikawoche 
 
Lieber Musikfreund! 
 
Der Landesrat organisiert im Jahr 2014 die VII. Harmonikawoche  
( VII.Országos  Német  Anyanyelvi,  Népzenei  Hagyományőrző  és  Hitéleti  tábor.) 
Die Harmonikawoche hat folgende Ziele: Ungarndeutsche Melodien zu erlernen; Freude an 
der  Arbeit  in  einer  Gesellschaft  zu  lernen;;  die  ungarndeutsche  Identität,  die  Vorteile  der  Dop-
pelidentität   zu   erkennen;;  Beitrag   zur  Erziehung   der   ungarndeutschen   Intelligenz   zu   leisten.    
Die Harmonikawoche wir in organisierter Form in Werischwar durchgeführt. 
 
Termin und Ort: 27. Jul-03.  August  2014  in  Werischwar/Pilisvörösvár 
 
Allgemeine Informationen bezüglich  VII.  Harmonikawoche: 
Unterkunft:         Friedrich  Schiller  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium 
        (2085  Pilisvörösvár,  Szabadság  út  21. 
Ankunft:        27. Jul 2014 bis Uhr 17  

Harmonika Fachmann: István  Geiger  Musiklehrer 

Allgemeine Tagesodnung: 
7.00-    8.45  Wecken,  Saubermachen,  Frühstück 
9.00-  12.00  Schwabenmusik  in  Einzelbeschäftigung 
12.00-14.00  Mittagessen, Mittagsruhe 
14.00-16.00  Instrumentalkenntnisse;;  Handwerktätigkeit 
16.00-18.00  Probe in Gruppen; bzw. einzeln 
18.00-21.00  Abendbrot; Abendprogramme: Liedertafel: Gruppenarbeit 
21.00-22.00  Duschen, Waschen, Zapfenstreich 
2. August (Samstag) Festkonzert in Werischwar 
3. August (Sontag)  10  Heilige Messe in Werischwar; Platzkonzert  
  
3.August (Sontag) Nachtmittag: Landesrat 5.CD aufnahme 
 
Eigenanteil/Részvételi  díj: 30.000,-Ft/fő  
(A  bekerülési  költség  fennmaradó  részét  a  Landesrat  pályázati  támogatásból  fedezi  !!! 
Támogatóink:  LDU,  NKA,  Landesrat) 
(Részvételi   díjat   részben,   vagy   egészben   átvállalhatja   a   Települési,   vagy   a   Német   Önkor-
mányzat,  valamint  a  helyi  Nemzetiségi  Egyesület  is!!!) 
 
Részvétel  alsókorhatára:     10  élet  év.   

Minimum  2  év  hangszerismeret,  kottaolvasás. 
 

Jelentkezési  határidő: 2014.  április  30. 
Befizetési  határidő:              2014.  május  30.  (az  önrész  befizetésével  ) 
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A   részvételi   díjat   a   Landesrat   számlájára   kérjük   átutalni.   A   befizetésről   a   Landesrat  
számlát  ad  a  befizető  címére. 
Számlatulajdonos: Mo-i  Német  Ének-, Zene- és  Tánckarok  Országos  Tanácsa   
Számlaszám:         10918001 – 00000413 – 52690000    UniCredit Bank 
 
Tisztelt  Szülők!  Kedves  Harmonikás  Barátunk!   
A  mellékelt  jelentkezési  lapot  részvételi  szándéknak  megfelelően/olvashatóan  kitöltve  
visszaküldeni  szíveskedjenek.  Címünk: 
Landesrat 1062. Budapest, Lendvay u. 22. 
T/F:06-1-269-1085; e-mail: landesrat@yahoo.de  
 
Német  Önkormányzat/Egyesület  Elnökének 
Tisztelt  Elnök  Asszony/Úr! 
Bízunk   benne,   hogy   a  Harmonikatábor  megszervezésével   a   Landesrat   segítséget   nyújthat   a  
fiatal  harmonikásoknak  a  hazai  sváb dallamok  elsajátítására,  és  egyben egy fiatal muzsikus 
generáció  zenei  ízlésének  alakítására.   
Reméljük,  hogy  a  harmonikatáborral  hozzájárulunk  egy  korábban  felmerült  igény  kielégítésé-
hez, és  támogatják  a  jelentkezők  a  részvételét. 
 
Kedves  Szülők! 
Kérjük,  hogy  gyermeke  az  alábbiakat  hozza  magával: 
- HANGSZER,  KOTTAÁLLVÁNY 

- Fellépéshez:  fekete  nadrág,  3  db  hosszú  ujjú  fehér  ing  ill.  blúz,  fekete  cipő   
- (nem  sportcipő!!!) 
 

FONTOS:    Diákigazolvány  másolat  /előírás!!!!!!! 
-  

- Orvosi  igazolás (hogy  egészséges, és  részt  vehet  a  tábor  munkájában.  Közegészségügyileg  
kötelezően  előírt  feltétel)   
-ceruza,  radír;;   
Sportcipő,  Öltözet  jó/rossz  időre;;  Hátizsák  v.  könnyű,  vállra  akasztható  táska. 
Jó,  ha  a  gyermek/ek  baleset  biztosítással  rendelkeznek. 
 
A   gyermekek   teljes   ellátásban   részesülnek. A   szülők   látogatási   kényszere   esetén:   a   gyü-
mölcsnek  bizonyára  örülnek  a  gyerekek. 
 
A  Kedves  Szülőket  nagy  szeretettel  várjuk  a  záró  rendezvényekre. 
 
 
Üdvözlettel 
 
Kreisz  László 
Elnök   
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