
Kedves Tanárnő, Tanár Úr!

Elkészült a Kadosa  Pál műveiből összeállított hangversenyek, a meghívó és a plakát végső 
változata melyek a mellékletekben  megtalálhatók. (zárójelbe tett javaslatként: célszerű az e 
témával kapcsolatos minden eddigi információt  kitörölni, hogy ne okozzon zavart! Az elmúlt két nap 
alatt beérkezett kérések ugyanis több kisebb változást okoztak a növendékek játékának 
sorrendjében.) Az alábbiakban szeretnék néhány közérdekű információt közölni Önökkel:

1.      Közlekedés

A Tóth Aladár Zeneiskola  - Szív utca - megközelítése tömegközlekedéssel:
105-ös autóbusszal, vagy kis földalattival a Köröndig, majd gyalog a Körút felé haladva balról nyíló 

keresztutca.
BMC: 

a Mátyás utcát legegyszerűbb  megkeresni  az interneten,  a Google térképen.

2.      Nyitás
A zeneiskola 19-én reggel 8-tól nyitva lesz.

3.      Előzetes terempróba lehetőségek   – növendékenként 20 perc :  

október 14., 15-én    9-17 óráig, 

17.-én 9-19 óráig.  Telefonon bejelentkezni a következő számon  lehet: 351-6888
A 19.-edikei próbalehetőség 13.30-15.00 óra között a vidékről érkezők számára fenntartott.
a BMC-ben okt. 20.-án  kizárólag  14.00 órától lehetséges csak kipróbálni a hangszert.

4.      Ebéd 19-én
A szomszédos étteremben a menü ára 850-1000 Ft. között mozog. Aki szeretné igénybe venni, kérjük a 
következő e-mail címen szerda estig  előre jelentse be, hogy továbbítani lehessen az étterem felé: 
vadasz.zsuzsa@g-mail.hu

5.      Kokas Klára 
munkásságáról szóló könyv  és videó anyag a helyszínen megvásárolható lesz. Érdeklődni lehet a 
következő 
e-mail címen: deszpotg@gmail.com

6.      DVD
Tervezzük a hangversenyek DVD-re rögzítését. Ennek természetesen anyagi vonzata van. Kérjük, hogy 
Vadász Zsuzsánál jelezze, igényt tartana-e erre?   Ha lehetőség lesz felvételek készítésére, jó lenne 
előre látni, ki szeretné ezt a rendkívül tartalmas műsort a jövőben is hasznosan visszahallgatni és tanítás 
céljára hasznosítani.

7.      Toccatina
Úgy tűnikj, a  Toccatina Kadosa Pálnak egyik kiemelten kedvelt műve. Sokan választottak műsorukba, 
ezért a Toccatinákat egy csokorban fogjuk meghallgatni. Izgalmas „mini-versenynek” leszünk fültanúi. A 
legjobb előadót az előadók maguk fogják kiválasztani.

8.      Kreditpont szerzés lehetősége
Ebben a témában a Tóth Aladár Zeneiskola hivatalos tájékoztatást küld a zeneiskolák 
igazgatóságához. Kérem érdeklődjenek majd.

Kedves Tanszakvezető Kollégák!
Kérjük, a rendezvény plakátját helyezzék el látható helyen, hogy akit a műsor érdekel, tudomást
szerezhessen róla, és a szereplő mintegy 80 növendékkel és tanáraikkal együtt ünnepelhessünk.

A felkészítő munkát és a felkészülést ismételten megköszönve szeretettel várunk minden előadó és
felkészítő tanárt, növendéket. További jó munkát kívánunk a szép siker reményében!

A ZETA nevében
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Ábrahám Mariann, a zongora tagozat vezetője


