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Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 2016. július 14–17. 
 

Mesterkurzusok: 

• ÚJ!  historikus klarinét – Carlos Cerrada Cuesta (Madrid) 

• ÚJ!  reneszánsz együttes mesterkurzus (főtárgy) – Csörsz Rumen István 

(Budapest)  

• ÚJRA! barokk oboa – Guido Titze (Drezda) 

• INGYENES! régizene előadására alkalmazott zenekritika-kurzus – Şorban 

Elena Maria (Kolozsvár)  

• furulya és fuvola – Széplaki Zoltán (Budapest)  

• barokk hegedű – Vitárius Piroska (Budapest)  

• ének – Palócz Réka (Budapest) 

• ének – Cyrille Gerstenhaber (Párizs) 

• csembaló – Fülöp Mária (Bázel) 

• lant és gitár – Kónya István (Budapest) 

• viola da gamba és violone – Csata István (Kolozsvár) 

• ütőhangszerek a régizenében, ütőhangszeres kamarakurzus: zenei játékok, 

rögtönzés, szólamszerkesztés – Kasza Roland és Sudár Balázs (Budapest) 

• reneszánsz és barokk táncok (min. 6 résztvevővel indul) – Szabó Anikó 

(Kolozsvár)  

 
Szabadon választható, minden hallgató számára nyitott kurzusok:  

• reneszánsz együttes mesterkurzus (melléktárgyként) – Csörsz Rumen István 
(Budapest)  

• közös reggeli tánckurzus – Szabó Anikó (Kolozsvár) 
 
A következő linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével jelentkezhet 
kurzusaink valamelyikére: https://goo.gl/8I9SQr 
 
Jelentkezési határidő: 2016. június 20., hétfő éjfél 

 



 
 
Előadások: 

Carlos Cerrada Cuesta: Mérföldkövek a klarinét történetében  
Cyrille Gerstenhaber és Jean-Christophe Frisch: Zsidó zene a 17–18. században  
Steffen Schlandt: Öt évszázad zenéje Brassóból  

 
Csembalón kísérnek: Kostyák Zsuzsanna (Kolozsvár), Fodor Csaba (Miskolc), Garai 
Zsolt (Nagyvárad), Kovács Attila (Budapest).  
Közreműködik: Hanke Katalin (Brassó), Elena Maria Şorban (Kolozsvár) 
A kurzusok résztvevőinek igény szerint tolmácsot biztosítunk.  

 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK : 
 
A kurzus ára 200 lej (45 euró)/fő. A Nagy István Művészeti Középiskola 
partnerségének köszönhetően az iskola diákjainak és tanárainak 50 lej/fő 
kedvezményes részvételi díjat biztosítunk. A részvételi díj lejben fizethető a kurzust 
megelőzően a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén (Csíkszereda, Temesvári 
sugárút 4. szám) vagy a Nyári Egyetem helyszínén (Márton Áron Gimnázium, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 80.). 
 
A részvételi díj NEM TARTALMAZZA a szállás és az étkezés költségeit, kérésre 
azonban segítünk a szállásfoglalásban.  
Szálláslehetőség: 2–6 ágyas szobákban, 22–35 lej/éjszaka/fő közötti árban lehetséges. 
Ha szállást igényel, kérjük, jelölje a jelentkezési lapon.  
Étkezés: A nyári egyetem helyszínének közelében több étterem is található, 
amelyekben többféle napi menü közül lehet választani. 
 
További részletekért keressenek bennünket a nyariegyetem@regizene.ro e-mail 
címen vagy az alábbi telefonszámokon: +40-266-372044 (vezetékes),  +40-0746-
244235 (mobil), illetve személyesen, Csíkszeredában a Temesvári sugárút 4. szám 
alatt. 
 
Szervezők: Cultura Nostra Egyesület, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita 
Megye Tanácsa  
Társszervező: Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Partnerek: Márton Áron Gimnázium, Nagy István Művészeti Középiskola 
Támogató: Communitas Alapítvány 

 


