
 

 

 
 

 

 

Jelentkezzen kedvezményesen a 18. Crescendo Nyári Akadémiára! 
 

Elindult a kedvezményes jelentkezés a 2022-es Crescendo Nyári Akadémia 

és Fesztiválra. A nemzetközi komolyzenei rendezvényre 18. alkalommal 

kerül sor, mégpedig július 20-tól augusztus 1-ig a Tisza és a Bodrog festői 

találkozásánál, vagyis Tokajban. 
 

A korábbi években megszokott ének-, opera-, szólóhangszeres, kamarazenei, 

zenekari, barokk-, ifjúsági, jazz- és improvizációs kurzusok művésztanárai 

idén is tárt karokkal várják az ifjú tehetséges zenészeket. A Crescendo 

Szimfonikus Zenekara Johannes Brahms II. D-dúr szimfóniáját fogja 

megszólaltatni ezúttal is az amerikai karmester, Delta David Gier vezényletével. 

 

JELENTKEZÉS 

 

Korai kedvezményes jelentkezés határideje: 2022. február 11. 
Végső jelentkezési határidő: 2022. április 29. 

 

Bővebb információ a határidőkről és a kurzusdíjakról itt érhető el.  

 

 

MŰVÉSZPROFESSZORAINK  
 

A Crescendo Nyári Akadémia művésztanárai Európa és Amerika rangos 

zenekarainak tagjai, zeneművészeti egyetemeinek tanárai. Többek között 

olyan neves magyar művészekhez jelentkezhetnek a hallgatók, mint Dallos 

Erika, Kemenes András és Szabóki Tünde. Nagy Réka viola da gamba 

művész mesterkurzusa idén is színesíti a barokk kurzust. Az operakurzust 

idén először Varga Bence operarendező tartj 

http://www.crescendoinstitute.org/hu/diak_reszvetelidij


 

A tanári kar teljes névsora itt olvasható: 

 

BAILEY, Tina (USA) - színpadi mozgás 

BARTHA Mátyás - jazz-zongora 

BIXLER, David (USA) - jazzszaxofon 

BIXLER, Heather Martin (USA) - hegedű, kamarazene 

DALLOS Erika - korrepetitor, az Operajelenetek zenei vezetője, kamarazene 

DALY, David (IRL) - nagybőgő 

DANEL BROOKS, Bethany (USA) - zongorakísérő 

DANEL, David (CZE) - hegedű 

DOMINKÓ István - zongora, kamarazene 

DOMINKÓ SALLAI Csilla - ifjúsági cselló és kamarazene 

FEE, Constance (USA) - szoprán, mezzoszoprán 

FÜZESSÉRY Attila - hegedű, kamarazene 

FÜZESSÉRYNÉ DUDÁS Eszter - a CSI elnöke, brácsa 

GIER, Delta David (USA) - karmester, kamarazene 

GOUMAZ, Jean-Jacques (SUI) - oboa, kamarazene 

HAUSTEIN, Pauliina (FIN/GER) - klasszikus improvizáció workshop 

JACOBS, Liezl-Marét (RSA) - zongorakísérő 

KEMENES András - zongora 

KOVÁCSHÁZI István - tenor 

KUBÍK, Petr (CZE) - klarinét, kamarazene 

KULIKOVA, Polina (RUS) - zongorakísérő 

MELÁTH Andrea - workshop, július 24-25 

MOLNÁR Marcell - zongorakísérő 

NAGY Réka - viola da gamba és barokk cselló workshop, barokk kamarazene 

PETIT, Julien-David (FRA) - szaxofon, kamarazene 

REIBEL-PETIT, Béatrice (FRA) - cselló 

REICHENBACH, Reto (SUI) - zongora 

ROSE, Ellen (USA) - brácsa, kamarazene 

ŠAKENYTE, Dalia (LTU) - zongorakísérő 

SCHENKER-PRIMUS, Uwe (GER) - bariton 

SERFEZI, Corneliu Dinu (ROU) - brácsa, kamarazene 

STUDLER, Christian (SUI) - fuvola 

SZABÓ Ferenc János - korrepetitor, dalrepertoár, kamarazene 

SZABÓKI Tünde - szoprán 

TARJÁNYI Krisztina Irma - operajelenetek 

TERMES Rita - zongorakísérő 

VANCE, Andy (AUS) - jazz-zongora 

VARGA Bence - operajelenetek 

VARGA Gergő Zoltán - zongorakísérő 

http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/tina_bailey
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/jazz_faculty/bartha_matyas
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/woodwinds/david_bixler
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/heather_martin_bixler
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/erika_dallos
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/strings_faculty/david_daly
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/bethany_brooks
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/strings_faculty/david_danel
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/dominko_istvan
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/dominko_csilla
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/constance_fee
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/fuzessery_attila
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/dudas_eszter
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/delta_david_gier
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/woodwinds/jean_jacques_goumaz
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/lectures_workshops_faculty/pauliina_haustein
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/liezl-maret_jacobs
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/kemenes_andras
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/kovacshazi_istvan
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/woodwinds/kubik_petr
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/polina_kulikova
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/lectures_workshops_faculty/melath_andrea
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/molnar_marcell
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/barokk_kurzus1/nagy_reka
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/woodwinds/julien-david_petit
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/strings_faculty/beatrice_reibel-petit
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/reto_reichenbach
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/ellen_rose
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/dalia_sakenyte
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/uwe_schenker-primus
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/kamarazene/dinu_serfezi
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/woodwinds/christian_studler
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/szabo_fj
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/szaboki_tunde
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/tarjanyi_krisztina
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/termes_rita
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/jazz_faculty/andy_vance
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/voice_opera/varga_bence
http://www.crescendoinstitute.org/hu/tanaraink/zongorakiserok/varga_gergo_zoltan


ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány  

Királyi Pál utca 20.  

Budapest, Hungary  

1053  

 

Honlap: www.crescendoinstitute.org 

Instagram: @crescendosummerinstitute 

Facebook: @crescendosummerinstitute 

Youtube: https://www.youtube.com/user/CrescendoSummerInst/videos 

Imagefilm: https://www.youtube.com/watch?v=OP8civLwsXA 

 

A 2021. ÉVI CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA KÉPEIBŐL 

 

 

 

http://www.crescendoinstitute.org/
https://www.youtube.com/user/CrescendoSummerInst/videos
https://www.youtube.com/watch?v=OP8civLwsXA

