YAMAHA EURÓPAI ZENEI ALAPÍTVÁNYÁNAK
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJA
A 2017/2018 évre 31 országból összesen 45 ösztöndíjat tudunk kiosztani nappali tagozatos
diákoknak. A 2017/2018 ösztöndíj a brass kategóriában kerül meghirdetésre.

Klarinét
Az ösztöndíjjal kapcsolatos szabályozás országonként változik. A jelentkezőknek ki kell tölteniük a
hátoldalon található jelentkezési lapot és a két zenedarab felvételével együtt a megfelelő
címre kell beküldeniük






Fontos, hogy a felvételeket tartmazó CD-t, DVD-t a jelentkezési lappal együtt kell beküldeni.
A hanganyag formátumának .WAV-nak vagy MP3-nak kell lennie.
A felvétel minősége nincs hatással a további válogatás folyamatára.
A felvett két darab hossza ne haladja meg a 20 percet darabonként,
és a két darab két különböző korszakot képviseljen.

A 2017/2018 Ösztöndíj programra való jelentkezések leadásának határideje 2017. november 30.
A pályázók életkora maximum 25 év lehet.
A jelentkezési lapokat abba az országba kell küldeni, ahol az akadémia/egyetem található.
Kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a listán szereplő valamelyik ország illetékes
megbizottjával.

CZECH / HUNGARY / SLOVAKIA /
SLOVENIA / RUMANIA
Yamaha Music Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien,
Austria

További információ az Alapítvány honlapján is megtalálható: http://scholarship.yamaha-europe.com

JELENTKEZÉSI LAP
Név:
Please attach a
Cím:
picture

Telefon:
Születési idõ:
Email / www:
Szemeszter: Hangszer:
Egyetemi tanár:

Akadémia / egyetem neve:

Nemzetiség: Nyelv:
Kérjük vegye figyelembe! Magyarországon csak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói vehetnek részt.

Igazolás az Akadémiáról / Egyetemről
A Tanszékvezető / egyetemi tanár aláírása szükséges.
Igazolom, hogy
tanintézetünk
nappali tagozatos hallgatója.
Kelt / Aláírás

Meghallgatások
Fontos, hogy a felvételeket tartmazó CD-t, DVD-t a jelentkezési lappal együtt kell beküldeni. A hanganyag minősége nincs
hatással a további válogatás folyamatára. A felvett két darab hossza ne haladja meg a 20 percet darabonként, és a két darab
két különböző korszakot képviseljen. A hanganyag formátumának .WAV-nak vagy MP3-nak kell lennie.

1 sz. felvétel:

Zeneszerző:

Darab / Cím:

Hossz:

Darab / Cím:

Hossz:

2 sz. felvétel:

Zeneszerző:

Kelt / Aláírás

