Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Kedves Kolléga!

A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium felvételt hirdet a 20222023-as tanévre zenei- és táncos szakokon. A művészi pályára készülőknek gazdag képzési
választékot nyújtunk, a felkészüléshez pedig gyakorlott művésztanárok biztosítják a szakmai
garanciát. A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karával és a Magyar
Táncművészeti Egyetemmel jó kapcsolatot ápolunk, közös tanáraink garantálják a szakmai
együttműködést.

Előfelvételi: 2021. november 29-30.
Felvételi: 2022. február 22-23.
zenei- és táncos szakokon egyaránt

Az előfelvételi jelentkezési lapokat november 23-ig kérjük eljuttatni az iskola emailcímére. /bartokmiskolc65@gmail.com/ A jelentkezési lap letölthető az iskola holnapjáról.

Választható képzési szakok

Klasszikus-zene: blockflöte, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona,
tuba, hegedű, brácsa, gordonka, gordon, zongora, orgona, egyházzene, csembaló, gitár, ütő,
zeneelmélet-szolfézs, magánének
Jazz-zene: jazz-basszusgitár, jazz-dob, jazz-szaxofon, jazz-trombita, jazz-zongora, jazz-ének
Népzene: népi énekes, népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, népi furulya, népi klarinét,
tárogató, citera, tekerő, koboz, tambura
Tánc: kortárs-modern tánc és néptánc szakok

 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés (ebből párhuzamos képzés 9-12. évfolyam)
Felvehető létszám: 29 fő
Párhuzamos (közismereti és zenei) képzés a 9-12 évfolyamig.

Tagozatkód:
-

0101 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: fafúvós szakmairány

-

0102 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: rézfúvós szakmairány

-

0103 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: húros/vonós szakmairány

-

0104 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: billentyűs szakmairány

-

0105 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: ütős szakmairány

-

0106 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: magánénekes szakmairány

0107 szakgimnáziumi képzés, klasszikus zenész: zeneelmélet-szolfézs
szakmairány
-

-

0201 szakgimnáziumi képzés, népzenész: népi énekes szakmairány

-

0202 szakgimnáziumi képzés, népzenész: fafúvós szakmairány

-

0203 szakgimnáziumi képzés, népzenész: húros/vonós szakmairány

-

0301 szakgimnáziumi képzés, egyházzenész: kántor-énekvezető szakmairány

-

0302 szakgimnáziumi képzés: egyházzenész: kántor-kórusvezető szakmairány

-

0303 szakgimnáziumi képzés: egyházzenész: kántor-orgonista szakmairány

-

0401 szakgimnáziumi képzés: jazz-zenész: jazzénekes szakmairány

-

0402 szakgimnáziumi képzés, jazz-zenész: fafúvós szakmairány

-

0403 szakgimnáziumi képzés, jazz-zenész: rézfúvós szakmairány

-

0404 szakgimnáziumi képzés, jazz-zenész: húros/vonós szakmairány

-

0405 szakgimnáziumi képzés, jazz-zenész: billentyűs szakmairány

-

0406 szakgimnáziumi képzés, jazz-zenész: ütős szakmairány

-

0501 szakgimnáziumi képzés, táncos: kortárs - modern szakmairány

-

0502 szakgimnáziumi képzés, táncos: néptáncos szakmairány

A 12. évfolyam elvégzése után lehetőség van a szakmai tanulmányok folytatására, a 13.
szakképesítő vizsgára való felkészítő évfolyamon. Szakképesítést szerezhető a következő
szakokon:

4 0215 05 Klasszikus zenész II. (fafúvós szakmairány (fuvola, oboa, klarinét, szaxofon,
fagott), rézfúvós szakmairány (kürt, trombita, harsona, tuba), ütős szakmairány

(ütőhangszerek), billentyűs szakmairány (zongora, csembaló, orgona, harmonika), húros/vonós
szakmairány (cimbalom, hárfa, gitár, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő), magánénekes
szakmairány, zeneelmélet-szolfézs szakmairány, zeneszerzés szakmairány)
4 0215 02 Egyházzenész II. (kántor-énekvezető, kántor-kórusvezető, kántor-orgonista
szakmairány)
4 0215 04 Jazz-zenész II. (jazz-énekes szakmairány, jazz-zenész szakmairány (fafúvós
szakmairány (szaxofon), rézfúvós szakmairány (trombita, harsona), húros/vonós szakmairány
(nagybőgő, gitár, basszusgitár, hegedű), billentyűs szakmairány, ütős szakmairány)
4 0215 06 Népzenész II. (népi énekes szakmairány, népzenész szakmairány (húros/vonós
szakmairány (népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, citera, népi cimbalom, koboz, tambura,
tekerő,), fafúvós szakmairány (népi furulya, népi klarinét, tárogató), billentyűs szakmairány
(népi harmonika), népi ütő)
4 0215 09 Táncos II. (kortárs-modern táncos, néptáncos szakmairány)

 Érettségi utáni szakképzés (1/13, 2/14)
Érettségire épülő szakmai képzés, melynek zárásaként szakmai vizsgát kell tenni, amellyel a
következő középfokú szakképesítéseket lehet megszerezni:

4 0215 05 Klasszikus zenész II. fafúvós szakmairány (fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott),
rézfúvós szakmairány (kürt, trombita, harsona, tuba), ütős szakmairány (ütőhangszerek),
billentyűs szakmairány (zongora, csembaló, orgona), húros/vonós szakmairány (gitár, hegedű,
brácsa, gordonka, nagybőgő), magánénekes szakmairány, zeneelmélet-szolfézs szakmairány
4 0215 02 Egyházzenész II. (kántor-énekvezető, kántor-kórusvezető, kántor-orgonista
szakmairány)
4 0215 04 Jazz-zenész II. jazz-énekes szakmairány, jazz-zenész szakmairány, fafúvós
szakmairány (szaxofon), rézfúvós szakmairány (trombita), húros/vonós szakmairány
(basszusgitár), billentyűs szakmairány, ütős szakmairány
4 0215 06 Népzenész II. népi énekes szakmairány, népzenész szakmairány (húros/vonós
szakmairány (népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, citera, népi cimbalom, koboz, tambura,
tekerő,), fafúvós szakmairány (népi furulya, népi klarinét, tárogató)

KÖZISMERETI OKTATÁS

A 2022/2023-es tanévben induló osztályainkban a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára
készült kerettantervet használjuk, amely az alábbi linken megtekinthető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakgim
naziumok_9_12
Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is, amelyre a tantárgyi
órákon felül a 11. és 12. évfolyamon kerül sor.
Biztosítjuk a pályakorrekció lehetőségét is: növendékeink évről-évre sikeresen
felvételiznek nem zenei felsőoktatási intézményekbe is.
•

•

Kis létszámú osztályokban folyik a képzés, a 9-12. évfolyam osztályaiban.

Az idegen nyelvi képzés mindvégig kis csoportokban folyik (átlaglétszám: 1012 fő). Iskolánk minden diákja első- vagy második idegen nyelvként az angolt vagy a
németet tanulja.
•

Olasz nyelvet elsősorban a magánének szakosok tanulják, de választhatják más
szakosok is a fennmaradó helyek függvényében.
•

Az intézményünkbe felvételt nyert diákok nyelvi szintfelmérőn vesznek részt.
Ennek eredménye alapján osztjuk be a nyelvi csoportokat, így közel azonos tudásszintű
diákok tanulhatnak együtt.
•

•

Az informatika tantárgy oktatása korszerűen felszerelt tanteremben folyik.

A testnevelés órák keretén belül diákjainknak uszodai valamint tornatermi
foglalkozásokat tartunk. Diákjaink a tanórákon kívül sportköri foglalkozásokon is részt
vehetnek.
•

ZENE- , TÁNCOKTATÁS

Iskolánk erőssége a kiváló művésztanárok által vezetett színvonalas főtárgy oktatás,
melyhez az adott tanszakokon korrepetíció is társul. A főtárgy mellett növendékeink szolfézst,
zeneelméletet, komplex elméleti ismereteket, zeneirodalmat, népzenét, a nem zongora szakosok
kötelező zongorát, a hegedű szakosok egy évig brácsa fakultációt, a zongoristák pedig orgonát
vagy csembalót is tanulhatnak. Ezen kívül kiemelten fontos tantárgy intézményünkben a
kamarazene, amit tanszaki rangon kezelünk. A kamarazenei csoportok kialakításába aktívan
kapcsolódnak be tanulóink is.

•

Az iskolának jó hírű szimfonikus zenekara, kamarazenekara, fúvószenekara,
valamint vegyeskara van. Ezek munkájában növendékeink a képzés során mindvégig részt
vesznek.
•

•

Gyakori szereplési lehetőséget nyújtunk iskolán belül és kívül egyaránt.

•

Növendékeink kiváló vendégprofesszorok által vezetett kurzusokon is részt vehetnek.

Jó minőségű tanuló- és mesterhangszerek kölcsönzésére is van mód, melynek
feltételeiről iskolánk szabályzatai rendelkeznek. Hangszerparkunkat rendszeresen bővítjük.
Koncerttermünk a Zenepalota Bartók terme.
•

A tanulók részére a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjeire, a Miskolci Nemzeti
Színház előadásaira, illetve további szakmai partnerintézményeinkbe alkalmanként
kedvezményes belépési lehetőséget biztosítunk.
•

A tanulást könyvtár és olvasóterem segíti. Zenei könyvtárunk gazdag kotta- és
könyvanyaggal, valamint számos hangzóanyaggal is rendelkezik.
•

A zeneművészeti szakok mellett lehetőséget biztosítunk a táncképzésben
továbbtanulni vágyó tanulóknak néptánc, kortárs-moderntánc szakokon is. A gyakorlati és
elméleti képzésben együttműködést alakítottunk ki a Miskolci Nemzeti Színházzal, a Miskolci
Balettel. A képzés során a Miskolci Balett kiemelkedő táncosaitól és a szakmájukban elismert
néptánc művészeitől, pedagógusaitól tanulhatnak a diákok, felkészítést kapva nem csak a tánc,
de a színház világára is.
•

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS

Az iskolának saját kollégiuma nincs, így a kollégiumi elhelyezést mindenkinek egyénileg kell
intéznie. Iskolánk hagyományosan az alábbi kollégiumokkal működik együtt:



Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Cím: 3530 Miskolc, Kálvin János u. 2
Telefonszám: (06-46) 507 667



Teleki Tehetséggondozó Kollégium
Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Telefonszám: (06 46) 507 225



Karacs Teréz Középiskolai Kollégium
Cím: 3532 Miskolc Győri kapu 156.
Telefonszám: (06 46) 370 495



Kelemen Didák Fiúkollégium
Cím: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 3.
Telefonszám: (06 46) 507 966



Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium
Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky utca 33.
Telefonszám: (06 46) 503 321

Előfelvételi a zenei szakokra
Időpontok: 2021. november 29-30. (hétfő-kedd)
Regisztráció: minden felvételi napon 8.00-tól
A gyakorlati- és elméleti vizsgák napi időbeosztása:

9.00 – 12.00

főtárgy (részletes beosztás alább található a táblázatban)

12.00 – 13.00

igazgatói tájékoztatás – rövid koncert

13.00 – 14.00

szolfézs, zeneelmélet – írásbeli

14.00 – 18.00

főtárgy

Hegedű
Blockflöte
Oboa
Gitár
Jazz-zongora
Jazz-ének
Nagybőgő
Rézfúvós hangszerek
Szolfézs-zeneelmélet
Fuvola
Népzene
Klasszikus ütő
Cselló

2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.
2021. november 29.

14 óra
11 óra
10 óra
10 óra
14 óra
17 óra
11 óra
13.30
14 óra
14 óra
14.00
15 óra
15 óra

Bartók terem
215. terem
106. terem
205. terem
014. terem
014. terem
205. terem
107. terem
112. terem
108. terem
105. terem
012. terem
Bartók terem

Klarinét
Zongora
Orgona, egyházzene
Magánének
Jazz-szaxofon,
klasszikus-szaxofon
Fagott
Jazz-dob
Jazz-basszusgitár

2021. november 30.
2021. november 30.
2021. november 30.
2021. november 30.
2021. november 30.

9 óra
10 óra
11 óra
14 óra
14 óra

314. terem
Bartók terem
Bartók terem
300. terem
100. terem

2021. november 30.
2021. november 30.
2021. november 30.

13 óra
15 óra
14 óra

105. terem
04. terem
014. terem

A felvételi követelmények letölthetők a honlapunkról https://www.bartokmiskolc.hu/, ill. kérésre
e-mailben bartokmiskolc65@gmail.com elküldjük

Előfelvételi a táncos szakokra
Kortárs-moderntánc:
2021. november 29. 8.30 alkalmassági és gyakorlati felmérés
Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház
Cím: Miskolc, Déryné utca 1.
Néptánc:
2021. november 30. 8.30 alkalmassági és gyakorlati felmérés
Helyszín: Fazekas Utcai Általános Iskola és AMI
Cím: Miskolc, Fazekas utca 6.
Felvételi vizsga menete:
1. Alkalmassági vizsga:
- pályaalkalmassági- és esztétikai felmérés (alkati- és fizikális adottságok)
- a háziorvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást kérjük, hozzák magukkal a
felvételire
2. Gyakorlati vizsgamenete:
Kortárs-moderntánc:
1. Készség és képesség felmérés egyesével
2. Ritmusérzék, ritmusképesség felmérés egyesével
3. Moderntánc alap tánctechnikai elemeinek utánzása, adott gyakorlatok alapján, komplex
mozdulatok kivitelezésének elsajátítása csoportosan
4. Hozott koreográfia, saját zenére maximum 2 perc.
Néptánc:
1. Alapmotívumok szerinti motívumfűzés készség és képesség felmérés személyenként 2 perc.
2. Ugrókötél hajtás monotóniatűrés és általános kondíció vizsgálata személyenként 1,5 perc
3. Egy szabadon választott motívum előadása időkényszer nélküli állóképesség vizsgálata
személyenként tetszőleges időtartamban és tempóban.
4. Ritmusvisszhang 3 próbálkozás fejenként.
5. Mozgásmemóriai és koordinációs feladatok személyenként 1 perc.
6. mm=120 tempóra kéz és láb ritmikai feladatok személyenként 1 perc.

7. Saját ének.
8. Improvizáció hozott táncanyagból, saját (hozott) zenére maximum 2 perc.
Ruházat:
- kényelmes, a tánchoz alkalmas dressz, nadrág és trikó
- zokni vagy balettcipő
- törölköző
3. Motivációs beszélgetés:
- a jelentkező diákokkal az adatok egyeztetése után a művésztanárok eddigi tanulmányaikról,
jövőbeli elképzeléseikről beszélgetnek. Ismertetik a gyakorlati vizsgán szerzett tapasztalatokat.
A felvételi lap és további információk a www.bartokmiskolc.hu oldalról tölthető le, illetve
megtekinthetők.

Miskolc, 2021. október 7.

Fejér Zsolt György
Intézményvezető

