
„Kántor-wellness”„Kántor-wellness”

Kedves kántortársunk (akinek nem sikerült névre szóló meghívót küldeni)!Kedves kántortársunk (akinek nem sikerült névre szóló meghívót küldeni)!

Szeretnéd megosztani az élményeidet, tapasztalataidat hasonló érdeklődésű emberekkel? Vagy a kántorság
nehézségeiről beszélnél azokkal, akik valóban meg tudják érteni, mert ugyanazt a szolgálatot végzik máshol?

Szívesen tanulnál új orgonadarabokat, vagy együtt énekelnél a többiekkel?

Ha igen, szeretettel várunkHa igen, szeretettel várunk
2016. augusztus 21-én, vasárnap délután2016. augusztus 21-én, vasárnap délután

Fóton, a Kántorképző Intézetben (Berda J. u. 3.)!Fóton, a Kántorképző Intézetben (Berda J. u. 3.)!

Tervezett program erre a napra (egyelőre csak vázlatosan):
16.00 Kántortalálkozó
bemutatkozás; tapasztalatcsere: örömök és nehézségek, az együttműködés lehetőségei
beszámoló a tervekről: hogyan lehetne emelni az istentiszteleti zene színvonalát?
éneklés, zenehallgatás
18.30 Vacsora
19.30 Napzáró imádság
...és a beszélgetés lekerekítése

Nagyszerű volna, ha ezt a délutánt és estét – az Intézet vendégeként – minél többen együtt tudnánk tölteni!
Úgy terveztük a programot, hogy aki nem lakik nagyon messze, haza tud menni este. De aki akar, a házban

éjszakázhat.

Ha hosszabb időt is szabaddá tudsz tenni, lehetőséged van arra, hogyHa hosszabb időt is szabaddá tudsz tenni, lehetőséged van arra, hogy
augusztus 22–24-ig, hétfő reggeltől szerda délutánigaugusztus 22–24-ig, hétfő reggeltől szerda délutánig

ott maradj a Mandák-otthon falai között.ott maradj a Mandák-otthon falai között.

Tizenöt éves hagyománya van ugyanis annak, hogy az aktív szolgálatban álló kántorok összegyülekeznek. Ez a
néhány nyári nap – amelyet kántortovábbképző tanfolyamnak is nevezhetünk – lehetőséget nyújt a találkozásra,
erőgyűjtésre. Ki-ki azzal foglalkozhat, ami a leginkább érdekli, és megkaphatja éppen azt a segítséget, tanácsot,
amire szüksége van.

Napközben műhelymunka folyik: lehet szorgalmasan gyakorolni, és elmerülni a különböző témákban. Az
estékre pedig mindig tartogatunk valami meglepetést.

A teljes tanfolyam díja – szállással és ellátással együtt – 10.000 Ft.A teljes tanfolyam díja – szállással és ellátással együtt – 10.000 Ft.

Kérlek, legkésőbb 2016. augusztus 8-ig 2016. augusztus 8-ig válaszolj, örülhetünk-e a jelenlétednek, és ha igen, mikor!

Töltekező nyári napokat kíván a program szervezője:
Ecsedi Zsuzsa

ezsu@lutheran.hu  
+36 20 8242803

mailto:ezsu@lutheran.hu

