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 A Crescendo Nyári Akadémia 
 igazán különleges esemény, 
mely egy varázslatos tájak övezte festői 
kisvárosban az évek során egyedülálló zenei 
fesztivállá fejlődött, ahol zene, tanítás, 
gondolkodás és életszeretet egyszerre 
van jelen. A világ minden tájáról érkező 
fiatalok tapasztalt művésztanárokkal 
dolgoznak, minőségi zenei programok 
megvalósításában vesznek részt, miközben 
rátalálnak a pályájukhoz nélkülözhetetlen 
belső egyensúlyra is.

Az első Crescendo Nyári Akadémia, vagyis 2004 óta...

5 földrészről 

több mint 50 országból

2000 ifjú tehetséges zenész hallgatónak

150 kiváló művésztanár tartott mesterkurzust.

Több mint 300 önkéntes vett részt a lebonyolításban.

Számtalan remekmű csendült fel a koncerteken.

És megszámlálhatatlan barátság köttetett.

Josef Hussek, a Hamburgi Állami Operaház 
korábbi operaigazgatója, a Salzburgi Ünnepi 
Játékok volt művészeti igazgatója, korrepetitor

Az első Crescendo Nyári Akadémia, vagyis 2004 óta...

5 földrészről 5 földrészről 5
több mint 

2000



KURZUSAINK 

  A CSI-re való visszatérés évről
 évre olyan, mintha újratölteném az 
akkumulátoraimat. Művészileg és lelkileg is 
felfrissít. – egy fuvola szakos hallgató
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A világ minden részéről érkező művésztanáraink világhírű szólisták,  kiemelkedő zenekarok tagjai, kiváló zeneművészeti egyetemek professzorai.
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Szimfonikus zenekari koncert
Barokk koncert
Jazzkoncert
Operák
Operajelenetek
Kreatív Istentisztelet
Kóruskoncert
Kamarazenei hangverseny
Zenetörténeti előadások
Utcazene
Ősbemutatók

Néhány emlékezetes pillanat – a teljesség igénye nélkül 
• Beethoven: III. (Eroica) szimfónia
• Donizetti: Szerelmi bájital
• Dvořák: Újvilág-szimfónia
• Mozart: Don Giovanni
• Purcell: Dido és Aeneas
• Telemann: Nemzetek zenéje-szvit
• Bach-kantáták
• Peter Bannister: Breathe in me – ősbemutató

Fesztiválprogramjaink ingyenesen látogathatók. 

FESZTIVÁL



A Nyári Akadémia több, mint egy 
mesterkurzus. A fi atal zenészekkel, 
művésztanárainkkal és önkénteseinkkel 
való kapcsolatot izgalmas programok 
keretében egész évben ápoljuk.

Nagy fi gyelmet fordítunk arra, hogy minél több diákhoz 
eljusson a hírünk. A leghatékonyabb segítség ebben 
nagyköveteink munkája, akik személyesen viszik a 
kurzus hírét szerte a világba. Nagykövetként akár 
tandíjkedvezményben is részesülhetsz!  Hogyan 
lehetsz nagykövet?  Részletek a honlapunkon.

ÉVKÖZI PROGRAMOK CSI NAGYKÖVETI PROGRAM
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A CSI számos kurzussal és koncerttel várja az érdeklődőket. A szakmai fejlődés 
mellett egy versengéstől mentes, barátságos környezetben, közös beszélgetésekkel, 
szakképzett mentorok segítségével és a Sostenuto programmal abban is támogatja 
hallgatóit, hogy önbizalommal és kiegyensúlyozottan tudjanak majd a pályán helytállni.

A CSI a Crescendo International 
mozgalom legnagyobb szabású 
eseménye. A Crescendo 
International hivatásos 
komolyzenei előadóművészek, 
zenetanárok és zenei pályán 
tanuló fi atalok nemzetközi 
keresztény szervezete, mely 
Beat Rink svájci református 
lelkipásztor, író és felesége, 
Airi Rink pszichoterapeuta 
kezdeményezésére jött létre 
1985-ben. A szervezetnek azóta 
már 3 kontinensen, 40 országban 
2000 tagja van, nemzetközi 
irodája Baselban (Svájc) található. 

Füzesséryné Dudás Eszter, elnök, alapító
Timothy Bentch (USA), dékán, alapító

Tarjányi Krisztina, a Sostenuto programok vezetője
Tarjányi Tamás, művészeti igazgató

Airi Rink (SUI)
Beat Rink (SUI), általános igazgató 

AMIT A CSI NYÚJT A CSI ÉS A CRESCENDO INTERNATIONAL
A CSI számos kurzussal és koncerttel várja az érdeklődőket. A szakmai fejlődés 
mellett egy versengéstől mentes, barátságos környezetben, közös beszélgetésekkel, 
szakképzett mentorok segítségével és a Sostenuto programmal abban is támogatja 
hallgatóit, hogy önbizalommal és kiegyensúlyozottan tudjanak majd a pályán helytállni.
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Airi Rink (SUI)
Beat Rink (SUI), általános igazgató 

A CSI ÉS A CRESCENDO INTERNATIONALA CSI ÉS A CRESCENDO INTERNATIONAL



A CSI szeretné támogatni az anyagi nehézségekkel küzdő fi atal tehetségeket. Évről 
évre sokan kérnek közülük tandíjkedvezményt. Rendkívül hálásak vagyunk minden 
hozzájárulásért, mely ezeket a kedvezményeket lehetővé teszi, és amely támogatja a 
Nyári Akadémia megvalósulását.
Mivel távoli helyekről nehézséget jelenthet Európába utazni, a CSI Afrikában is 
megrendezésre kerül, és a tervek szerint később további földrészeken is. Hogy mindez 
megvalósulhasson, szívesen küldünk információt a pénzügyi helyzetünkről és a 
támogatási lehetőségekről.

További információ: www.crescendoinstitute.org/hu/tamogatas 

Számlaszámunk: 
Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány, 
11600006-00000000-83521283
PayPal számlánk címe: 
offi ce@crescendohungary.org
Köszönjük, ha felajánlja adója 1%-át!
Adószámunk: 18106479-1-42

Külföldről történő utalás: 
Enek a Nemzetekert, 
1148 Budapest, Padlizsan utca 8
Bank: Erste Bank Hungary
SWIFT: GIBAHUHB
Euró IBAN: 
HU12 1160 0006 0000 0000 8380 8489

Köszönjük támogatását.

ELÉRHETŐSÉGEINK 

www.crescendoinstitute.org
  crescendosummerinstitute
  crescendosummerinstitute

 
Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 

1053 Budapest, Királyi Pál utca 20.
offi ce@crescendohungary.org
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CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA ÉS FESZTIVÁL


