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 Szereted a zenét, az éneklést, és szívesen foglalkoznál vele? 

 Szívesen töltenél el egy hetet más énekesekkel, zeneszerető, vidám emberekkel? 

 Szeretnél új barátokra találni?  

 Szeretnél magabiztos, bátor, és felszabadult lenni még a színpadon is? 

 Szívesen kirándulsz a természetbe? 

 

Az ideális tábor: számunkra azt jelenti, hogy szép környezetben, nagyszerű emberek között új 

barátokra találva foglalkozhass azzal, ami számodra nagyon fontos, mégpedig úgy, hogy 

közben sokat megtanulj magadról, és önbizalommal, boldogan, felszabadultan éld tovább az 

életedet.  

 

GYERE VELÜNK BERKENYÉRE !!! 

 
www.berkenyevendeghaz.hu 

 

 

Kik jelentkezhetnek? 

Bárki, aki elmúlt 14 éves, szeret énekelni, akár zeneiskolában, vagy konzervatóriumban, akár 

magántanárnál műveli is. Nem feltétel a zenei előképzettség, de nem is hátrány.  

Nem határozunk meg műfajokat, mert jó és rossz zenéket ismerünk csak. Ugyanakkor nagyon 

szeretjük a klasszikus zenét, és nagyon örülünk mindenkinek, aki ugyanígy érez. 

 

 

Milyen foglalkozások lesznek? 

Táborunkban természetesen az éneklés a főszereplő. Egyéni és csoportos órákon foglalkoznak 

majd veled énektanáraink, beszédtechnikát, mozgást és színészmesterséget tanulhatsz 

színészeinktől, de lehetőséged lesz elmélyülésre, nyugodt magadba tekintésre, feltöltődésre is, 

ha épp arra vágysz.   

Ezeken kívül koncertek, kirándulások, közös főzések, tábortűz, beszélgetések, rengeteg játék 

fűszerezi meg ezt a csodás hetet.  

 

Kik tanítanak? 

Tanáraink fiatal, nyitott, és segítőkész emberek, akiknek fontos, hogy a táborozás minden 

perce élmény legyen. Ismerd meg őket!  

http://www.berkenyevendeghaz.hu/


 Jani Gabi – táborvezető 

 

Az Énekes tábor régi álmom volt. 2012 nyarán már rendeztem egy 

kis létszámút Budapesten, majd 2013-ban Zalába költöztünk egy 

hétre, ahol csodálatos körülmények között, két tanítványom 

segítségével töltöttünk el egy hetet. Életre szóló élmény volt 

mindenkinek, amit mi sem bizonyít jobban, hogy nyár óta 

kéthavonta összegyűlünk egy-egy hétvégére, és amolyan mini táborokat tartunk rákoscsabai 

házunkban. 2014-ben végre megvalósul az, amit mindig szerettem volna. Tanári karunk 

kibővült, és olyan fantasztikus emberek foglalkoznak majd az énekesekkel, akiktől 

garantáltan sokat fognak majd tanulni. Én pedig mindenütt ott leszek, mindenkinek segítek, és 

igyekszem felejthetetlenné tenni ezt a hetet. 

 

Somogyvári Tímea Zita – magánének, kamara tanár 

Énekesi tanulmányaimat Szegeden, majd Bécsben végeztem.  

A Szegedi Nemzeti Színház tagja vagyok, s emellett a Szegedi 

Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Szakközépiskolájában 

tanítok magánéneket. A Szegedi Szimfonikus Zenekar és a 

Filharmónia állandó szólistájaként sokat koncertezem 

Magyarországon és Európa szerte. Gabival főiskolás korunkban 

lettünk barátok, így boldogan vállaltam el, hogy tanítsak a 

táborában. Igyekszem majd minél többet segíteni nektek technikai, zenei problémáitok 

kijavításában, és nagyon remélem, hogy ebben az egy hétben sikerül sokat átadnom nektek a 

tudásomból. 

 

Rubind Péter – magánének, kamara tanár  

 

A Pécsi Nemzeti Színház oszlopos tagja vagyok 25 éve már, 

karkötelezett szólistaként. 

Sok opera, operett, balett, oratórium szerep, és természetesen rengeteg 

karénekesi munka áll mögöttem. Zenei tanulmányaimat középiskolásként 

kezdtem, majd a Nemzeti Filharmóniánál vizsgáztam, mint opera és 

oratórium énekes. Immáron 20 éve tanítok.  Nagy kíváncsisággal várom a 

nyári közös táborozást. Timi mellett én igyekszem nektek segíteni 

hangképzési problémáitok kijavításában, és számíthattok rám, mint a tábor személyi edzőjére, 

mivel szeretem a sportokat, s nem csupán nézni. Reggeli torna a tóparton, aerobik óra az erdő 

mellett. Nincs is ennél kellemesebb ébresztő. 

 

 

Bíróné Tósaki Kinga – korrepetítor 

Zongorát tanítok a dunaújvárosi Sándor Frigyes Művészeti 

Iskolában, előzőleg pedig több éven át voltam programszervező a 

dunaújvárosi Színházban. A zenetanítás mellett zeneterapeuta-

ként is tevékenykedem. Gabival a veszprémi konziban voltunk 

osztálytársak, és elválaszthatatlan barátok. Amikor felvetette, 

hogy zongorakísérőként segíthetném az énektanárok, és az 

énekesek munkáját, nagy örömmel vállaltam. Biztosra veszem, hogy nagyszerű tábor lesz. 

Kíváncsian várom a foglalkozásokat, és azt, hogy megismerhesselek benneteket.  



Varga Annamária – kórusvezető 

 
Zenei táborban eddig csak a másik oldalon álltam még egyetemista koromban. Már 

akkor is szerettem ezt a hangulatot, ami kiragad a hétköznapokból és csak arra kell 

figyelmet fordítani, ami ott fontos: a zenére, a társaságra. Most is úgy tervezem, 

hogy mindenben részt veszek, amiben csak lehet, örök diák típus vagyok. 

Hivatalosan a kamarakórus terelgetése lesz a feladatom. 

Ének-zene, karvezetés szakon végeztem a Pécsi Egyetemen, azóta egy 

élelmiszermérnöki és egy logisztikai menedzser diplomát is szereztem… a 

sokoldalúság előny. Hetedik éve tanítok középiskolában, jól megértjük egymást ezzel a korosztállyal. 

Zenei téren mindenevő vagyok, csak szép legyen! A szépség meg elég megfoghatatlan dolog… 

 

Csákberényi Nagy Anna – beszédtechnika tanár 

 
2012. májusában végeztem a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola 

színészképzésén. Jelenleg a József Attila Színház és a Játékszín vendégművésze 

vagyok. 

2012 nyarán az I. Énekes Tábor alkalmával kért meg Gabi először, hogy tartsak 

egy beszédtechnika órát a többi tanítványának. A 2013-as nyári táborban már 

minden reggel tanítottam a helyes légzést, és beszédet. 

Az óráim 45 percesek, főként légző-, és hanggyakorlatokat tartalmaznak, és rágyúrunk 1-1 

problémásabb hangzóra (s-sz-r) is, miközben fejlesztjük a koncentráció-készséget. Rengeteg 

nyelvgyötrővel és gyakorlattal leszel gazdagabb, melyeket bármilyen jövőbeli fellépés előtt 

alkalmazhatsz!  

 

Telepó Zsófia – színészmesterség tanár 

 
Színészként végeztem a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskolában, 2012-

ben.  

Játszom a Kezeslábas Babaszínház nevű csapatban, s mellette két zenekarban 

énekelek.  

Jelenleg joghallgató vagyok, és gyakornokként dolgozom. Versekkel pihenek, és 

szeretek rátalálni a költők által pontosan megfogalmazott saját kis világomra. 

Amivel foglalkoznék, az a „Mesterség” címszó alatt foglalható össze. Játékos 

munka, dolgos játékok, fontos apróságok, amikkel hatalmasat lehet „dobni” az előadásmódon. 

Praktikák, amiket én is tanultam, s minthogy még nem olyan régen, pontosan emlékszem a saját 

küzdelmeimre a témában. Kalandozás, próbálkozás, s hogy mennyire meg tudod lepni magad… majd 

meglátod!   

 

Mit gondolnak a táborról és akkori tanárainkról tavalyi táborozóink?  

 
„ Életem legszebb hete volt. Egy hét alatt mindent átéltem, amit egy ember érezni tud.  

Úgy éreztem magam, mintha egy család lennénk. Felszabadultan, kipihenten, vidáman megyek haza a 

táborból. Szuper volt a hangulat, jó volt a társaság, és sok tapasztalattal gazdagodtam.” 

 

„Gabi nagyon jó tanár. Mindenkinek a maximumot adja magából. Nagyon hasznos dolgokat vesz 

észre, és új technikákat tanít, ami nagyon fontos. Fantasztikus szakember, aki sok bátorítást ad.” 

 

„Panni remek színésznő, jó barát, remek szervező, jó tanár, jó előadó, lelkiismeretes, határozott, 

segítőkész. A személyisége mindenkit jókedvre derít. Segít a beszédünket tisztábbá varázsolni.” 

 

” Zsófi fantasztikus előadó. Nagyon ért az emberekhez, mindenkit meghallgat, és mindenki érzéseit 

átérzi, megérti. Hatalmas erőt és energiát kaptunk tőle minden alkalommal. Életvidám, kedves, 

szeretetteljes személy.” 



Mik a költségei egy ilyen tábornak? 

 

A tábor díja: 49.000.-  

Ez tartalmazza a részvételi díjat, valamint a szállást és étkezést is.  

 

Ha úgy döntöttél, csatlakozol hozzánk, kérlek, töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és küldd 

el a jani.gabriella@gmail.com címre, vagy postázd a 1171 Budapest, Lepkeszeg utca 7. 

számra!  

 

 

 

FONTOS TUDNIVALÓK !!!  

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2014. március 15.  
 

 

Jelentkezésedet csak akkor tudjuk elfogadni, ha:  

 

- Elküldöd a kitöltött jelentkezési lapot (elektronikusan, vagy postán) 

- Befizeted a tábor díjának első részletét, azaz 15.000.- forintot az alábbi számlaszámra 

legkésőbb március 20-ig: 

 

Jani Gabriella 

CIB BANK:10701324-67652862-51100005 

 

 

 

Üdvözlettel a teljes tanári kar nevében:                                              

                                                                                                         

 

 

                                                                                                           Jani Gabi 

                                                                                                      www.janigabi.hu 

Budapest, 2014. január 17. 

 

 
 

 

mailto:jani.gabriella@gmail.com
http://www.janigabi.hu/


JELENTKEZÉSI LAP 

 

Név: …………………………………….. 

 

Életkor: …………………………………. 

 

Foglalkozás:……………………………… 

 

Cím:……………………………………... 

 

E-mail: ………………………………….. 

 

Telefon:…………………………………. 

 

Zenei tanulmányok: 

(Ide azt írd be, tanultál-e, vagy tanulsz-e valahol énekelni, akár kórusban is!):  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Mit vársz a tábortól?  

(Arra vagyunk kíváncsiak, miért, milyen céllal jössz el, és mit szeretnél elérni a 

rendelkezésedre álló időben?) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Van-e valamilyen ételallergiád?  

(Ezt azért kéne tudnunk, mert az étkezéseket igyekszünk úgy összeállítani, hogy mindenkinek 

megfeleljen.) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Köszönjük, hogy kitöltötted!  

Hamarosan jelentkezünk, és tájékoztatunk a részletekről!  

 

Dátum:…………………………………………………… 

 

 

Aláírás:………………………...    ……………………….  

 

 

(Ha nem vagy még 18 éves, akkor szülő vagy gondviselő aláírása is szükséges!) 

NYÁRI ÉNEKES 

TÁBOR 

BERKENYÉN 

2014. július 6-13. 

jani.gabriella@gmail.com 

mailto:jani.gabriella@gmail.com

