austrian arts sessions
Music courses – master classes

A

N M E L D E F O R M U L A R

Registration form | Formulaire d’inscription | Έντυπο εγγραφής
Kursperiode
Course period | période de stage | Περίοδος σεμιναρίου

17. – 24.07.2016

14. – 20.08.2016

28.08. – 04.09.2016

04. – 11.09.2016

Daten TeilnehmerIn
Applicant’s data | Participant | Στοιχεία συμμετέχοντος

Vorname(n)

Name(s)

First name(s) | Prénom(s)
Ονόματα

Nom(s) | Επίθετο/α

Geburtsdatum

E‐mail

Date of birth | Date de naissance
Ημ/νία γέννησης

Adresse

Handy Nr.

Address | Δ/νση κατοικίας

Tel. No. | No de tél. | Αρ. τηλ.

PLZ

Staat

Stadt

Post Code | Code postal | Τ.Κ.

Country | État | Χώρα

City | Ville | Πόλη

Daten Erziehungsberechtigte(r)
Legal tutor’s data | Tuteur légal | Στοιχεία γονέα ‐ κηδεμόνα

Vorname(n)

Name(s)

First name(s) | Prénom(s)
Ονόματα

Nom(s) | Επίθετο/α

Geburtsdatum

E‐mail

Date of birth | Date de naissance
Ημ/νία γέννησης

Adresse

Handy Nr. (ICE)

Address | Δ/νση κατοικίας

Tel. No. | No de tél. | Αρ. τηλ.

PLZ

Stadt

Staat

Post Code | Code postal | Τ.Κ.

City | Ville | Πόλη

Country | État | Χώρα

Daten zur Musikausbildung
My music education | Données sur l‘éducation musicale | Στοιχεία μουσικής παιδείας

Ich lerne seit

Instrument

Stimmlage

I take lessons since
Je prends des cours depuis
παρακολουθώ μαθήματα από το

Όργανο

Privatunterricht
Private music lessons | leçons
privées | Ιδιαίτερα μαθήματα

Voice range | registre
φωνή

Musikschule

Konservatorium / Universität

Music school | Conservatoire | Ωδείο

Music University | Université (CNSMD) | Παν/μιο

Name Institution

Name Lehrer

Name of the institution | Nom de
l’institution | Όνομα σχολής

Teacher’s name | Nom du
professeur | Ον/μο δασκάλου

Adresse
Address | Δ/νση

PLZ

Stadt

Staat

Post Code | Code postal | Τ.Κ.

City | Ville | Πόλη

Country | État | Χώρα

E‐mail

Τel. Nr.
Tel. No. | No de tél. | Αρ. τηλ.

Bitte blättern!
Please continue on the reverse side! | Continuez au verso svp! | Παρακαλώ γυρίστε στη σελίδα 2!

austrian arts sessions
Music courses – master classes
Ausgewählte(r) Kurs(e)
selected course(s) | stage(s) choisi(s) | επιλεγέν(τα) σεμινάριο/α

ABRSM
Grade

Hauptfächer
main subject(s) | stage(s) choisis | ειδικά μάθηματα

Lehrerwunsch
favoured teacher | professeur souhaité | προτίμηση καθηγητή

1.
2.
Aktivitäten
Activities | activités | δραστηριότητες

1.

2.
Vorbereitetes Repertoire

I would like to study following repertoire during the course | Je voudrais pendant le stage travailler sur les morceaux suivants
Θα ήθελα στο σεμινάριο να δουλέψω στα παρακάτω έργα

Komponist

Titel

Composer | Compositeur | Συνθέτης

Title |titre | όνομα έργου

1.
2.
3.
4.
5.
Übernachtungs‐ & Verpflegungsreservierung
Overnight & boarding booking | Réservation nuitées & pension | Κράτηση διανυκτέρευσης και διατροφής

Übernachtungsangebote inkl. Vollpension

Verpflegungsangebote

Overnight packages with full board | Formules de nuitées en pension complète
Πακέτα διαμονής με πλήρη διατροφή

Boarding packages | Formules repas
Πακέτα γευμάτων

EZ

DZ

3‐4 Bettzimmer

2 Mahlzeiten tägl.

1 Mahlzeit tägl.

Single room
chambre individuelle
Μονόκλινο

Double room
chambre double
Δίκλινο

3‐4 bed room
chambre à 3 ou 4 lits
3 ή 4κλινο

Lunch and dinner
Déjeuner et dîner
2 γεύματα ημερησίως

lunch or dinner
Déjeuner ou dîner
1 γεύμα ημερησίως

€ 620

€ 550

€ 445

ZimmerkollegInnen

€ 242
€ 172
Ich wünsche keine Reservierung
I don’t wish to book any overnights or boarding
Je ne souhaite pas faire de réservation
Δεν επιθυμώ να κάνω κράτηση

Roommates | camarades de
chambre | συγκάτοικοι

Wünsche bzgl. Kost (Vegetarier...) ‐ Allergien
Nutritional preferences (vegeterian...) ‐ allergies
Préférences nutritionnelles (végétarien...) ‐ allergies
Διατροφικές προτιμήσεις (π.χ. χωρίς κρέας...) ‐ αλλεργίες

Allergien – Medikamente
Allergies – medicines to take | allergies – médicaments à prendre
Αλλεργίες – χορηγούμενα φάρμακα

Sonderwünsche – Mitteilungen
Further notes ‐ instructions to the teachers and supervisors
Autres notices et instructions aux professeurs et animateurs
Άλλες οδηγίες στους καθηγητές και βοηθούς

Ich habe die AGBs der austrian arts sessions gelesen und vollinhaltlich akzeptiert
I have read and accepted without any restrictions the general terms and conditions of austrian arts sessions
J’ai lu et approuvé sans aucune restriction les termes et conditions générales d’austrian arts sessions
Διάβασα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του austrian arts sessions


Ort, Datum

Unterschrift des/der volljährigen TeilnehmerIn bzw. des/der Erziehungsberechtigten

Place and date | Lieu et date
Τόπος και ημερομηνία

Adult participant’s or legal tutor’s signature | Signature du participant majeur ou du tuteur légal
Υπογραφή του ενηλίκου συμμετέχοντος ή του γονέα / κηδεμόνα

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Senden“ melde ich mich verbindlich und zahlungspflichtig an
By clicking the „sent registration“ button, you submit a binding and liable to pay registration
En cliquant sur le bouton “Envoyer” vous soumettez une inscription ferme et payante
Κάνοντας κλικ στην επιφάνεια «Αποστολή», πραγματοποιείτε μια δεσμευτική εγγραφή και υποχρεούστε σε πληρωμή

