Chcete během studia získat praxi?

Co nabízíme?







šestileté vzdělání v oborech Hudba a Zpěv
individuální pojetí výuky a respekt k osobnosti žáka
kombinované studium
jistotu uplatnění na trhu práce
pomoc při zvládání teoretické výuky v rámci
doučování vybraných předmětů
možnost individuálního vzdělávacího programu
při souběžném studiu dvou škol







Jste z daleka a nechcete dojíždět?
Nabízíme:






zázemí moderního domova mládeže s celodenním
stravováním
1-4 lůžkové pokoje v celkové kapacitě 74 míst
možnost zakoupení cenově výhodných obědů
(výběr ze tří jídel) pro všechny studenty školy
denně dovážka studeného občerstvení
příspěvek na dojíždění

projekt Orchestrální akademie v SČF Teplice
spolupráce se Severočeským divadlem v Ústí
nad Labem
pedagogické náslechy v ZUŠ Teplice
možnost sólového vystupování za doprovodu SČF
navázání kontaktů pro další profesionální uplatnění
umělce či pedagoga

Neláká vás cesta sólisty?
Prostor pro umělecké vyjádření nabízí:





komorní soubor a pěvecké ansámbly
pěvecký sbor konzervatoře Teplice
školní orchestr
operní studio
Profilová CD konzervatoře v Teplicích vám ukáží šíři
našeho uměleckého záběru



Nejen hudbou živ je člověk…
Rádi cestujete? Poznáváte? Rozvíjíte se?





anglická konverzace s rodilým mluvčím z USA
možnost nepovinné výuky konverzace v dalších
světových jazycích
workshopy, masterclassy a exkurze pro žáky
v rámci výuky
kurzy dalšího vzdělávání pro zájemce z řad
profesionální i laické veřejnosti

Máte rádi nejen klasickou, ale i moderní hudbu?





Big band teplické konzervatoře
doprovodná kapela TK Collective
možnost studia jedinečného oboru na pomezí
skladby a aranžování – EKN (elektronické klávesové
nástroje)
moderní choreografie a pohybové techniky
pro studenty populárního zpěvu

Chcete studovat v inspirativním a komorním prostředí
s rodinnou atmosférou?
Mít kolem sebe přátele, kteří vám rozumějí a kteří vás
podpoří, když bude třeba?
Studovat a bydlet v kampusu s nadstandardním technickým
vybavením?
Spolupracovat s pedagogy, výkonnými umělci a špičkovými
profesionály ve svém oboru, kteří se vám budou věnovat?
Pak jste tu správně!

Vítejte na Konzervatoři
v Teplicích

Škola, která je vidět a slyšet!
Těšíme se na vás!
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.
Českobratrská 862/15
Teplice 415 01
Telefon: +420 417 538 425
Email: studijni@konzervatorteplice.cz
www.konzervatorteplice.cz

Kdo jsme?


Škola s tradicí



Člen Erasmu



Organizátor celostátních uměleckých soutěží



Škola pro kreativní lidi 21. století

