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A Partneriskola-program kétoldalú együttműködés az iskola és a Müpa között, melynek célja a tanulók
befogadói kompetenciáinak fejlesztése, hogy igény ébredjen bennük a kulturális értékekre, művészi
élményekre, és a jövő hangverseny-látogatóiként otthon érezhessék magukat a hangversenyteremben.
További cél hozzásegíteni őket a legteljesebb művészeti élményhez, mindezt a legmagasabb
színvonalon, a műfajok széles palettáján.
A programhoz oktatási intézmények személyes megkeresés vagy nyilvánosan közzétett felhívás
alapján, önkéntesen csatlakozhatnak.
A Müpa vállalja:
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Bónuszrendszert működtet, melynek keretében a partneriskolák bónuszpontokat gyűjthetnek,
amelyeket a megállapodás keretében felhasználhatnak.
A Müpa a partneriskolák számára exkluzív programokat1 kínál, amelyeket a szerzett
bónuszpontok fejében vehetnek igénybe. Az igénybe vehető programok:
 Koncert az iskolában: Tanórai keretbe is illeszthető, negyvenöt perces, egy-egy
zenetörténeti korszak zenéjéből válogatást adó koncertek az iskolában előzetes téma
és időpont egyeztetés alapján, a Zeneakadémia növendékeinek közreműködésével,
tanítási napokon az iskolaév végéig. A választható témák: klasszikus zene, népzene,
jazz. A koncertek egy-egy osztálynak, vagy akár egy egész évfolyamnak (20-100 fő)
szólnak. A zenei részleteket rövid magyarázat és hangszerbemutató egészíti ki.
 Háznézés (Teremről teremre): A Müpa épületét bemutató látogatás legfeljebb 35 fős
csoportok részére előzetes időpont egyeztetés alapján. A résztvevők érdekességeket
tudhatnak meg a Müpa történetéről, építészeti koncepciójáról, a programokról,
rezidens együtteseiről: a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekarról és a Nemzeti
Táncszínházról. A túra során megismerik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
adottságait, egyedülálló akusztikájának működését, valamint a Fesztivál Színház
egyedi technikai megoldásait is, a Panoráma teraszról pedig különleges nézőpontból
csodálhatják meg Budapest látképét.
 OrgonaExpedíció: Fassang László orgonaművész vezetésével betekintést
nyerhetnek az orgonák sok évszázados történetébe, majd egy sok érdekességgel
fűszerezett, vetítéssel kísért előadás során megismerkedhetnek a Müpa 6804 sípból
álló, 92 regiszteres, 5 manuálos hangszerével. A programon a csoportok előre
meghirdetett időpontokban, írásbeli jelentkezés alapján vehetnek részt.
 MUS-E Kreatív zenés foglalkozás: Különböző művészeti ágak (zene, tánc- és
színházművészet, képzőművészet) találkozása a zenéhez kapcsolódó kreatív
tevékenységben, másfél órás foglalkozás keretében, legfeljebb 25 fős csoportok
részvételével, előzetesen egyeztetett időpontban a Müpában, vagy igény szerint az
iskolában.
A partneriskolák csoportjai a fentieken kívül ingyenesen és a bónusz-rendszerben pontszerző
jelleggel vehetnek részt a következő programokon:
 Hangoló: csoportos jegyrendelés és legalább 15 fő részvétele esetén, a Müpa
hangversenyei előtt, a műsorhoz kapcsolódó, kedvcsináló, ráhangoló, felkészítő
beszélgetés igény szerint az iskolában, vagy közvetlenül a hangverseny előtt, a
Müpában.

A tájékoztatóban szereplő programokról részletes információk a Müpa honlapján találhatóak: www.mupa.hu.

Próbalátogatás: Részvétel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nyílt próbáin, a
Zenekarral történő egyeztetés során rögzített feltételekkel, a Zenekar által kijelölt
időpontokban.
 Zenebona – Ne csak hallgasd!: Kreatív játék hangokkal, hangszerekkel,
hangszercsoportok szerint, előzetes egyeztetés alapján legfeljebb 25 fős csoportok
számára a Müpában.
 Zenés tízórai: Népzene, világzene és jazz fiatal művészek előadásában, interaktív
koncert keretében iskolás csoportoknak, egy órás terjedelemben, a Zászlótérben,
hétköznap délelőtt meghirdetett időpontokban.
Az Iskola diákjai a Müpa egyes saját rendezésű, előzetesen írásban meghirdetett
hangversenyeire 500 forintos kedvezményes jeggyel léphetnek be az üresen maradt
ülőhelyekre.
A Müpa lehetőségeihez mérten, előzetes egyeztetés alapján felkínálja az Iskola diákjai számára
a harmadik emeleti karzat állóhelyeire szóló 500 forintos diákjegyek csoportos igénylésének
lehetőségét, maximum húsz főig, egy felnőtt kísérővel.
A Müpa eseti jelleggel kedvezményes árú jegyek vásárlásának lehetőségét kínálja fel
hírlevélben a partneriskolák pedagógusai számára egységesen 1500 forintos áron.
A Müpa a partneriskolák pedagógusai számára eseti jelleggel kerekasztal-beszélgetést szervez
művészeti és közönségnevelés témakörben.
A Müpa a partneriskoláknak kínált exkluzív ajánlatokról és a Müpa egyéb programjairól,
ajánlatairól rendszeresen tájékoztatást ad az Iskolának, az e célra rendszeresített Partner
Hírlevélben.
A Müpa saját honlapján közzéteszi a csatlakozott intézmények nevét és webes elérhetőségét.
A partneriskola-programhoz csatlakozó oktatási intézmény számára a Müpa oklevelet ad ki.










A partneriskola a következőket vállalja:







Az Iskola a tanév elején kijelöli a programban részt vevő tanulócsoportokat (három
osztály/kisebb diákcsoport vagy egy évfolyam).
Az Iskola csoportokat szervez a Müpa saját előadásaira, és a programok látogatásával
egyidejűleg bónuszpontokat gyűjt.
Az Iskola igazgatója kijelöli a kapcsolattartót, aki a diákokat, szülőket folyamatosan
tájékoztatja
Az Iskola vállalja, hogy gondoskodik a megállapodás keretében részére küldött információk
célba juttatásáról (honlap, iskolaújság, levelezőlisták, plakátok stb.).
Az Iskola közreműködik abban, hogy a Müpa, közvélemény-kutatásokat végezzen az Iskola
tanulóinak körében.
Az Iskola a Partneriskola-programhoz történt csatlakozás tényét honlapján megjeleníti.

A bónuszrendszer leírása:
Az Iskola a Müpa programjain való részvétellel bónuszpontokat gyűjt, amelyeket exkluzív programokra
tud beváltani, előzetes írásbeli egyeztetés alapján.
Bónuszpontok gyűjtése:
 Bónuszpontok szerzése a Müpa saját programjaira történő jegyvásárlással:
 Diákjegy csoportos váltása és Iskoláskoncertre váltott jegy esetén minden kifizetett jegy után,
valamint fizetős Háznézésen, illetve OrgonaExpedíción való részvételkor diákonként 1
bónuszpont.
 Ifjúsági hangversenyekre (Matinékoncert, Minimatiné, Hang-szer-szám) váltott csoportos
jegy esetén minden kifizetett jegy után 2 bónuszpont.
 Egyéb, a Müpa saját előadásaira diákcsoport (minimum 5 fő diák) számára váltott jegy
esetén minden kifizetett jegy után 3 bónuszpont.
 További pontszerző ingyenes programok, melyek után alkalmanként 10 bónuszpont kerül
jóváírásra, függetlenül a résztvevők számától: Zenebona – Ne csak hallgasd,
Próbalátogatás, Hangoló, Zenés tízórai.

Bónuszpontok beváltása:
 Exkluzív programok, amelyeket bónuszpontok ellenében
partnerprogramban részt vevő csoportok:
 Koncert az iskolában: 80 bónuszpont
 MUS-E – Kreatív zenés foglalkozás: 50 bónuszpont
 Háznézés: fejenként 1 bónuszpont
 OrgonaExpedíció: fejenként 1 bónuszpont

vehetnek

igénybe

a

150 bónuszpont teljesítése esetén a partneriskola kapcsolattartója a tanév végén 10 000 forint értékű
Müpa ajándékutalványban részesül.
A megállapodás rögzítése
 A Partneriskola-programhoz csatlakozó iskola és a Müpa között írásbeli együttműködési
megállapodás jön létre.
 A megállapodást az intézményvezetők hitelesítik kézjegyükkel.
 A megállapodás egy tanévre szól.
Kapcsolatfelvétel:
Pintér Dóra
Értékesítési menedzser - közönségkapcsolatok
Értékesítési és Marketing Igazgatóság
1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
Telefon: +36 1 555 3206
Mobil: +36 30 328 8296
Fax: +36 1 555 3073
E-mail: csip@mupa.hu
www.mupa.hu

