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MEGHÍVÓ
az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” NYUGDÍJAS AMATŐR
MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK
XI. BALATONFÜRDEI FESZTIVÁLJÁRA
2021. április 19-20-21-22. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök)
Helyszín: Hotel Annabella (Balatonfüred, Deák F. u. 25.)
Szövetségünk kiemelt rendezvénye a balatonfüredi „Életet az Éveknek” Fesztivál, melyre 2021-ben tizenegyedik alkalommal kerül sor.
A 2020. évre tervezett 10. éves ünnepi balatonfüredi Fesztiválunkra 850 fővel jelentkeztetek. Az egyébként mindig nagyon népszerű rendezvényünk iránt ilyen sokan utoljára éppen 10 évvel ezelőtt érdeklődtetek. Mint tudjátok, a járványhelyzet miatt az áprilisra tervezett rendezvényt októberben tartottuk meg.
Mintegy 300 fő vett részt a szigorú biztonsági intézkedések mellett megtartott négynapos programon.
Akik ott voltak, nagyon jól érezték magukat, s ami nagyon fontos, senki nem betegedett meg.
Reméljük, a 2021 áprilisára tervezett rendezvényünket nemcsak lehetővé teszi a járványhelyzet, s megtarthatjuk szokásos programjainkat, hanem nagy létszámmal ünnepelhetjük az ismételt együttlétet.
A balatonfüredi fesztiválon mintegy 100 produkcióval mutatkozhatnak be az amatőr művészek. Élményekben gazdag, vidám rendezvényre számíthattok jövőre is. A program ideje alatt számos társasági eseményt is szervezünk. Lehetőség lesz kisvonatozni, hajózni, veszprémi és keszthelyi buszos kiránduláson
részt venni, ismerkedni a zenés-táncos esten. Természtesen egészségmegőrző programokat, szűréseket
is szervezünk.
Kategóriák:
1. Szóló ének (népdal, nóta, operett, sanzon stb.),
2. Vers, próza, mesemondás
3. Hangszeres szólista, együttes
4. Népdalkör, énekkar
5. Tánccsoport (néptánc, moderntánc, szalontánc, hagyományőrző táncok stb.)
6. Színjátszás (jelenetek, kabarék stb.)
Műsoridő:

egyéni szereplőknél 5 perc, csoportoknál 8 perc

Nevezés: A jelentkezéseket 2021. január 31-ig várjuk a nevezési lapon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
csoportok és a szólisták részére külön nevezési lapot kell kiállítani! Kérjük, hogy minél előbb jelentkezzetek, ne várjátok meg a határidő végét.
Nevezési díj:
Az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók részére, akik 3 éjszakát töltenek hotelben:
szólistáknak 1500 Ft/fő
csoportoknak: 2500 Ft/csoport
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik 3 éjszakát töltenek hotelben:
szólistáknak: 2500 Ft/fő
csoportoknak: 3000 Ft/csoport
Azoknak, akik nem igénylik a szállodai szállásszolgáltatást:
szólistáknak: 2500 Ft/fő
csoportoknak: 3500 Ft/csoport
A nevezési díjat és a szállodai szolgáltatás díját a visszaigazolásunkat követően kell befizetni a
következő bankszámlaszámra: OTP 1171 2004 2013 4440 00000000 A visszaigazolásokat 2021. január
31-ig minden jelentkező kézhez kapja. A nevezési és a szállodai részvételi díjakat legkésőbb 2021. február 28-ig kell befizetni. Kérjük, hívjátok fel valamennyi jelentkező figyelmét arra, hogy a befizetett díj
visszatérítésére csak indokolt esetben (kórházi kezelés, haláleset, természeti katasztrófa, járványhelyzet)
van lehetőség.
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A megrendelt szolgáltatás kötbérmentes lemondása 2021. március 15-ig lehetséges. 2021. március 15-29. közötti lemondás esetén a szolgáltatás árából 50%-os díj térítendő, 2021. március
30-a után pedig az ár 90%-a fizetendő.
A BALATONDFÜREDI ANNABELLA HOTELBEN MEGRENDEZENDŐ NÉGYNAPOS RENDEZVÉNYRE
Részvételi díj hároméjszakás foglalás esetén az „Életet az éveknek” klubtagoknak
4 nap/3 éjszaka 36.000 Ft/fő kétágyas szobában
4 nap/3 éjszaka 44.500 Ft/fő egyágyas szobában
4 nap/3 éjszaka 33.500 Ft/fő háromágyas szobában
Részvételi díj hároméjszakás foglalás esetén a nem az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez
tartozóknak
4 nap/3 éjszaka 39.000 Ft/fő kétágyas szobában
4 nap/3 éjszaka 47.000 Ft/fő egyágyas szobában
4 nap/3 éjszaka 36.000 Ft/fő háromágyas szobában
A részvételi díj tartalmazza a szállást félpanzióval (büfé reggelivel, büfévacsorával), uszoda és szauna
használatot, belépést a szálloda saját strandjára, parkoló használatot, az Áfá-t és az Ifa-t. A 2021. évben
az árban benne van a vacsorához is a korlátlan ─ gépi ─ üdítő- és vízfogyasztás költsége is. Nem tartalmazza a nevezési díjat.
A programban szerepelnek fakultatív programok is.
•
Városnézés a Liliput Kft. kisvonatával egyénileg választott időpontban. A kocsik fedettek, kényelmesek. A részvételi díj ─ 1.100 Ft/fő ─ a helyszínen fizethető be.
•
1 órás sétahajózás egyénileg választott időpontban. A 60 perces hajóúton Balatonfüred új arcával ismerkedhettek meg. A város partszakaszán végighajózva megtekintjük a látnivalókat (Tagore-sétány, személyhajó kikötő, vitorláskikötők, szállodák, camping, vízisí pálya stb.), majd a Tihanyi-félsziget
lenyűgöző szépsége, a bencés apátság, a Visszhang-domb és a kikötő mellett hajózva fordulunk vissza.
A hajón fedett rész is van, és található rajta toalett. Indulások a társaság menetrendje szerint, legalább
20 fő esetén. A részvételi díj 1.400 Ft/fő, amit a helyszínen fizethettek be.
•
Esti sétahajózás április 21-én este sétahajó indul a Balaton esti fényeinek megtekintésére 1 óra
időtartamban. Közben nosztalgia muzsika szól és minden résztvevő kap egy pohár füredi bort. Indulás
legalább 25 fő esetén. Részvételi díj: 2.000 Ft/fő (Ez a program korábban annyira népszerű volt, hogy
nagyon hamar megtelt a hajó.)
•
Autóbuszos kirándulás Veszprémbe 2021. április 20-án 09.00 órakor. A kb.: 4 órás kiránduláson a veszprémi várnegyedet tekintjük meg. A gyalogos sétán körbejárják a résztvevők a vár nevezetességeit. A csoportot hivatásos idegenvezető kalauzolja. A buszt legalább 35 fő esetén tudjuk indítani! A
program előzetes jelentkezést igényel. Részvételi díj: 2.800 Ft (A jelentkezések függvényében
13.30 órakor is indítunk csoportot.)
•
Autóbuszos kirándulás Keszthelyre 2021. április 21-én 09.00 órakor. Látogatás a Festetics
Kastélyba, ahol az egyik állandó kiállítást is megtekintjük (Hintó múzeum), majd rövid séta a városban,
a móló megtekintése, ismerkedés a Balaton legfőbb jellemzőivel, érdekességeivel. Indulás legalább 40
fő esetén. A részvételi díj előre láthatóan 5.500 Ft/fő. Ez tartalmazza a kastély belépőt és az
utazási költségeket.
A rendezvény előtt egy hónappal megküldjük a részletes programot.
Jelentkezés és információ:
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. II.
Telefon: 00 36 1 3270118
eletetazeveknekfesztival@gmail.com
www.eletetazeveknek.hu
Üdvözlettel:
Budapest, 2020. november 30.
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JELENTKEZÉSI LAP
az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK
FESZTIVÁLJÁRA
2021. április 19-20-21-22. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök)
Helyszín: Hotel Annabella (Balatonfüred, Deák F. u. 25.)
CSOPORTOK/CSOPORTOSAN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE*
Amennyiben felléptek
Művészeti csoport neve: …………………………………………………………………………………………
Klubja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Klubja címe: ……………………………………………………………………………………………………………
Csoportvezető levelezési címe: ………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ……………………………… Email címe: ……………………………………………………
Fellépők száma: ………………………………………………………………………………………………………
Kategória megnevezése: ………………………………………………………………………………………
Műsorszám címe, szerzője: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Művészeti vezető, betanító (koreográfus, karvezető, stb.) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kíséret típusa (élőzene, CD): …………………………………………………………………………………
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja: …igen - nem (A megfelelőt, kérjük,
húzza alá!)
Műsorszám időtartama (maximum 8 perc lehet!!!): …………………… perc
Szállás igény: szállást kérek: igen nem (A megfelelő választ, kérjük, húzza
alá!)
Szállást ………………………… fő részére kérek:
…………… db egy ágyas szobát
…………… db két ágyas szobát
…………… db három ágyas szobát
A veszprémi autóbuszos kiránduláson (2.800 Ft) ………… fővel veszünk részt.
A keszthelyi autóbuszos kiránduláson (5.500 Ft) ………… fővel veszünk részt.
Érkezés ideje (nap, óra) ………………………………………………………………………
Egyéb kérés: ……………………………………………………………………………………………………………
Dátum: …………………………………

……………………………………
aláírás

Kérjük, olvashatóan töltsétek ki a jelentkezési lapot!
Beküldési határidő: 2021. január 31.
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség,
1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. II.; eletetazeveknekfesztival@gmail.com

*Az itt szereplő adatokat kizárólag a program szervezéséhez használjuk. A jelentkezési lapot a rendezvényt követően megsemmisítjük.

Életet az Éveknek

13. oldal

NEVEZÉSI LAP
az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK”
MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK FESZTIVÁLJÁRA
2021. április 19-20-21-22. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök)
Helyszín: Balatonfüred Annabella hotel (Balatonfüred, Deák F. u. 25.)
SZÓLISTÁK RÉSZÉRE*
Szólista neve: …………………………………………………………………………………………………………
Lakcíme (irányítószámmal): ……………………………………………………………………………………
Telefonszáma: …………………………… Email címe: ………………………………………………………
Klubja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Klubja címe: ……………………………………………………………………………………………………………
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja: igen - nem (A megfelelőt, kérjük,
húzza alá!)
Kísérők, vendégek száma: ……………………………………………………………………………………
Kategória megnevezése: ………………………………………………………………………………………
Műsorszám címe, szerzője: ……………………………………………………………………………………
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Műsorszám időtartama (maximum 5 perc lehet!!!): ……………… perc
Szállás igény: szállást kérek: igen
nem
(A megfelelő választ, kérjük,
húzza alá!)
Szállást ………………………… fő részére kérek:
…………… db egy ágyas szobát
…………… db két ágyas szobát
…………… db három ágyas szobát
A veszprémi autóbuszos kiránduláson (2.800 Ft) ……………… fővel veszünk részt.
A keszthelyi autóbuszos kiránduláson (5.500 Ft) ……………… fővel veszünk részt.
Érkezés ideje (nap, óra) ………………………………………………………………………
Egyéb kérés: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum: …………………………………

……………………………………
aláírás

Kérjük, olvashatóan töltsétek ki a jelentkezési lapot!
Beküldési határidő: 2021. január 31.
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség,
1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. II.; eletetazeveknekfesztival@gmail.com
*Az itt szereplő adatokat kizárólag a program szervezéséhez használjuk. A jelentkezési lapot a rendezvényt követően megsemmisítjük.

