
Kérjük, olvashatóan töltsd ki!
Jelentkezési határidő: 2020. július 17.
Visszajelzés: 2020. július 21.
Befizetési határidő: 2020. július 31.

Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, 
Budapest, 1094 Budapest Balázs Béla u. 18. II.
Email: info@nyugszov.hu, nyugszov@hu.inter.net
Programkoordinátor: Fráter Éva (06-1-327-0118) 
. 

J E L E N T K E Z É S I    L A P

Ú J R A  A  V I G A D Ó B A N !!!

„Amíg csak élek énekelek én…”
SOLTÉSZ REZSŐ ZENÉS ELŐADÁSA

LEGNÉPSZERŰBB DALAIBÓL ─ LÁTOGATÁS A VIGADÓBAN  
─ HAJÓZÁS A DUNÁN

2020. augusztus 24. 10.30 óra ─ 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Tisztelt Klubtagok!
 
A több hetes kényszerű bezártság után bizonyára ti is vágytok már egy jó kis zenés porgrammal egybekötött 
kirándulásra. Ezen a nyáron is kitaláltunk számotokra egy nagyszerű programot!
Immár ötödik éve kerül sor előadással egybekötött rendezvény megszervezésére a gyönyörűen felújított Vigadó 
épületében. Mivel a Vigadó megtekintésére még mindig igen sokan várnak, ezért most örömmel invitálunk benneteket 
Soltész Rezső zenés előadására és az azt követő hajókirándulásra. 
Akik tavaly részt vettek ezen a nagyszerű programon biztos hírét vitték, hogy milyen jól érezték magukat, felejthetetlen 
pillanatokat élhettek át. Ezért is gondoltuk, hogy a nyarat Soltész Rezső dalaival zárjuk.

Soltész Rezső amatőr zenészként a Rangers együttes tagja volt, 1968–ban a Ki mit tud? után megalakult Corvina 
együttes vezetője. Részt vett az 1972-es táncdalfesztiválon, majd szólókarrierjét az 1981-es táncdalfesztiválon 
kezdte. 1981-ben a Szóljon hangosan az ének! című dala aratott sikert. A közönség szavazatai alapján három 
egymást követő évben az év énekese lett. Több mint 10 albuma jelent meg pályafutása során, amelyek milliós 
eladással büszkélkedhetnek. 2000-ben a Magyar Köztársaság Elnökének Aranyérmével tüntették ki kiváló művészi 
tevékenységéért. 
A koncert előtt az idegenvezetők röviden bemutatják az épületet, beszélnek azokról a hírességekről, akik ott 
koncerteztek, majd megmutatják a Vigadó legszebb termeit, lépcsőházait. Várhatóan 12.45 óra körül kisétálunk a 
Vigadó épületéből, ahonnan gyalogosan 3-4 percre van a sétahajó kikötője. A sétaút a Dunán 60 perces, az út végén 
a hajó a Vigadó téren köt ki. A hajón büfé működik, ahol mindenki vehet üdítőt, vizet, kávét, sört.

A program részvételi költsége: 4400 Ft/fő
A részvételi költség tartalmazza az előadás árát, az idegenvezetés díját, kb.: 55 perces épületlátogatást és a 
sétahajózást a Dunán. 

Jelentkező csoport neve*: ………………………………………………………………………………………
Csoport címe (irányítószámmal): ……………………………………………….……………………………
Csoport vezetőjének neve: ………………………………………………………………………..……………
Telefonszáma: …………………………………, email címe: ………………………………….……………..
Jelentkezők száma: ………………………………. fő

Jelentkezési határidő: 2020. július 17.
Visszajelzés: 2020. július 21. (A részvételi költséget csak azok fizessék be, akik a Szövetségtől visszajelzést 
kapnak!)

Befizetési határidő: 2020.július 31.
 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A rendezvényt csak megfelelő létszám esetén tartjuk meg, valamint 
akkor, ha nem ismétlődik meg a járvány! 
*Az itt közölt adatokat a Szövetség kizárólag ennek a programnak a szervezéséhez használja fel, harmadik félnek 
nem adja ki, a rendezvényt követően a jelentkezési lapot megsemmisítjük. 
Ha kérdésed lenne, keresd Fráter Évát a 06-1-327-0118  telefonszámon. 

…………………………………………………

            aláírás


