
Tücsök nyári zenei tábor Badacsonyban 
 

2012. évi program:    5 -14 éves korig.  
Csoportok létszáma: 10 fő 
Időtartam:                  8 nap / 7 éjszaka 

 
1. Nap érkezés 14 órától ismerkedés a szállással, programokkal. 

Vacsora: fél 7-kor. 
 
2. Nap fél 9-kor reggeli a szálláshelyen, délelőtt kirándulás a badacsonyi hegyre gyalog a 

Ranolder-kereszthez, a Kisfaludy- házhoz. 
13órakor ebéd, majd zeneóra, muzsikálás a szálláshelyen.  
16 órától fürdés, strandolás. 
Este szabadfoglalkozás, zenehallgatás, együttzenélés. 
Fél 7-kor vacsora. Beszélgetés, ismerkedés egymás zenei élményeivel. 
Este 9 órától pihenés. 

 
3. Nap fél 9-kor reggeli, délelőtt kirándulás Tapolcára vonattal. 

Fakultatív program: a Tavas- barlang megtekintése. 
13 órakor ebéd, majd zeneóra a szálláshelyen, egy közös dal megtanulása. 
16 órától strandolás, vizibicikli. 
Fél 7-kor vacsora, szabad foglalkozás, saját történetek, mesék, élmények, zenélés. 
Este 9 órától pihenés. 

 
4 Nap fél 9-kor reggeli. Délelőtt kirándulás Salföldre a Természetvédelmi major megtekintése. 
                    Fakultatív program: Lovas kocsikázás, őshonos magyar háziállatok, megtekintése.       
                                                    Lovasbemutató. 

13 órakor ebéd, majd közös zenélés, zeneelmélettel ismerkedés. 
16 órától strandolás. 
Fél 7-kor vacsora, szabad foglalkozás, zenehallgatás, zenélés. 
Este 9 órától pihenés. 

 
5. Nap fél 9-kor reggeli. Délelőtt strandolás. 

13 órakor ebéd, muzsika a szálláshelyen. Közös zenélés, és zenetanulás. 
                      Fakultatív program: délután hajókirándulás Fonyódra. 
Fél 7-kor vacsora, szabad foglalkozás. 
Este 9 órától pihenés. 

 
6. Nap fél 9-kor reggeli, délelőtt Badacsonytomajon a Bazalt templom megtekintése 

,gyalogtúra.  
13 órakor ebéd majd zeneóra, közös zenélés 
16 órától strandolás. 
Fél 7-kor vacsora. Mindenki saját dalaival mutatkozhat be.  Közös zenélés. 
Este 9 órától pihenés. 

 
7. Nap fél 9-kor reggeli,  
                         Fakultatív program: kirándulás a Sümegi Várba, várjátékok megtekintése,  

13 órától ebéd, délután visszautazás Badacsonyba 
fél 7-kor vacsora. Szabadfoglalkozás, búcsúest zenéléssel, díjkiosztás oklevelekkel.  
Este 9 órától pihenés. 

 
8. Nap fél 9-kor reggeli, muzsikálás, csomagolás, a szállás elhagyása legkésőbb 12.00-ig. 

 
Étkezés a szálláshelytől 10 percre. 
Strandolás a Balaton parton, a szálláshelytől 2 percre. 

Időjáráshoz alkalmazkodva, a délelőtti és délutáni programok felcserélhetők. 
Természetesen zenével, muzsikával, énekléssel, zenetanulással, programokkal, töltjük ki az időt, bármilyen 
időjárás változás esetén. 

Táborozáshoz szükséges kellékek:  
Törülköző, tisztasági csomag, pizsama, fürdőruha, papucs. Túrázáshoz megfelelő zárt sportcipő és saját 
öltözék.  

Zenetanuláshoz: saját hangszer, üres kottás füzet, toll.  


