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Bevezető 

Iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Az egy évtized alatt többször 

változott iskolánk neve, de szellemisége megmaradt. Idén úgy határoztunk, hogy létrehozunk 

egy kiadványt Premier Hírmondó néven, amely bemutatja iskolai életünket, eredményeinket. 

Betekintést adunk ezáltal szeretett iskolánk életébe mindazoknak, akik érdeklődnek irántunk.   

Iskolánkról 

A Premier Művészeti Szakgimnázium 

Budapesti Tagintézménye 2014-ben jött 

létre. A főépület Budapest XIV. 

kerületében a Gizella út 37. szám alatt 

található, amely a Magyar Pünkösdi 

Egyház tulajdona. Itt kapnak helyet a 

szórakoztató zenész szak egyéni termei, 

az országban egyedülálló felszereltségű 

stúdió és egy balett-terem. A 

közismereti oktatás a Gizella út 36. szám 

alatt folyik. A tantermeken kívül itt 

található a kortárs-, modern tánc szakon 

tanuló növendékek 80 négyzetméteres tükörrel, balettszőnyeggel, balettrudakkal és kitűnő 

hangtechnikával felszerelt balett-terme is. 

Kiállítás Dalitól Magritte-ig 

Albrecht Zsófia tanárnő szervezésében a 9. évfolyam táncosai a Magyar Nemzeti Galériában 

megtekinthették A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig című kiállítást, mely áttekintést 

nyújt a legismertebb szürrealista alkotók munkáiból, mivel csaknem 120 festményt, grafikát, 

szobrot, fotót, filmet, valamint dokumentumot ismertetett a tárlat. A személyes megtapasztalás 

mindig emlékezetes marad, így segítségükre lehet majd az érettségi során. 

Jótékonysági nap 

Egy érzékenyítő programon is részt vett iskolánk minden tanulója a Papp László Arénában. 

Idén 25. alkalommal rendezték meg a Dj Dominique és Barátai Jótékonysági napot, mely a 

szeretetről, az elfogadásról és a jótékonyságról szól. A szervezők társadalmi integrációs, 

érzékenyítő és sport programokkal várták az érdeklődőket. Bemutatták a sérült fiatalok életét, 

sportolási lehetőségeiket. Találkozhattunk paralimpiai sportolókkal és kipróbálhattuk a kerekes 

székes vívást, kosárlabdát, röplabdát, asztaliteniszt. A program zárásaként pedig diákjaink által 

jól ismert és kedvelt fellépők Opitz Barbi, Burai Krisztián és a Margaret Island adtak rövid 

koncertet. 



Élménynap az MTE-n 

Varga Beáta tanszakvezető két programot is szervezett a végzős hallgatóknak. A MU 

Színházban bemutatásra kerülő Duda Éva Társulat Lunatika című előadását nézték meg együtt. 

Valamint egy Élménynap keretein belül a Táncos II. 12. évfolyam ellátogatott a Magyar 

Táncművészeti Egyetemre, ahová mesternőjük, Nagy 

Yvette is elkísérte őket. Mindkét program óriási 

hatással volt a diákokra. A Magyar Táncművészeti 

Egyetemen tett látogatásunkkor végzős hallgatóink a 

táncos- és próbavezető szak modern tánc specializáció 

szakmai órái közül balett, jazz-technika és koreográfia 

órákat láthattak. Érdeklődésük célja az egyetemen való 

továbbtanulás. 

 

Látogatás egy klasszikus balett főpróbán 

Az őszi szünet előtti utolsó 

napon az a megtiszteltetés 

érte iskolánkat, hogy 

elmehettünk az Erkel 

Színházba A rosszul őrzött 

lány című klasszikus balett 

főpróbájára, Nagy Yvette 

mesternő szervezése által. 

Így diákjaink betekinthettek 

a Magyar Nemzeti Balett 

együttesének mindennapi 

gyötrelmes, de annál szebb 

és magával ragadó 

munkájába, mely nagy 

hatással volt rájuk. 

Legtöbben most láthattak 

először, de nem utoljára klasszikus balettet. Reméljük, a program még folytatódik. Lévai Viola 

tanárnő szervezésében a felnőttképzésben részt vevő diákjaink ellátogathattak a MU 

Színházban bemutatott Budapest Tánciskola estjére, melyben Ő maga is fellépett. Diákjainkra 

mindig nagy hatással van, ha tanáraikat, példaképeiket láthatják színpadon megmutatkozni. 


