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ETHNOSOUND

INTERAKTÍV ZENÉS
ÉLMÉNYPROGRAMOK
Dobja fel rendezvényét egy közösségépítő interaktív zenés programmal, ami garantáltan felejthetetlen
élményt nyújt mindenkinek! Közel 15 éves tapasztalattal és hatalmas hangszerparkkal felkészültünk több
száz vagy akár több ezer fős rendezvényekre is.
Programjainkat ajánljuk csapatépítő tréningekhez, konferenciák, sajtótájékoztatók kiegészítő,
energetizáló programelemeként, családi napok kitelepült eseményeként, flashmobokhoz,
partnertalálkozókhoz, ünnepek (évnyitók, évzárók, karácsony, stb.) vagy zenés rendezvények,
vacsorák alkalmaira.

Csapatépítés a társadalmi felelősségvállalás jegyében
A csapatépítésen túlmutatóan a társadalmi felelősségvállalás jegyében felajánlhatóak programjaink
és azok alkalmával használt hangszerek (iskoláknak, óvodáknak, gyermekotthonoknak, civil
szervezeteknek, stb.)
Szervezhetünk közös zenélést illetve közös hangszerkészítést, hátrányos helyzetű gyermekekkel
vagy gyermekotthonokkal. Így egy csodás közös élményen, alkotáson és a zenélésen túl, a gyerekek
megkaphatják ajándékba a hangszereket. Ezen a programon keresztül egy olyan felejthetetlen
élményben lehet részük melyet lehet, hogy másképp nem tapasztalhatnának meg.

ÉLMÉNYDOBOLÁS

INTERAKTÍV DOBSHOW - AZ EGYÜTT ZENÉLÉS ÖRÖME VEGYES DOBOKKAL VAGY KARTON CAJONOKKAL
IDŐTARTAM

20 / 60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

2 főtől több száz főig (szinte nincs is felső határ)

PROGRAMISMERTETŐ
A tánc és a zene és különösen a dobolás, igazi közösségi élmény,
amelynek ereje azt is magával ragadja, aki egyébként nem mozog
otthonosan a hangok világában. A dobok lüktető ritmusát hallva
önkéntelenül megmozdul a kéz és az ember egyszer csak azt veszi észre,
hogy minden gond elszállt, eltelt egy óra és mosolyogva „megtanult”
dobolni.
Minden résztvevő kap egy hangszert (djembe, derbuka, cajon, karton
cajon). A tréner vezetésével 1-1,5 óra alatt megtanulnak néhány komplex
ritmust. A ritmusjátékokon, improvizációkon keresztül megtapasztalja
a csapat a közös zenélés örömét. Az instrukciók alapján a játékba
mindenki be tud kapcsolódni. Zenei előképzettség nem szükséges. Az
egyszerű ritmuselemekből egy hatásos, összetett előadás és fergeteges
hangulat kerekedik ki.
A program karton cajonokkal is megvalósítható. Ehhez a programhoz
székekre sincs szükség, csak a karton cajonokra és egy üres teremre.
De akár ki is telepíthető a szabadba és egy rögtönzött villámcsődület
(flashmob) is létrehozható.
Igény szerint a hangszerek megvásárolhatóak, így a zenélés öröme
hazaköltözik a családba, vagy a csapat megtarthatja irodai (pl.
zeneszobai, pihenő szobai) használatra, valamint további csapatépítő
alkalmak programja is épülhet rájuk például rendszeres vezetett dobolás,
örömzenélés megszervezésével.
A hangszer dekorálása is egyszerű. Akár céges logót vagy bármilyen
szöveget rá lehet szitázni, vagy matricázni.
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CAJON ÉPÍTÉS + ÉLMÉNYDOBOLÁS
PERUI ÜTŐHANGSZER KÉSZÍTÉS | KÖZÖS ZENÉLÉS | AJÁNDÉK HANGSZER
IDŐTARTAM

60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

2 főtől több száz főig

PROGRAMISMERTETŐ
Ez a foglalkozás az egyre népszerűbb perui
eredetű fa ütőhangszer, a cajon (ejtsd: káhon)
köré épül. A résztvevők az előkészített fa
elemekből instruktorunk segítségével először
megépítik a hangszert, kidekorálják (céges
logót is el lehet rajta helyezni), majd szintén
instruktor vezetésével a program közös
élménydobolással zárul. A díszítő technikától
függően (pl. fa felület festése) a hangszerek
száradására időt kell hagyni.
Az itt elkészített eszközöket mindenki
hazaviheti, vagy a csapat megtarthatja irodai
(pl. zeneszobai, pihenő szobai) használatra.
A további csapatépítő alkalmak programja is
épülhet rájuk. Lehetnek például rendszeres
vezetett dobolások, örömzenélések. A
csapatépítésen túlmutatóan a társadalmi
felelősségvállalási programokban is helyet
kaphatnak az összeállított cajonok, hiszen
jótékony célra is felajánlhatók pl. iskoláknak,
óvodáknak, gyermekotthonoknak, civil
szervezeteknek, stb.

KAT TINTSON IDE, ÉS KÉRJEN AJÁNL ATOT GOOGLE DOC KITÖLTÉSÉVEL !

F E H É R KÁR OLY +3 6 2 0 9 67 0 1 5 7
CSA PAT E P I T E S @ E TH N OS OU N D. H U

WWW.ETHNOSOUND.HU
FACEBOOK .COM/ETHNOSOUND

KARTON CAJON-PUZZLE + ÉLMÉNYDOBOLÁS
PERUI ÜTŐHANGSZER ÖSSZEÁLLÍTÁSA | DEKORÁLÁS | KÖZÖS KÉP KIALAKÍTÁSA
ÉS ZENÉLÉS | AJÁNDÉK HANGSZER
IDŐTARTAM

30 / 60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

2 főtől több száz / több ezer főig

PROGRAMISMERTETŐ
A cajonokat (ejtsd: káhon) direkt erre a célra
kifejlesztett, előre legyártott kartonsablonból
állítják össze a résztvevők profi hangszerré,
amelynek építése mindösszesen kb. egy percet
vesz igénybe. A karton cajonok is ötletesen
festhetőek, logózhatóak. A cajonok felületére a
megrendelő által választott óriási kép (egyedi
kreatívval, céges logóval, márkakommunikációs
desgin-nal) puzzle-szerűen felvágott
darabjai kerülnek, ezeket külön feladatként a
résztvevők ragasztják rá a cajonokra. Ebből
az elemek összekeverése után egy óriás 3D-s
kirakós játék keretében falat épít a csapat. A
falépítés (kirakózás) után a program vezetett
élménydobolással zárul.
Az itt elkészített eszközöket mindenki
hazaviheti, vagy a csapat megtarthatja
irodai (pl. zeneszobai, pihenő szobai)
használatra, valamint további csapatépítő
alkalmak programja is épülhet rájuk például
rendszeres vezetett dobolás, örömzenélés
megszervezésével. A csapatépítésen
túlmutatóan a társadalmi felelősségvállalási
programokban is helyet kaphatnak az
összeállított cajonok, hiszen jótékony célra
is felajánlhatók pl. iskoláknak, óvodáknak,
gyermekotthonoknak, civil szervezeteknek, stb.
KAT TINTSON IDE, ÉS KÉRJEN AJÁNL ATOT GOOGLE DOC KITÖLTÉSÉVEL !
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BOOMWHACKERS - RITMUSOS CSŐDOBOLÁS
ÉLŐ XILOFON – KÖZÖS ÉLMÉNYZENÉLÉS HANGOLT CSÖVEKKEL
IDŐTARTAM

15 / 30 / 60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb vagy rövidebb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

8 főtől több száz / több ezer főig (eddig 1500 fős volt a legnagyobb létszámunk, de nincs felső határ)

PROGRAMISMERTETŐ
Színes, hangolt műanyag csöveket kapnak
a résztvevők. Majd annyi csoportra bontjuk a
közönséget, ahány hangot fel fogunk
használni. Így egyfajta élő xilofont alkotnak
az újdonsült zenészek és a program vezetője
játszik „rajtuk”, de akár a csapatból is bárki
karmesterré válhat. Először csak egészen
egyszerű ritmusjátékokkal vezeti rá őket a
csövek használatára, majd a végére közismert
dallamok megszólaltatásáig is eljutnak. Ha a
cégnek van saját szignálja, vagy kedvenc dala,
akkor azt is be lehet építeni. A
Boomwhackers-t önálló csapatépítő
programként és nagy létszámú rendezvények
nyitó, záró vagy flasmob elemeként is ajánljuk.
Konferenciákon, tréningeken szuper ébresztő
vagy „jégtörő játék”. Nagy sikerrel bevethető az
étkezések utáni „kajakóma” elűzésére is.
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CSENGETTYŰ KONCERT

RENDHAGYÓ ÉS INTERAKTÍV ZENÉS KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
IDŐTARTAM

15 / 30 / 60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

4 főtől több száz / több ezer főig

PROGRAMISMERTETŐ
Nem egy klasszikus értelemben vett koncertről
van szó. Itt nem csak művészek játszanak a
vendégeknek, hanem maga a közönség alkotja
meg a produkciókat. Zenei előképzettség
nem szükséges. A résztvevőknek nincs is
más dolguk, mint a megfelelő színű csengőt
megszólaltatni.
A résztvevők színes és hangolt csengettyűket
kapnak. Majd szakképzett tréner vezetésével,
az egyszerű ritmusjátékoktól, közismert
dallamok megszólaltatásáig jutnak el a
vendégek. Ha a cégnek van saját szignálja,
vagy kedvenc dala, akkor azt is be lehet építeni
a dalok közé.
Ezt a különleges programot önálló csapatépítő
napokra is ajánljuk, nem csak karácsony
környékén. Konferenciákon, tréningeken
szuper ébresztő vagy „jégtörő játék”. Nagy
sikerrel bevethető az étkezések utáni
„kajakóma” elűzésére is.
A csengettyűket igény szerint hazavihetik, vagy
a csapat megtarthatja irodai (pl. zeneszobai,
pihenő szobai) használatra. A további
csapatépítő alkalmak programja is épülhet
rájuk. A hangszerek logózhatóak, így kiváló
ajándék lehet a résztvevőknek és sokáig szép
emlék marad.
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ÖRÖMÉNEK

A KÖZÖS ÉNEKLÉS ÖRÖME
IDŐTARTAM

20 / 60 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

2 főtől több száz főig (szinte nincs is felső határ)

PROGRAMISMERTETŐ
Ezzel az éneklős programmal régi vágyunk
teljesült. Szeretnénk átadni az éneklés örömét
mindenkinek. Még azokat is „megfertőzni”
akik eddig azt gondolták, hogy nem tudnak
énekelni. Akik nem mertek, mert esetleg a régi
zenetanáruk nem a készségeiket erősítették,
hanem inkább rámutattak az esetleges hibákra,
az élményoktatás helyett. Ezáltal mindenki egy
falat épített fel magának. Mentegetőzünk, hogy
nem jó a hangom, nincsen zenei hallásom vagy
ritmusérzékem. Ez okozza, hogy nem merünk
felszabadultan egymás előtt énekelni.
Programunkkal ezeket a falakat szeretnénk
ledönteni. Így a közös éneklés örömének
megtapasztalása által újra beépülhet az
éneklés és a zenélés a mindennapi életükbe.
A hangunk mindig „kéznél” van, így olyan
eszközt kaphatunk vissza, mely számtalan
kellemes élménnyel gazdagíthatja mindennapi
életünket.
Hiszünk abban, hogy a zene bárki számára
elérhető örömforrás, ami gyógyít, boldogít és
közelebb hozza egymáshoz az embereket.
Tevékenységünkkel szeretnénk elősegíteni,
hogy ezt a kincset minél többen felfedezzék.
Így a zenélés által könnyebbé, boldogabbá,
vidámabbá, stresszmentesebbé és
harmonikusabbá alakítható az életünk.
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HANGSZERSIMOGATÓ
EGZOTIKUS HANGSZEREK TESTKÖZELBŐL
IDŐTARTAM

egész napos, vagy 30 / 60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

kitelepülés típusától függően 2 főtől több száz / több ezer főig

PROGRAMISMERTETŐ
Zenész tréner kolléga mesél a hangszerek eredetéről és bemutatja azok
használatát. Ezt követően az összes rendelkezésre álló hangszert ki lehet
próbálni. A hangszerek nagy része az átlagember számára ismeretlenek,
így a gyermeki rácsodálkozás élménye elevenedik fel a résztvevőkben,
amikor megszólaltatnak egy didzseridut, négyujjast játszanak az
ujjzongorán, gongot gongatnak, hangot keresgélnek a perui ládán, vagy
afrikai xilofont próbálgatnak.
A Hangszersimogató egész napos önálló kitelepülésként izgalmas
eleme lehet céges családi és gyereknapoknak, fesztiváloknak, városiés falunapoknak, ugyanakkor kiváló kiegészítője konferenciáknak,
kiállításoknak, vásároknak, céges rendezvényeknek, zenés
programoknak. Rövid, kb. 1 órás foglalkozás formájában maximum 50
főig ajánljuk, hogy mindenkinek legyen ideje kipróbálni a hangszereket.
Bemutatott hangszerek: didgeridoo (az ausztrál bennszülöttek ősi fúvós
hangszere), gongok, hangtálak, esőbot, óceándob, termés csörgők,
koshi, zaphir szélharang, bansuri (bambuszfuvola), különféle dobok,
dorombok, ney, cajon, kagylókürt, kínai császárok edénye, kalimba,
sansula, chiams, kristálytál, table tubes, nyelves dob, handpan, többféle
fúvós hangszer, indián szerelmi furulya és sok más izgalmas népi
hangszer.
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UTAZÁS AZ ETHNOSOUND SZIGETEKRE
TÖBB TÍPUSÚ INTERAKTÍV ÖRÖMZENÉLÉS, HANGSZERES KITELEPÜLÉS,
HANGSZEREKKEL A VILÁG KÖRÜL
IDŐTARTAM

egész napos, vagy 30 / 60 / 90 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

10 főtől több száz főig

PROGRAMISMERTETŐ
A kitelepülés során tematikus „szigeteket” alakítunk ki, amelyeket az érdeklődők szabadon látogathatnak, a
helyszíneken zenész trénereink segítségével pedig interaktív közös zenélésben vehetnek részt. Minden szigeten előre
meghatározott darabszámban (kb. 20 darabtól) biztosítunk hangszereket a világ különböző tájairól, amiket egész nap
próbálgathatnak a vendégek. Az alább felsoroltakon kívül igény szerint más kultúrákat is fókuszba helyezhetünk.
Tematikus helyszínek / „szigetek”:

Conga sziget (Latin-Amerika)
Itt a latin-amerikai hangszereké a főszerep. Ki lehet

Dob sziget (Guinea, Peru, Egyiptom)

próbálni a congát, bongót, timbalest, clave-t, maracast,

Ütőhangszerekkel (djembe, darbuka, cajon) interaktív

cajont, shekerét stb.

dobköröket (élménydobolást) tartunk, amelybe a
vendégek bármikor bekapcsolódhatnak.

Hangszersimogató sziget
A világ egzotikus hangszerei testközelből. Zenész tréner

Didgeridoo sziget (Ausztrália)

mesél a hangszerek eredetéről, illetve bemutatja azok

A résztvevők elsajátíthatják a didgeridoo

használatát, majd az összes hangszert ki lehet próbálni.

megszólaltatásának alapjait és a körlégzés technikáját.
Relaxáció szigete
Doromb sziget (Belső-Ázsia, Vietnám)

Ellazulás tibeti hangtálak, gongok, hangágy, hangszék

Az érdeklődők megtanulhatják a doromb használatát és a

segítségével.

különlegesebb doromb-technikai trükköket.
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HANGUTAZÁS – HANGFÜRDŐ – HANGTERÁPIA
TELJES ELLAZULÁS TIBETI HANGTÁLAK, GONGOK, HANGÁGY ÉS MÁS HANGTERÁPIÁS
HANGSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL
IDŐTARTAM

30 / 60 perc (egyedi igény alapján hosszabb időtartamban, illetve rendszeres időközönként is kivitelezhető)

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

2 főtől több száz főig

PROGRAMISMERTETŐ
A csoportos hangutazás során a tibeti hangtálak és sok más
hangterápiás hangszer rezgéseiben fürdőzhetünk, ezért hangfürdőnek
is hívjuk ezt a foglalkozást. A hangfürdő kellemes kikapcsolódást,
stresszoldó relaxációs élményt nyújt a résztvevőknek. Amíg a
hangterapeuta az általa meghatározott sorrendben és módon
megszólaltatja a hangszereket, a hangfürdőzők békésen, fekvő vagy
ülő helyzetben adják át magukat a hangok tisztító és gyógyító erejű
rezgésének. A kényelmes fekvéshez érdemes jógamatracokkal,
pokrócokkal, kispárnákkal, ülőpárnákkal készülni a résztvevők számára jógamatracokat igény esetén tudunk biztosítani.
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ONLINE ÉLMÉNYDOBOLÁS

AJÁNDÉK HANGSZEREKKEL A HOME OFFICE-BAN DOLGOZÓ KOLLÉGÁK BEVONÁSÁVAL
IDŐTARTAM

15 / 30 / 60 / 90 perc

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

korlátlan

PROGRAMISMERTETŐ

Kétféle hangszer közül lehet választani:

Minden résztvevőnek kiküldjük a választott cajon hangszert, majd
valamelyik online felületen csatlakozva levezényeljük az élménydobolást.
Hangszerbemutatóval, majd a hangszerek megépítésével kezdünk.
A különböző ütéstechnikák, ritmusjátékok elsajátítása és a dobolás
élménye felejthetetlenné teszi a programot. Az egyszerű ritmuselemekből
a végére egy komplex ritmust tudunk elsajátítani. A hangszert pedig
mindenki megtarthatja magának, így a zenélés öröme hazaköltözik a
családba.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

a zenélés segít a stressz kezelésében és csodálatos örömforrás
az élménydobolás nem igényel különleges technikai vagy zenei
tudást, mindenki élvezni fogja
a dobolás után mindenki szabadon dekorálhatja, így személyessé és
egyedivé tudja varázsolni a saját hangszerét
a dekorációhoz szükséges eszközöket (zsírkréta, festék, ecset) ki
tudjuk küldeni a hangszerekkel együtt
az elkészült műremekeket fotóit megoszthatják a kollégák egymás
között, sőt még egy versenyt is lehet erre építeni (legszebb,
legviccesebb)
akár egy csapatépítő videóklip is készülhet az alkalomról
a vezetők és a hr bevonásával heti rendszerességgel élményt és
figyelmet adhatunk a kollégáknak
vírusbiztos élmény mindenkinek
a bent dolgozó és a home office-ban dolgozó kollégákkal együtt is
megtartható, így az egész céget be lehet vonni
következő csapatépítésre is felhasználhatóak a hangszerek
remek lehetőség a vírushelyzet után tartani egy nagy közös
csapatépítőt, a meglévő hangszerekkel
a társadalmi felelősségvállalás jegyében fel lehet ajánlani a
hangszereket iskoláknak, óvodáknak vagy hátrányos helyzetű
gyermekeknek

A karton cajon összeállítása nagyon egyszerű,
a fa cajon esetében sem bonyolult, csak kicsit
több időt vesz igénybe. A hangszer dekorálása
is egyszerű, remek reklámhordozó, így céges
logóval vagy valami frappáns üzenettel ellátott
képet ki lehet rakni belőlük. Akár céges logót
vagy bármilyen szöveget rá lehet szitázni, vagy
matricázni.

ZENE A KONYHÁBAN KONYHAKÉSZ
VÁ LT O Z A T
Online élménydobolás konyhai eszközökön:
•

•

Élménydobolás programunk átalakítva
az otthon megtalálható eszközök
használatával.
Elő a lábasokkal, vödrökkel, műanyag
edényekkel, fakanalakkal. A választott
“hangszereknek” csak a konyhánk és
lakásunk felszereltsége szabhat határt.

KAT TINTSON IDE, ÉS KÉRJEN AJÁNL ATOT GOOGLE DOC KITÖLTÉSÉVEL !
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CÉGES AJÁNDÉKÖTLETEK
A ZENÉLÉS ÖRÖME AJÁNDÉKBA

Szeretne egy igazán hasznos és értékes dolgot
ajándékozni? Ajándékozzon hangszert! A zene
és zenélés a rengeteg jótékony hatásán kívül
önismeretet és magabiztosságot fejleszt, ha
szükséges, gyógyít, boldogít és közelebb hozza
egymáshoz az embereket.

A megfelelő értékes ajándék kiválasztása

Ha szeretnék még egyedibbé tenni az ajándékot, a hangszereket logózni

mindig nehéz feladat. Lepje meg kollégáit,

is tudjuk. Illetve díszcsomagolásban, ajándékkártyával, köszönőlevéllel,

partnereit, családtagjait egy-egy izgalmas

üdvözlőkártyával is kiküldhetőek. Magát a csomagot is el tudjuk látni

hangszerrel. Az ajándékon kívül így

a cég emblémájával, vagy a kívánt szöveggel, szlogennel.

megtapasztalhatják a zenélés örömét, testre
lélekre gyakorolt pozitív hatását.

Egy pár ajándékötlet:

Szívesen segítünk a hangszerek kiválasztásában és az ötletelésben. Addig is látogassák meg webshopunkat, és
válogassanak a csodás hangszerek között!
KAT TINTSON IDE, ÉS KÉRJEN AJÁNL ATOT GOOGLE DOC KITÖLTÉSÉVEL !
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VIP VEZETŐI DOBKÖR

STRESSZKEZELŐ ÉLMÉNYDOBOLÁS ÉS KÖTETLEN NETWORKING CSAK VEZETŐKNEK
IDŐTARTAM

60-90 perc + a levezető ismerkedős beszélgetős kötetlen networking

AJÁNLOTT LÉTSZÁM

korlátlan

PROGRAMISMERTETŐ
A vezetői lét a sok szépsége mellett rengeteg felelősséggel,
feszültséggel, stresszel jár. Fontos ezt kezelni és néha kiengedni a gőzt,
ha harmóniában szeretnénk lenni magunkkal és másokkal.
A V.I.P. Vezetői dobkört pont erre találtuk ki.

A több mint 15 éves munkásságunk
alatt rengeteg csapatépítő tréninget és
élménydobolást tartottunk és sok fantasztikus
cégvezetővel ismerkedhettünk meg. Magunkon
is megtapasztaltuk, hogy az élménydobolás
egy remek fizikai és mentális “fittnes” és
örömforrás. Ebben a flow állapotban teljesen
kikapcsolunk és a kellemes fáradtság mellett
fel is töltődünk, így újult erővel élvezhetjük
az életet. A dobok lüktető ritmusát hallva
önkéntelenül megmozdul a kéz és az ember
egyszer csak azt veszi észre, hogy minden
gond elszállt, eltelt egy óra és mosolyogva
„megtanult” dobolni.
A program során minden résztvevő kap egy
profi hangszert (djembe, derbuka, cajon).
A tréner vezetésével 1-1,5 óra alatt megtanulnak
néhány komplex ritmust. A ritmusjátékokon,
improvizációkon keresztül megtapasztalja a
csapat a közös zenélés örömét. Az instrukciók
alapján a játékba mindenki be tud kapcsolódni.
Zenei előképzettség nem szükséges. Az
egyszerű ritmuselemekből egy hatásos,
összetett előadás és fergeteges hangulat
kerekedik ki.
Az élménydobolást havonta egy alkalommal
tartjuk. Kérjük e-mailben érdeklődjön a
feltételekről és az időpontokról!
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Hangszerboltunk
Hangszerboltunk
a Müpa
a Müpa
épületében
épületében
található:
található:
1095 Budapest,
1095 Komor
Budapest,
Marcell
Komor
u. 1.Marcell u. 1.
H-P: 14–22h |H-P:
Sz-V:14–22h
10–22h*
| Sz-V: 10–22h*
*Nyitva legalább a koncertek
*Nyitva legalább
utolsó szünetének
a koncertekvégéig.
utolsó szünetének végéig.
Esti előadás nélküli napokon
Esti előadás
zárás 18nélküli
órakor.napokon zárás 18 órakor.

+36 1 555 3370 | +36 20 492 7789 | +36 20 967 0157
hangszerbolt
csapatepites
oromzene
vilagzene

@ethnosound.hu

ethnosound.hu | facebook.com/ethnosound
IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE, HOGY ÉRTESÜLJÖN AKTUÁLIS
PROGRAMJAINKRÓL ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKAINKRÓL!

