
 

 

 

 

                            Beiskolázási tájékoztató 

                                  2022/2023. tanév 

Szeretettel várjuk azokat a 4. és 8. osztályos mozgékony gyermekeket, akik 

nyitottak a különböző mozgásformákra, és érdeklődnek az előadóművészet iránt.  

                        A szakma rövid ismertetése 
 

Az artista cirkuszban, varietében, színházban és egyéb előadói helyeken artistaprodukciókat mutat be 

művészi kivitelezésben. Az előadóművészet rokon területein (színház, tánc, film, pantomim, kaszkadőr) 

képzettségének, képességeinek megfelelő művészi feladatokat lát el.  Produkciót tervez saját, vagy mások 

ötletei alapján, műsoranyagot adaptál alkalomhoz, helyszínhez. 
 

Oktatási információk 
 

Az 5-8. évfolyamos tanulóink az előkészítő foglalkozásokon alapozó képzésben, a 9. évfolyamra belépők 

felzárkóztató oktatásban vesznek részt. Az ezt követő évben az általános tantárgyak mellett a választott 

szakterületükön célirányos felkészítésben részesülnek.  

A képzés szerves részei a fellépések. Növendékeinket tudatosan szoktatjuk a nyilvános szereplésekhez. 

Az év végi nyilvános vizsgaelőadáson tanulóinknak lehetőségük van a Fővárosi Nagycirkusz porondján - 

a nagyközönség előtt - megmutatni szakmai felkészültségüket.  

1.) Előkészítő, alapozó képzés (5-8. évfolyam): 

A képzés első négy évében a diákok előkészítő/alapozó képzésben vesznek részt. A cirkuszművészet 

szakágainak alapjait sajátítják el. A közismereti tantárgyak 

mellett artista alaptantárgyakat: akrobatikát, ügyességet, 

függőszert és táncot tanulnak. 

2.) Speciális szakképzés (9-13. évfolyam): 

A 9. évfolyam végén tanulóink szakosodnak, 

alkalmasságuknak megfelelő szakirányban folytatják 

tanulmányaikat. A választott szakon kívül olyan kiegészítő 

tantárgyakat is tanulnak, mint például akrobatika, tánc és 

színészmesterség. Leendő tanítványaink 9, vagy 5 osztályos 

szakgimnáziumi rendszerben, párhuzamos oktatás keretében 

tanulnak, ami azt jelenti, hogy közismereti tanulmányaik (NAT 

2020. szerint) mellett folyamatosan ismerkednek a cirkuszi 

zsánerek alapjaival. Növendékeink a 13. évfolyam lezárása 

után szakmai érettségi vizsgát tesznek. 

 

 



 

 

 

             

               Elérhetőségek 

    

   Honlap: https://circuschool.hu/   

   E-mail: info@biak.hu 

 

  A szakma és az oktatás adatai 

Tanulmányi területek kódjai:  

001-es telephely:1071 Budapest, Városligeti fasor 3. 

0111 artista II. (társulati artista szakmairány) 

A megszerezhető szakma azonosító száma: 4-0215-01, megnevezése: Artista II.  

A képzés rendszere és hossza:  

Szakgimnázium nappali munkarendű, 5. osztálytól 9 éves, vagy 9. osztálytól 5 éves képzés 

Az oktatás színhelyei:  

1.) Közismereti oktatás 5-13. évfolyam: 1068 Budapest, Városligeti fasor 6. 

2.) Szakmai oktatás 5-8. évfolyam: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.  

                                       9-13. évfolyam: 1146 Budapest, Hungária krt. 215-217. /Művésztelep/ 

Nyílt napok 

 

1.) 2021. november 24. (szerda) 9:15-12:45 és 14:25-17:00 

Helyszín: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3. 

2.) 2021.november 30. (kedd) 7:45-12:45 

Helyszín: 1146 Budapest, Hungária krt. 215-217.  

 

A nyílt napokon minden látogató számára szájmaszk használata kötelező! 

A gyermeket csak egy felnőtt kisérheti, aki számára védettségi igazolás szükséges! 
 

A nyílt napok megtartása az aktuális járványügyi helyzet függvénye! 
 

Regisztráció :  

https://circuschool.hu/2021/10/22/nyilt-nap-regisztracio/ 
 

A felvételi követelményekről részletesen tájékozódhat az alábbi oldalon:  

https://circuschool.hu/2021/10/06/altalanos-felveteli-tajekoztato/ 

           

          Sok szeretettel várunk minden 

  érdeklődő 4. és 8. osztályos tanulót! 
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