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M E G H Í  V Ó

Az AES Magyar  Tagozata

és az

OPAKFI  Akusztikai Szakosztálya

értesíti tagságát és az érdekl d  szakembereket, hogy a két szervezet az alábbi programmal
várja az érdekl d  szakembereket:

Az AES és az OPAKFI  részlegei által meghirdetett

2003 évi diplomaterv pályázat eredményhirdetése

El adók: dr. Granát János (BME HIT)
        a bírálóbizottság elnöke,

A pályázat nyertesei,
        akik ismertetik díjazott munkájukat.

 Az el adás id pontja: Április 1. (csütörtök), 15.00 óra,
Az el adás helye: Budapest, Bp. II. F  u. 68. III. 316.

A programon minden érdekl d t szívesen látunk.

Ms. Stefani Renner , az AES Press igazgatójának közleménye

A 116. AES Konvenció Berlinben a Vál tozatosság-ra irányítja a figyelmet.

A 115. AES Konvención New Yorkban a múlt októberben a zsúfolt kiállító terem és a
tömegesen látogatott technikai szekciók meger sítették, hogy a professzionális
hangtechnika fellendül ben van. Ez a pozitív változás az üzleti klímában ismét igényli a
részletes információkat a professzionális hangtechnika legutóbbi, jelenlegi irányzatairól és
technológiáiról. Erre az igényre szándékozik a legközelebbi AES Konvenció alaposan
felkészülni. A Konvenció Bizottsága jelenleg állítja össze a 116. Konvenció programját és
ezt bonyolítja le Berlinben 2004. május 8-11. között.

A 2004.-es Konvenció folytatni fogja a kiállítói szemináriumok ajánlatainak újítását az
ipar részér l és az oktató szemináriumokat a legújabb fejlesztések ismertetésér l a
professzionális  hangtechnikában.  Ezeknek  az  eseményeknek nagy sikere volt a legutóbbi
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európai  Konvención Amszterdamban és gyorsan  a nélkülözhetetlen  része   lettek  a
konvenciónak,  így  szívesen  látott  része  lett  annak  a  programnak,  amely  technikai
el adásokon ismertette az új fejlesztések, kutatások tárgyait az új termékekr l és a
hangtechnika alapjairól.

A program tartalmazni fogja széles körben a vitákat és munkaüléseket (workshopok),
valamint technikai látogatásokat az érdekl désre számottartó témákban. Ennek az
aktivitásnak a változatossága ismét a jelent sebb európai eseménnyé teszi az AES-t a
professzionális hangtechnika számára.

Ugyanez érvényes a kiállításra is és a vállalatokat Európában és az egész világon
biztatjuk miel bb lefoglalni a kiállító területüket a Konvencióra, valamint lekötni az
id pontot a Kiállító Szeminárium Programra. A kiállítók széles érdekl d  felhasználói
bázissal fogják szemben találni magukat. Berlin a tökéletes terület minden professzionális
hangtechnikai társulat számára, ez a filmet, hangosítást, DVD gyártást és a stúdiólétesítést
jelenti, nem említve a rádióstúdiók, az opera és a koncerttermek hangosítását.

Egy széles része kell legyen a programnak figyelni az új résztvev kre Keleteurópából,
és ezért is Berlin a földrajzi helyzete miatt tökéletes helyszíne a Konvenciónak. Az AES
nagyszámú látogatót vár a tíz új EU tagországból, beleértve ezekbe Lengyelországot,
Magyarországot, a Cseh Köztársaságot és Szlovákiát.

Berlin megújult státusza, mint Németország f városa szintén figyelmet igényel a
látogatók részér l és azok, akik részt vettek a legutóbbi AES Konvención Berlinben nem
kétséges, hogy érthet en meg lesznek lepve a bekövetkezett változásoktól, ami tovább emeli
az esemény értékét.

A 116. Konvencióról további információkat a 116th_info@aes.org E-mail címen, vagy
az AES European Office  +32 2 345 7971 telefonszámán lehet kapni.

Aki meg akarja kapni E-mailen a 2004-es AES Konvenció (Berlin) Értesít jét
(Newsletter), az a

http://www.aes.org/events/116/request_info.cfm

honlapon vetetheti nyilvántartásba e-mail címét a Newsletter adatbázisában.

A 116. AES Konvencióról további információk találhatók az alábbi honlapon:

http://www.aes-press.org

Az AES sajtó központja:

 Ms. Stefani Renner, European AES Press Relations
Phone: +49 221 940 43 72
Fax : +49 221 940 43 74
E-mail: 116th@aes-press.org


