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Az AES 124.-ik Konvenciója 
Az AES az európai 124. konvencióját Amszterdamban tartja 2008. május 17-20.  között. Az 

előzetes program megtekinthető az Interneten és lehetővé teszi a Konvenció látogatójának a 
program előzetes megtervezését és azoknak az eseményeknek kiválasztását, amelyek a nagyon 
változatos programból legjobban érdeklik 

A részletek a ( http://www.aes.org/events/124/press/aes_mar_2008.cfm ) címen. 

A rendezőség azt tanácsolja, hogy Konvenció látogatói mielőbb rendeljék meg szállodai 
szobájukat, mivel a mérsékelt áru szobák száma erősen korlátozott, viszont a Konvenció alatt a 
kereslet magas. Az érdeklődőknek rendelkezésre áll az Interneten egy szobarendelési lehetőség, 
amely részletes információkkal segíti őket a választásban. 

Ne késlekedjünk a szobarendeléssel, cím: ( http://www.aes.org/events/124/housing/ ) 

1948-ban megalakulván az AES idén ünnepli 60.-ik születésnapját. Az Audio Engineering 
Society alakuló ülése március 11.-én volt az RCA Victor Studioban New Yorkban. 

Egy évvel később az első Konvenciót 1949. október 27-29-én tartották a New York szállodában. 

Az azóta eltelt idő alatt igen komoly fejlődést ért el az egyesület. 

Részletesebben: ( http://www.aes.org/events/124/press/aes_history.cfm ) címen. 

Az idei Amsterdami Konvenció ennek a hagyománynak a figyelembe vételével szervezte a 
hangtechnika valamennyi ágát átfogó programját, a szakma nemzetközi szakértőinek a bevonását és 
annak kapcsolatát a kiállítással. 

Részletesebben: ( http://www.aes.org/events/124/press/aes_quiz.cfm ) 

A Konvenció 4 napos teljes programjára a belépő díj Előzetesen Jelentkező AES tagoknak 70 
Eu, diáktagoknak 20 Eu. Egyéb belépőknek (tagoknak, nemtagoknak 180 Eu, diákoknak 50 Eu). 

Tehát az AES tagok és diáktagok Előzetes Jelentkezéssel (Preregistration) mérsékeltebb belépő 
díjat biztosíthatnak maguknak. A belépő díjat azonban nem kell előzetesen befizetni. Az idei 
Előzetes Jelentkezés az eddig megszokottól merőben eltérő eljárás. 

Az egész tevékenységből ugyanis a Szekció vezetése nagyrészt kimarad. Kivétel ez alól a tagdíj 
bevétele. AES tagnak az számít, aki az ezévi tagdíjat befizette. Ennek befizetését a Magyar Tagozat 
vezetősége a szokott szolgálati úton igazolja. Az előzetes jelentkezés valamennyi fázisát az AES 
tagnak, diáktagnak kell lebonyolítani. 

Az Előzetesen Jelentkező tagnak adatait az alábbi internetes oldalon kell megadnia: 

http://aesregistration.2r-itservices.com/cee_registration.aspx 

Válaszul a tag kap e-mailen nyugtázást és egy csatolt PDF file-t, amiket kinyomtatva magával 
kell vinni Amszterdamba. Fizetni még mindig nem kell. 

Amszterdamban a Konvenció Regisztrációs asztalánál a nyomtatott komplett Email üzenet és a 
70 Eu illetve 20 Eu ellenében azonnal kiadják a 4 napra érvényes belépő kártyát. 
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Tagsággal nem rendelkező személyek számára ilyen kedvezményes belépő kártya nem áll 
rendelkezésre. Joguk van azonban belépni és így a jogosultságot megszerezhetik. 

Tehát:  A: Tagsági díj fizetés, 
 B: Előzetes Jelentkezés E-mailen, 
 C: Nyugta és PDF file kinyomtatása, 
 D: A nyomtatott üzenet és Eu ellenében Belépő Kártya átvétele. 
A regisztrációs asztal nyitva: 
 Május 16. Péntek 15:00-20:00 
 Május 17. Szombat 8:00-17:30 
 Más napokon 8:30-17:30 

Tanulságos résztvételt kívánunk minden résztvevőnek.  

  
Élet a nyugat Velencéjében az Amster gát mögött. 

 
A résztvevő országok lobogói a RAI center előtt. 

Lesz idén magyar lobogó? 


