
 

 

 

 

 

 

I. „In Medias Brass” Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny 
Szentendre, 2017. április 21-23. 

 

 

A verseny célja 
Szakmai tapasztalatcsere, tehetségek felkutatása, és a rézfúvós kamarazene népszerűsítése. 

 

A verseny helyszíne  

Szentendre Városháza Díszterem 

2000 Szentendre Városház tér 1. 

 

Regisztráció és gyakorlási lehetőség  

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola  

2000 Szentendre Duna korzó 16. 

e-mail: festival.imb@gmail.com  

 

Általános követelmények és információk 

 Bármilyen összeállítású, minimum 3 és maximum 6 tagú rézfúvós együttesek 

jelentkezését várjuk. A szólamkettőzés nem megengedett, az a versenyből történő 

kizárást vonja maga után. 

            A műsoridő túllépése esetén a zsűri leállíthatja a produkciót.  

 

 A pedagógus továbbképzésről szóló, 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 5.§-a (3) 

d) bekezdése alapján  a Vujicsics Tihamér AMI igazolást ad ki adminisztrációs díj 

ellenében, amely beszámítható a pedagógusok hétévenkénti továbbképzésébe.  

 

 A fesztivál eseményei (beleértve az esti hangversenyeket, valamint a verseny minden 

fordulóját) nyilvánosan látogathatók. A fesztiválon készült kép- és hangfelvételeket a 

szervezők promóciós célra használhatják. 

 

Kategóriák 

 

A - kategória  

2004. április 21-én, vagy annál később született zeneiskolai tanulókból álló kamaraegyüttesek. 

 

B - kategória  

1995. április 21-én, vagy annál később született zeneiskolai tanulókból álló kamaraegyüttesek. 

A korábban közép-, illetve felsőfokú, zenei szakirányú tanulmányokat folytató zeneiskolások 

nem indulhatnak ebben a kategóriában. 

 

C - kategória  

Zeneművészeti szakközépiskolában tanuló diákokból álló kamaraegyüttesek. 

A C kategóriában induló együtteseknek lehet zeneiskolás tagjuk is. 
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D - kategória  

2002. árpilis 21-én, vagy annál korábban született versenyzőkből álló kamaraegyüttesek, felső 

korhatár és minden további megkötés nélkül.  

 

Egy együttes csak egy kategóriában versenyezhet. 

 

Zsűri 

 

Steven Mead (Anglia), eufónium művész, a zsűri elnöke.  

Nemzetközi szólista, a manchesteri Royal Northern College of Music professzora. 

Dr. Hőna Gusztáv, Liszt-díjas harsonaművész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem professzora. 

Kazuhiro Nakamura (Japán) tubaművész, az Osaka College of Music kamarazene tanára. 

Az In Medias Brass tagjai: 

- Kresz Richárd, trombitaművész 

- Nagy Antal Endre, trombitaművész 

- Benyus János, kürtművész 

- Sztán Attila, harsonaművész 

- Ifj. Bazsinka József, tubaművész 

 

A verseny anyaga 

 

I. forduló  

Két szabadon választott, különböző zenei korszakból származó mű, vagy műrészlet. 

 

II. forduló  

Két szabadon választott, különböző zenei korszakból származó mű, vagy műrészlet. 

 

A különböző fordulók műsorában nem lehet egyezés. 

 

Műsoridő (fordulónként) 

 A  kategória:  4-6 perc  

 B  kategória:  5-8 perc  

C  kategória:  8-12 perc 

D  kategória:  15-20 perc 

 

A verseny díjai 

A zsűri minden kategóriában I. II. és III. helyezést és különdíjakat, továbbá tanári 

elismeréseket adhat ki.  

Az A, B és C kategóriák díjazottjai tárgyjutalmakban részesülnek. 

 

A D kategória díjai: 

I. helyezés: 1.000.000 HUF 

II. helyezés: 500.000    HUF 

III. helyezés: 300.000    HUF 

 

Szállás, étkezés 

A verseny résztvevői számára szállást és étkezést nem áll módunkban biztosítani, azonban 

igény esetén segítünk a megfelelő szálláshely megtalálásában. 



Nevezési díj 
A versenyen való részvétel az A, B és C kategóriákban díjmentes. 

A D kategória jelentkezési díja: 7.500 HUF/fő 

 

A nevezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük átutalni, 2017. március 3-ig: 

 

Levente Alapítvány, 2000 Szentendre Bükkös part 45. 

OTP Bank Nyrt. 11742087-20074140-00000000 

 

 

Jelentkezés 

A jelentkezési lap letölthető a www.inmediasbrass.hu weboldalról az IMB Festival 2017 

menüpont alatt. 

 

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: 

e-mailben: festival.imb@gmail.com  

vagy 

postai úton: Vujicsics Tihamér A.M.I. 2000 Szentendre, Duna korzó 16.  

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 3. péntek 

 

A verseny további részleteiről a 06-70/944-5801 telefonszámon lehet érdeklődni. 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Támogatók: 
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