
 

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5.  
Tel: 88/566-790 
www.zenede.hu 
titkarsag@zenede.hu 

„Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért” Alapítvány és a 
Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI Csermák Antal  Alapfokú Művészeti Iskola meghirdeti a 

 
III. VESZPRÉMI KLASSZIKUS MAGÁNÉNEK VERSENYT 

 
A verseny célja, hogy a Magyarországon működő alapfokú és középfokú vokális tanszakok növendékei és 
felkészítő tanárai bemutathassák tehetségüket, tudásukat. Megismerhessék egymás munkáját és lehetőség 
szerint új szakmai, baráti kapcsolatok kialakításával ápolják és erősítsék a klasszikusének-stílus művészeti 
értékét.  A versenybe nevezhet minden alap- és középfokú művészeti iskola növendéke. 

A zsűri elnöke:  
 

Dobi-Kiss Veronika 
operaénekes 

a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára 
 

 
Minden korcsoportban két műsorszám kotta nélküli előadása kötelező (eredeti vagy magyar nyelven), az 
alábbi kiírás szerint: 
 
I. és II. korcsoport kötelező darabja: egy magyar népdalfeldolgozás, valamint 

I. Korcsoport 
14 -16. életév (2018. 03. 07.-ig betöltött 14. életév és be nem töltött 17. életév) 

 1 barokk dal vagy 

 1 klasszikus dal vagy 

 1 romantikus dal  
II. Korcsoport 

17 -19. életév (2018. 03. 07.-ig betöltött 17. életév és be nem töltött 20. életév) 

 1 barokk dal vagy 

 1 klasszikus dal vagy 

 1 romantikus dal  
 

III. és IV. korcsoport kötelező darabja: Kodály Zoltán: A magyar népzene sorozat köteteiből egy 
népdalfeldolgozás, valamint  

III. Korcsoport 
20. -24. életév (2018. 03. 07.-ig betöltött 20. életév és be nem töltött 25. életév) 

 1 barokk ária vagy 

 1 klasszikus ária vagy 

 1 romantikus ária 
 

IV. Korcsoport 
25. életév felett (betöltött 25. életév) 

 1 barokk ária vagy 

 1 klasszikus ária vagy 

 1 romantikus ária 
 
A verseny időpontja: 2018. március 7. szerda 
A verseny helyszíne: Csermák Antal AMI, Veszprém, Megyeház tér 5. Csermák hangversenyterem  
Jelentkezési határidő:  2018. február 9. péntek 



Tervezett program: 
10:00 – 13:00  IV. korcsoport és I. korcsoport egymás után énekel   
13:00 – 14:00  Ebédszünet 
14:00 – 16:00 II. korcsoport és III. korcsoport egymás után énekel 
16:30 Eredményhirdetés 
Díjazás: Minden korcsoportban I., II., III., helyezés és különdíjak 
A jelentkezéseket kérjük iskolánk honlapján online formában kitölteni. 
Nevezési díj: 5.000,- Ft amelyet a jelentkezések elküldésével egyidőben, átutalással kell teljesíteni  
Alapítványunk egyszámlájára.  
Számlaszám:  73200206-11302179  (Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány)  
 
 
 
 
Veszprém, 2017.  szeptember 30. 
 Molnár Péter                                                                      Uher Bertalan  
             Intézményvezető                                                         intézményegység-vezető 


