
 
 
 
 

 
        Ü.i.:sz.:  /2017. 
            
        Tárgy: felhívás versenyre 
Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! 

 

Tisztelettel értesítem Önt és a kamarazene tantárgyat tanító kollégákat, hogy 

 

2018. MÁRCIUS 3-ÁN, /SZOMBAT/ 10 ÓRAKOR 

kerül megrendezésre az 

V. ZENEISKOLÁSOK REGIONÁLIS KAMARAZENE-VERSENYE 

 

A verseny célja: a társas zenélés élményének megteremtése, a kamarazenélés 

közösségformáló erejének szélesítése, a régióban folyó kamarazene oktatás pedagógiai 

eredményeinek bemutatása, a helyzetelemző, minőségfejlesztő tevékenység segítése, a 

kamarazenélés jelenlegi színvonalának bemutatása, a szorgalmas és jó képességű, növendékek 

megmérettetése, a tehetségek felkutatása és fejlődésük figyelemmel kísérése, szereplési, 

versenyzési rutin megszerzése, a tanulóknak fellépési lehetőség biztosítása, a felkészítő 

tanárok szakmai kultúrájának fejlesztése. 

 

A versenyre hangszer duók /nem kötelező azonos hangszernek lenni/, szonáta párok és 

három vagy annál nagyobb létszámú együttesek, jelentkezését várjuk. A programban tanár 

nem vehet részt. 

Korcsoportonkénti megkötés nincs. Nem írunk ki kötelező műveket, de a kortárs zeneszerzők 

alkotásait színvonalasan bemutatók előnyt élvezhetnek. A műsoridő maximum hét-nyolc perc 

lehet. 

Háromtagú szakmai zsűri a verseny végén értékelést tart a növendékeknek és a felkészítő 

tanároknak.  
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A helyezett és díjazott kamaracsoportok arany, ezüst és bronzminősítésű oklevelet 

kapnak, a résztvevő iskolák és tanulók emléklapot. Kérjük a zsűrit, hogy a részvételről szóló 

oklevél és a nívódíj kiadásával csak rendkívül indokolt esetben éljenek. 

 

A versenyre a mellékelt nevezési lapon lehet jelentkezni.  

Minden csoportnak a nevezési díjat átutalással kell teljesíteni „A SÜMEGI 

ZENEOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY” 72800078-10007266 számú számlájára.  

Igény esetén ebédet tudunk biztosítani (várhatóan 800-900.-Ft), ezt kérjük jelezni a 

nevezési lapon. 

Nevezési díj: 3 főig 3.000.-Ft/csoport; 6 főig 5.500.-Ft/csoport; 7 fő felett 6.500.-

Ft/csoport.  

Jelentkezési határidő: 2018. február 16.  

 

A verseny helye:  Kisfaludy Sándor Iskola épülete 

Sümeg, Mártírok útja 1-3. szám. 

 

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!  

 

Sümeg, 2017. november 21.  

 

Tisztelettel:  

 

Monostori István 

elnök 

 

További információ:    zeneiskola@kisfaludy.hu 
 
Monostori István elnöktől   06-30/699-4694 

Simon Szabina tanárnőtől   06-30/205-0566 


