
 

20. KÓTA ARANYPÁVA TÉRSÉGI, ORSZÁGOS NÉPZENEI MINŐSÍTŐ 

 

 

FELHÍVÁS 

 

 

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA a 

Hagyományok Házával együttműködve meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök, 

népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és 

kisebb énekes és hangszeres csoportok 20. országos minősítését a 2019. január 1. - 

2021. december 31. napja közötti időszakra. 
 

A KÓTA négy évtizede alkalmazott minősítési szempontok, tapasztalatok 

következetes megtartása mellett a többszintű minősítési rendszer szervezési rendjében 

és követelményeiben, az amatőr művészeti tevékenység értékelésére általánosan 

alkalmazott szabályokat, követendő normáknak tekinti. 

 

 

A minősítés célja: 

A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetett rendszer, amely az énekes és 

hangszeres népzenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgáló 

szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minősítési 

rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a 

népzenét művelők és támogatók értékorientálását. 

 

 

A minősítési szintek: 

 

1. KÓTA Térségi Aranypáva Népzenei Minősítő 

 

Elérhető szakmai fokozatok:  Megfelelt 

Dicséretes (tovább juthat az országosra ezen elért fokozattal) 

Kiváló      (tovább juthat az országosra ezen elért fokozattal)  

 

2. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Minősítő 

       

Elérhető szakmai fokozatok: Bronz  

Ezüst 

  Arany 

Aranypáva – díj (tovább juthat a gála szintű minősítésre ezen 

elért fokozattal) 

 

KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála 
       

Elérhető szakmai fokozatok: Aranypáva Különdíj 

    Aranypáva Nagydíj 

     Olsvai Imre – díj  
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Jelentkezés: 

 

Korcsoportok: 

 

1.) Alsós korosztály: 1-4. osztály 

2.) Felsős korosztály: 5-8. osztály 

3.) Középiskolás korosztály: 18. életévig 

 

 Formációk: 

a,   szólisták 

- énekes és hangszeres szólisták; 

b,  népzenei együttesek 

- hangszerkíséret nélkül éneklők  

- hangszerkísérettel éneklők 

- pengetős-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű   

népzenét játszó együttesek, zenekarok  

 

 

A műsor összeállításának szempontjai: 

 

1.) A korosztályoknak megfelelő műsorokkal készüljenek. 

2.) A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő maximum 5 perc.  

3.) A bemutatott műsorok egy tájegységről származó, legalább 3 egymáshoz 

kapcsolódó népdalokból álljanak.  

 

A minősítést kérők műsoraik összeállításánál figyeljenek a néphagyomány 

gazdagságának, jellegzetes értékeinek és sokszínűségének stílusos bemutatására 

törekedjenek merítve a népzene értékes rétegeiből.  

 

 

A KÓTA Népzenei Szakbizottsága a www.kota.hu honlapon a minősítő rendszer 

esemény-naptárát, valamint a szólisták és együttesek minősítési fokozatait aktuálisan 

közzéteszi és a ZeneSzó című folyóirat Népzeneszó rovatában megjelenteti. A KÓTA 

Népzenei Szakbizottsága a minősítési ciklus végén összegző értékelést jelentet meg a 

KÓTA Népzenei honlapján. 

 

 

 

 

http://www.kota.hu/

