
                              I.TRIOLA Kertvárosi Zenei Verseny
  Kerekasztal beszélgetés

Csongrád megye

A verseny, kerekasztal beszélgetés célja: 
– szakmai tapasztalatcsere a Csongrád megyében működő egyházi és magán 

fenntartású alapfokú művészeti iskolákban tanító tanárok számára
– bemutatkozási lehetőség, tehetségek felkutatása a Csongrád megyében működő 

egyházi és magán fenntartású alapfokú művészeti iskolákból

A verseny helyszíne: Heller Ödön Művelődési Ház: (Szeged-Tápé), 6753 Szeged,  Budai 
Nagy Antal u. 20-22.

A verseny időpontja: 2018. május 11.

A versenyen képviselt tanszakok:   akkordikus, billentyűs, fafúvós, rézfúvós, ütő, vokális, 
vonós.

Regisztráció és gyakorlási lehetőség: Heller Ödön Művelődési Ház (6753 Szeged, Budai 
Nagy Antal u. 20-22.)         -     8 -8.45 -ig a délelőtt sorra kerülők számára

– 13-13.45-ig a délután sorra kerülők számára

Korcsoportok:

I. korcsoport                                         2009.09.01.után születettek
II. korcsoport                                        2009.08.31.-2007.09.01.
III. korcsoport                                       2007.08.31.-2005.09.01.
IV. korcsoport                                       2005.08.31.-2003.09.01.
V. korcsoport                                       2003.08.31.-2001.09.01. és az az előtti születésűek

Vokális tanszakon:        18 év alattiak 
                                                             18 év felettiek  22 éves korig  
 

A verseny anyaga:

I. korcsoport : kettő, különböző karakterű szabadon választható mű, max.: 3 perces 
műsoridővel



II. korcsoport : kettő, különböző karakterű szabadon választható mű, max.: 5 perces 
műsoridővel
III. korcsoport :  kettő, különböző karakterű szabadon választható mű, max.: 7 perces 
műsoridővel
IV. korcsoport :  kettő, különböző karakterű szabadon választható mű, max.: 10 perces 
műsoridővel
V. korcsoport:   kettő, különböző karakterű szabadon választható mű, max.:  10 perces 
műsoridővel
Vokális tanszakon mindkét korcsoportnál kettő szabadon választható mű, max: 10 perces 

műsoridővel

A verseny anyaga lehetőség szerint kotta nélkül játszandó!

Zsűri

Dr. Gévayné dr. Janurik Márta hegedűművész, az SZTE ZMK docense, a zsűri elnöke
Dr. Bozóki Andrea gitárművész, az SZTE ZMK docense
Koczka Ferenc karmester, a Szegedi Nemzeti Színház művésze
Vizsolyi Lívia fagottművész, az SZTE ZMK docense

A verseny díjai: 

A zsűri minden korcsoportban I. II. III. helyezést ad ki. Ezen kívül különdíjakat, 
tárgyjutalmakat és felkészítő tanári elismeréseket adhat ki. 

Nevezési díj: 2000 Ft/ fő

A nevezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük átutalni legkésőbb 2018. április 10-ig.

TRIOLA Közhasznú Alapítvány 
K&H Bank. 10201006-50257434-00000000

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: a jelentkező gyerek nevét és „I. TRIOLA 
Kertvárosi Zenei Verseny”

Jelentkezés: 
A jelentkezési lap letölthető a www.triolaalapitvany.hu weboldalról az I. TRIOLA 
Kertvárosi Zenei Verseny menüpont alatt. Jelentkezési határidő március 23. A 
zeneiskolai bizonyítvány személyes adatok oldalának másolatát vagy az anyakönyvi kivonat  
(kezdők) másolatát csatolja a nevezési laphoz.

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni: triola.muveszet@gmail.com

A verseny további részleteiről Czeglédi Ibolya intézményvezető nyújt felvilágosítást a 06-
70-279-3465-ös telefonszámon.

http://www.triolaalapitvany.hu/
mailto:triola.muveszet@gmail.com

