
III. Veszprémi Gitár Kamaraverseny  

2017. április 26. 

 

A verseny célja, hogy népszerűsítse a klasszikus gitáron illetve a klasszikus gitárral együtt más 

hangszereken megszólaltatott kamarazenét, valamint közelebb hozza egymáshoz a sokszor 

egymástól elszigetelten dolgozó gitártanár kollégákat és a gitáros növendékeket.  

Kik nevezhetnek?  

Az elmúlt évek érdeklődésén felbuzdulva, mindenkit szeretettel várunk az egész ország területéről, 

aki a versenykiírás követelményeinek megfelel. Mivel a versenyt egy naposra tervezzük, a versenyben 

résztvevők létszámát limitálnunk kell, ezért a regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik! 

Minden olyan 6-20 év közötti zeneiskolásokból álló kamaracsoport produkciójával lehet nevezni, 

melyben legalább az egyik hangszer klasszikus gitár. Lehet az gitárduó, trió, akár gitárzenekar is, de a 

gitár bármely más hangszerrel is társítható. A kamaracsoportok létszáma nincs korlátozva!  

A három korcsoportot a következőképpen határoztuk meg:  

I. korcsoport  

2006. június 1. után születettek  

II. korcsoport  

2002. június 1. és 2006. május 31. között születettek  

III. korcsoport  

2002. május 31. előtt születettek  

Azoknál a kamaracsoportoknál, ahol különböző korcsoportokból neveznek a versenyzők, a gitáros, 

illetve a legidősebb gitáros életkorát kell alapul venni! 

Milyen művekkel lehet versenyezni?  

A versenyre minimum kettő különböző karakterű művel lehet nevezni.  (összesen: max. 8-10 perc) 

A nevezési díj:  

2000,-Ft /fő, 10 fő feletti kamaracsoportok esetén 20.000Ft 

A nevezési díjat a Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány számlájára a nevezési határidő 

lejártáig kell befizetni/utalni.  

Számlaszám: 73200206-11302179  



Számla kiállításához adatokat az online jelentkezés során lehet megadni. Kérjük, hogy az átutaláskor a 

közlemény rovatban feltétlen tüntessék fel a csoport(ok) és a nevező iskola nevét!  

A versenyzők értékelése  

A versenyzők értékelését egy háromtagú, művésztanárokból álló szakmai zsűri fogja értékelni.  

A zsűri tagjai: 

Eötvös József, Csáki András és Szilvágyi Sándor gitárművészek.  

Jelentkezés  

Jelentkezni az iskola honlapján megtalálható online jelentkezési lapon lehet, mely az alábbi linkre 

kattintva érhető el: (http://zenede.hu)  

Jelentkezési határidő:  

2017. március 10.  

A verseny helyszíne:  

Csermák Antal AMI Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.  

Tel.: +36-88-566-790;  E-mail: titkarsag@zenede.hu  

 

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!  

 

Veszprém, 2016. december 28. 

Márkusné Vörös Hajnalka Nagy Csaba Kelemen András Bánó Tamás 

 alapítvány elnöke gitártanárok 

 Uher Bertalan 

 intézményegység-vezető 


