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A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola az ifjúkori kamarazenélés 
hagyományainak ápolása és megerősítése céljából immár negyedik 
alkalommal várja a kamarazene ifjú művészeit.  
A Fesztivál célja, hogy magas színvonalú, mégis oldott, családias 
légkörű fórumot teremtsen a fiatal, amatőr kamaramuzsikusok társas 
zenélésének. 

A Fesztivál szervezője 
Az idén harmincéves jubileumát ünneplő, Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskolában névadónk elvei szerint alapvető szerepet tölt be a sokoldalú 
zenei nevelés. A tizenkét évfolyamos intézményben egy nevelési egységben él 
általános iskola, gimnázium, zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola.  

Iskolánk alapítója és a Fesztivál művészeti vezetője a Kossuth-díjjal kitüntetett 
Sapszon Ferenc karnagy.  

A Fesztivál története 
Kilenc évvel ezelőtt, az első Fesztivál megrendezésekor az a szándék vezetett 
bennünket, hogy rendezzünk egy olyan találkozót, nemes versengést a gyerekeknek, 
amely nem félelmekkel és szorongásokkal, hanem a zenélés örömével van tele; ahol 
nem a verseny szervezői, hanem maguk a versenyzők, a fiatalok vannak a 
középpontban. Az elmúlt három fesztivál alkalmával már ismerősként üdvözölhettük 
a majd’ 60 kamarazenei csoport kétszáznál is több tagját, a több tucat zenetanárt, az 
idelátogató iskolaigazgatókat, családtagokat, barátokat. 	 	 	 	 	
Reméljük, idén is találkozunk! 

A Fesztivál menete 
A Fesztivál egyfordulós. A fellépők névsor szerint következnek, a gyakorlási rend a 
megnyitón kerül kihirdetésére. Az utolsó napon ünnepélyes eredményhirdetéssel és 
díjkiosztással zárul a programsorozat.  
A díjnyertesek 2019-ben ünnepélyes Gálakoncerten szerepelhetnek majd. 

Kategóriák, korcsoportok, műsoridők 
I. kategória: duók 
1. korcsoport: 8 -11 évesek (szül. év: 2007-2010) max. 6 perc  
2. korcsoport: 12 - 15 évesek (szül. év: 2003-2006) max. 8 perc  
3. korcsoport: 16 - 22 évesek (szül. év: 1996-2002) max. 10 perc 

II. kategória: triók és kvártettek 
1. korcsoport: 8 -11 évesek (szül. év: 2007-2010) max. 6 perc  
2. korcsoport: 12 - 15 évesek (szül. év: 2003-2006) max. 8 perc  
3. korcsoport: 16 - 22 évesek (szül. év: 1996-2002) max. 10 perc 

III. kategória: kisegyüttesek 
1. korcsoport: 8 -11 évesek (szül. év: 2007-2010) max. 6 perc  
2. korcsoport: 12 - 15 évesek (szül. év: 2003-2006) max. 8 perc  
3. korcsoport: 16 - 22 évesek (szül. év: 1996-2002) max. 10 perc 
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Időpont és helyszín  
2018. december 7-9. 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Szakgimnázium 
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30. 061-212-7782 

Díjak, a zsűri tagjai 
A zsűri kategóriánként és korcsoportonként egyéni és megosztott díjakat, ill. egyéb 
különdíjakat ad ki. 
A harmincéves jubileumát ünneplő Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola különdíjat ajánl fel a 
legszebben előadott magyar szerző által írt műért. 
A zsűri tagjai az alapfokú zenepedagógia és a zenei tehetséggondozás iránt elhivatott neves 
tanárok és előadóművészek. A zsűri elnöke: Dr. Vigh Andrea. 

A részvétel feltételei, szabályai  
Az ország minden zeneiskolájából és a határokon túlról is várjuk a versenyzőket.  
Alapítványi és egyházi fenntartású zeneiskolák tagjai, valamint a nem zeneiskolai keretek 
között tanuló diákok is jelentkezhetnek. 
Zeneművészeti szakközépiskolák és zeneművészeti egyetemek hallgatói nem vehetnek 
részt a versenyben. 
Vegyes korosztályú összeállítás esetén a csoport a tagok többségének életkora szerint kerül 
beosztásra. Páros számú tagoknál a csoport az idősebb tagnak megfelelő korcsoportba 
kerül. 
A versenyműsornak minimum kettő, különböző korból származó darabot kell tartalmaznia. 
A versenyző köteles az eredeti, jogtiszta kottát vagy kéziratot magával hozni, s azt a 
regisztráció alkalmával felmutatni; valamint a játszandó darabok fénymásolatából egy 
példányt a regisztrációnál leadni. 

Jelentkezési határidő 
A jelentkezési lap a rendező iskola honlapjáról (www.kzmk.hu) letölthető. A jelentkezéseket 
emailben, faxon vagy postai úton a rendező iskola címére kell eljuttatni legkésőbb 2018. 
október 30-ig. (Fax: 06-1-212-1369, email: office@kzmk.sulinet.hu) 
A jelentkezés befogadásáról emailben visszaigazolást küldünk. 

Részvételi díjak, kedvezmények 
A részvételi díj 3500 Ft/fő.  
Ha egy diák több összeállításban is szerepel, akkor részére jelentkezésenként 2000 Ft a díj. 
A ZETA tagsággal rendelkező tanárok diákjainak jelentkezésenként szintén 2000 Ft a díj. 
A részvételi díj a helyszínen készpénzben, vagy a Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület 
számlájára való átutalással fizethető (Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület, 1126 Bp., 
Böszörményi út 19/c. 19009942-1-43). Átutalásos számla emailben előre kérhető. 

Információk, elérhetőségek  
Kérdéseiket a Fesztivál koordinátora, Gulyás Csilla várja az  office@kzmk.sulinet.hu, illetve 
a csilla@gulyascsilla.hu email címen. 
A Fesztivál szervezőbizottsága az időpontok és feltételek változtatásának jogát fenntartja. 

Budapest, 2018. szeptember 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
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