
 Pályázatunkkal a zenei kreativitás és alkotó készség 
kibontakoztatási lehetőségét szeretnénk biztosítani a zenét egykor 
tanult és jelenlegi zeneiskolások, valamint jelenleg középfokú zenei 
tanulmányokat folytató szakközépiskolások számára. 

 

Pályázati feltételek: 
 

♪ Egy pályázó egy pályaművel vehet részt.  

♪ A pályázati anyagot (papír alapú kotta) korábban nem használt 
jelszóval, a kategóriajelzéssel és a pályázó születési évével kell 
ellátni (szakközépiskola esetén az évfolyam számával is). CSAK 
ezeket az adatokat kell a borítékra is ráírni, s 1 eredeti 
példányban benyújtani. A pályázó személyes adatait CSAK a 
kitöltött jelentkezési lapon kérjük feltüntetni.  

A jelentkezési lap letölthető a www.bardos-mezotur.hu weboldalról 2017. január 10- e után.  

Kategóriák: 
„A”: alapfokú zenei tanulmányokat végző 

„B”: középfokú tanulmányokat végző 

Korcsoportok:  

„A” kategória:  

I. kcs: 12 éves korig, II. kcs: 13-16 évesig,  
III. kcs: 17 éves és idősebbek 25 éves korig (2017-
ben betöltött életkor) 

„B” kategória: 

I. kcs: 9-10. évfolyamon tanulók, II. kcs: 11-12. 
évfolyamos, vagy annál idősebb 22 éves korig 

 

  
  
VI. MEZŐ TÚ RI ZENESZERZŐ I 

PÁ LYÁ ZÁT 

A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája  

PÁLYÁZATOT HIRDET 

jelenlegi és egykori zeneiskolások (25 éves korig) 
(csak alapfokú zenei végzettség), valamint  

zeneművészeti szakközépiskolások (22 éves korig) 
(középfokú tanulmányokat folytató) számára 

http://www.bardos-mezotur.hu/


 

♪ Az akusztikus hangszerekre komponálandó szóló, vagy 
kamaramű,  vokális mű (választható) előadási ideje „A” 
kategóriában nem haladhatja meg a 10 perc elhangzási időt, „B” 
kategóriában a 12 percet. Javasoljuk, hogy a szerzemény 
maximum 6-8 szólamú legyen a bemutathatóság érdekében. 

♪ Neves szakmai zsűri értékeli a műveket és kiválasztja a 
bemutatásra érdemeseket, amelyek elhangzanak Mezőtúron a 
2017. május 5- i zeneiskolai bérletes hangverseny műsoraként.                    
(Helyszín: a Zeneiskola Hangversenyterme zongorával) 

♪ A pályamű bemutatásához szükséges egyéb hangszerekről és 
előadókról, valamint a mű betanításáról a pályázó köteles 
gondoskodni.   

♪ A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15. 

♪ A pályázatok elbírálása 2017. április 15-ére várható. A válogató 
eredményéről a pályázó értesítést kap.  

♪ Válogató értékelése: a benyújtott kották alapján  

♪ Döntő értékelése: az elhangzott művek alapján 

♪ Díjazás: valamennyi korcsoportban helyezések, különdíjak, 
kategóriánként előadói és közönségdíjak kerülnek kiosztásra.  

♪ A pályázat benyújtásának helye, címe:  

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, 
5400 Mezőtúr, Bajcsy- Zsilinszky utca 39/a. 

 
Elérhetőségek: www.bardos-mezotur.hu 

 
További információ a 0656-350-899-es telefonszámon kérhető. 

 
 
 
 

Légy bátor, s mutasd meg magad! 
 

 

http://www.bardos-mezotur.hu/

