
MAGYAR KÖNNYŰZENEI HANGSZERELŐ VERSENY 
 
A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (továbbiakban MAFUMASZ) magyar könnyűzenei 
hangszerelő versenyt hirdet a hazai könnyűzene népszerűsítésének érdekébe.  
 
A versenyen magyar és külföldi természetes vagy jogi személy egyaránt indulhat, kivéve a 
MAFUMASZ elnökségének tagjait és azok közvetlen hozzátartozóit.  
 
A verseny egyfordulós, jeligés.  
 
Pályázni lehet 1 db, XX. vagy XXI. századi magyar szerző által szerzett könnyűzenei darab 
fúvószenekari hangszerelésével (komolyzenei mű könnyűzenei átirata nem engedélyezett).  
A hangszerelést az alábbi összeállításra kell elkészíteni (a kottának az opcionális szólamokat is 
tartalmaznia kell - kihagyható szólamként kezelendők): fuvola (a 2. szólam opcionális); pikoló 
(opcionális); oboa (opcionális); fagott (opcionális); klarinét 1., 2., 3.; basszusklarinét 
(opcionális); altszaxofon 1., 2.; tenorszaxofon; baritonszaxofon (opcionális); trombita 1., 2., 3.; 
vadászkürt 1., 2.; harsona 1., 2., 3.; tenorkürt (a 2. szólam opcionális); baritonkürt; tuba; 
dobszerelés; dallamütők (tetszőleges); percussion (tetszőleges), basszusgitár (opcionális).  
 
A három nyertes pályamunkát a MAFUMASZ elnökségének fúvószenekari szekciója választja ki 
a beérkezett alkotások kottája alapján.  

 
A verseny díjai: 
1. díj: 100.000 Ft 
2. díj: 75.000 Ft 
3. díj: 50.000 Ft 

 
A pályaművek beérkezésének határideje: 

2017. március 31. 
 
A pályaművek kottáját egy nyomtatott példányban (partitúra és szólamok) és CD-n digitális 
formában (PDF), a címlapon és a lemezen a jelige feltüntetésével kérjük benyújtani (a CD-n a 
kotta mellett a műről készült hanganyag is elhelyezhető). A kottát és CD-t tartalmazó nagy 
borítékba egy kisebb, zárt borítékban kérjük mellékelni a pályázó adatait (név, lakcím, 
telefonszám, e-mail cím), valamint a pályamű címoldalán található jeligét. A jeligét a kisebb 
borítékon is kérjük feltüntetni. A nagy borítékra kérjük ráírni: MAGYAR KÖNNYŰZENEI 
HANGSZERELŐ VERSENY 2017. A nagy borítékot ajánlva a következő címre kérjük feladni: 
Horváth Adrián, 8200 Veszprém, Május 1. utca 23. 
 
Az eredményeket a MAFUMASZ honlapján (http://mafusz.hu) tesszük közzé, legkésőbb 2017. 
május 15-ig. Ünnepélyes eredményhirdetés: 

 
2017. július 8. (szombat) 

a VII. Sárvári Nemzetközi Fúvószenekari Verseny és XVIII. Fúvószenekari Várfesztivál 
eredményhirdetésén  

 
További információ: Horváth Adrián (30/69-531-96) 


