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Versenykiírás

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, valamint az 

Albakkord Zenei Alapítvány megrendezi az V. Országos Gregor József Énekversenyt 

Magyarországon és a határon túl tanuló magyar állampolgárságú és magyar nemzetiségű fiatal 

tehetséges énekesek részére. 

A verseny fővédnöke:  Gregorné dr. Takács Mária 

Dr. Cser-Palkovics András - Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

        polgármestere 

 

A zsűri elnöke:  Schultz Katalin főiskolai adjunktus 

A zsűri tagjai:   Halmai Katalin egyetemi adjunktus, operaénekes 

Kertesi Ingrid egyetemi adjunktus, operaénekes 

Versenyünkkel továbbra is a Gregor József által oly nagy lelkesedéssel támogatott fiatal generációt 

szeretnénk felkarolni, és a legjobbaknak kiemelkedési lehetőséget teremteni. 2006 márciusában az 

első országos énekversenyünkön Gregor Józsefet a verseny fővédnökeként és támogatójaként 

köszönthettük. Egy éven át intézményünk magánének tanszakának konzulense volt. Hatalmas 

szakmai tapasztalatával, szívvel-lélekkel és tettekkel támogatta iskolánkat. Ötödik alkalommal lehet 

részünk abban a megtiszteltetésben, hogy hagyományosan megrendezett énekversenyünkkel az Ő 

kiváló egyéniségének állíthatunk méltó emléket. 



Jelentkezési határidő: 2017. október 24. /kedd/. A jelentkezési lapokat elektronikusan kérjük 

elküldeni a gregorenekverseny2017@gmail.com címre! 

A verseny kategóriái: 

I. kategória 

Azok részére, akik jelenleg alapfokú művészetoktatási intézmények magánének szakának növendékei. 

I. korcsoport: 16-19 éves korig (akik 2017.11.24-ig betöltötték 16. és  nem töltötték be a 20. 

életévüket) 

II. korcsoport: 20- 22 éves korig (akik 2017.11.21-ig betöltötték 20. és nem töltötték be a 23. 

életévüket) 

II. kategória 

Azok részére, akik jelenleg zeneművészeti szakgimnázium magánének szakának tanulói. 

I. korcsoport: 9-12. évfolyam hallgatói részére 

II. korcsoport: 13. évfolyam és a szakképző I.-III. évfolyam hallgatói részére 

III. kategória 

Azok részére, akik művészeti iskolák magánének képzésében jelenleg nem vesznek részt, 16-tól 26 

éves korig (akik 2017.11.24-ig betöltötték 16. és nem töltötték be a 27. életévüket), és zeneiskolai 

tanulók részére, akik 2017. november 24-ig betöltötték 23. életévüket. A versenyen való részvétel 

nem kötött korábbi rendszeres énektanuláshoz.  Zeneművészeti egyetemek képzésében részt vett és 

részt vevő magánének szakos hallgatók nevezése a versenyen nem lehetséges! 

A verseny két forduló keretében kerül megrendezésre. A II. fordulóba (döntőbe) jutó versenyzőkről a 

zsűri az I. fordulót követően hoz döntést. 

 

A verseny anyaga: 

I. kategória/I. korcsoport: 

I. forduló: Egy barokk dal, vagy ária   

  Egy klasszikus, vagy romantikus dal (max.8 perc) 

II. forduló Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal 

  Egy romantikus dal, vagy ária (max.8 perc) 

I. kategória/II. korcsoport és II. kategória /I.-II. korcsoport 

I. forduló Egy barokk dal, vagy ária 

  Egy romantikus dal (max.8 perc) 

II. forduló Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi dal 

  Egy klasszikus dal 

  Egy szabadon választott dal, vagy ária (max.10 perc) 

III. kategória: 

 I. forduló Egy szabadon választott dal, vagy ária  

                       Egy barokk vagy klasszikus dal (max.8 perc) 

II. forduló Egy romantikus dal, vagy ária 

                     Egy klasszikus dal vagy ária   

        Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal (max.10 perc) 

 

Jelentkezési határidő lejárta után a feltüntetett versenyműsor nem változtatható meg! A 

választott darabokat kotta nélkül, zongorakísérettel, lehetőség szerint eredeti nyelven kérjük előadni! 

Az eredeti kottákat be kell mutatni.  
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Díjak: Kategóriánként, korcsoportonként három helyezettet díjazunk. 

I. díj: Bruttó 50 000 Ft   II. díj: Bruttó 25 000 Ft  III. díj: Bruttó 15 000 Ft 

Tervezett különdíjak: 

- Gregor-díj - a legkifejezőbb előadó részére 

- Külön díj a leghitelesebben előadott Kodály népdalfeldolgozás, vagy műdal előadójának 

- A legjobb Fejér megyei előadó díja 

- Korrepetitori különdíj 

Nevezési díj összege 10.000 Ft/versenyző, melyet az Albakkord Zenei Alapítvány számlaszámára 

kérünk átutalni 2017. október 23-ig!  Számlaszám: HU05 11736006-20339157-00000000   

Kérjük, a megjegyzés rovatba tüntessék fel: GREGOR VERSENY / VERSENYZŐ NEVE 

A verseny tervezett programja: 

2017. november 24. péntek  08.00-19.00 - Regisztráció 

11.00-18.00 - II. kategória versenye 

19.00   - Ünnepi díszhangverseny a Hiemer-ház báltermében 

2017. november 25. szombat 08.00-13.00  - Regisztráció 

10.00-20.00  - I. és III. kategória versenye 

2017. november 26. vasárnap 10.00   - Döntő 

15.00   - Ünnepélyes díjkiosztó és gálahangverseny 

Az énekverseny mindkét fordulója nyilvános. Felkészítő tanárok és korrepetitorok részére nevezési 

díj nincs. A verseny idejére étkezést a püspökség menzáján, szállást a Nemes Nagy Ágnes 

Kollégiumban szervezünk. A verseny jelentkezési lapja, szállás- és étkezésigénylő lapok az iskola 

honlapjáról letölthetők. www.hermannzenesuli.hu 

A dátumok és információk tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk a jelentkezők számától 

és a zsűri döntésétől függően! 

A verseny helyszíne: 

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az iskola címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.  

Telefon:  +36-22/500-989 

E-mail:  gregorenekverseny2017@gmail.com 

titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu 

Honlap:  www.hermannzenesuli.hu 

Facebook:  www.facebook.com/gregorjozsefenekverseny 

www.facebook.com/hermannzeneiskola 
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