CSERMÁK ANTAL ZENEISKOLA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
Telefon: 06-88-566-790
E-mail: titkarsag@zenede.hu

VERSENYFELHÍVÁS
„Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért” Alapítvány és a
Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola meghirdeti a

XVII. VESZPRÉMI REGIONÁLIS TROMBITAVERSENYT.
Tisztelt Igazgató Nő/Úr!
Ezúton szeretnénk felhívni az Ön és trombitát tanító kollégája figyelmét a Veszprémi
Regionális Trombitaversenyre, melyet az idén tizenhetedik alkalommal rendez meg a
Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány 2019. december 4-én 10.00 órai kezdettel.
A rendezvényt azzal a céllal hoztuk létre, hogy lehetőséget adjunk a növendékeknek a
szereplésre, hogy a tanárkollégák megismerjék egymást és egymás munkáját, valamint a
szakközépiskolákban tanító tanárok is találkozhassanak a zeneiskolában tanuló
növendékekkel és az ott tanító tanárokkal.
Résztvevő zeneiskolák
A versenyen fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye
zeneiskoláiban tanuló 6 és 18 év közötti trombitás növendékek vehetnek részt, négy
korcsoportban.
Versenykövetelmények
A versenyen kijelölt kötelező előadási darab nincs.
A versenyre két előadási darabbal kell nevezni, mely darabok közül az egyik BAROKK, a másik
ETTŐL ELTÉRŐ STÍLUSÚ kell, hogy legyen!
Az előadási darabokat kotta nélkül kell előadni!
Korcsoportok
I.
2008. június 01. után születettek
II.
2006. június 01. – 2008. május 31. között születettek
III.
2004. június 01. – 2006. május 31. között születettek
IV.
2001. június 01- - 2004. május 31. között születettek.
A verseny zsűrije: háromtagú, művésztanárokból álló zsűri értékeli a növendékek
teljesítményét.
A versenyzők értékelése
• A zsűri tagjai külön pontozzák a kötelező és szabadon választott műveket 1-től 20
pontig.
• Az elért pontszámtól függően a versenyző arany, ezüst vagy bronz fokozatot kaphat.
• Korcsoportonként a legmagasabb pontszámot elérő versenyző nívódíjban részesül.
• A kiemelkedően magas színvonalú produkciókat különdíj adományozásával
jutalmazza a zsűri.
• Tanári különdíjjal jutalmazza a legsikeresebb felkészítő tanárt és zongorakísérőt.

Jelentkezés
A jelentkezéseket kérjük iskolánk honlapján online formában kitölteni.
Nevezési díj: 2.000,- Ft amelyet a jelentkezések elküldésével egyidőben kizárólag átutalással
kell teljesíteni Alapítványunk egyszámlájára. Számlaszám: 73200206-11302179 (Veszprém
Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány) A közlemény rovatba fel kell tüntetni a verseny
nevét, valamint a nevező iskola/intézmény pontos nevét és címét. A kiállított számlát a
verseny napján minden résztvevő megkapja.
A jelentkezési határidő után jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2019. november 22. péntek.
A verseny helye és ideje:
Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
Veszprém, Megyeház tér 5.
2019. december 4. (szerda) 10 óra
Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!

Veszprém, 2019. szeptember 19.

Uher Bertalan sk.
intézményvezető

Márkusné Vörös Hajnalka sk.
kuratórium elnöke

