FELHÍVÁS
a „DOBSZERDA” Dunántúli Regionális
Ütőhangszeres találkozóra és szakmai napra
a Dunántúlon működő alapfokú művészeti iskolákban tanuló diákok részére
A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola és a
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
második alkalommal rendezi meg a DOBSZERDA - Dunántúli Regionális Ütőhangszeres Találkozót
alapfokú művészeti iskolákban tanuló diákok részére.

Időpontja:
2020. március 25. (szerda)
Program:
8.00-9.00 Regisztráció
9.00-12.00 A találkozó résztvevőinek műsora
12.00-13.00 Ebédszünet
13.30 Eredményhirdetés, értékelés
14.15 Kötetlen szakmai beszélgetés
Nevezési határidő: 2020. március 9.




A részvételi díjat átutalással kérjük befizetni az alábbi számlaszámra:
Számlaszám: 11743002-26476014-00000000
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
Nevezési díj: 1500,- Ft/fő, a versenyző részére.
Befizetési határidő: 2020. március 9.

Az átutalás közlemény részében kérjük feltüntetni: „DSZ”, és a versenyző/kamaracsoport nevét.
Jelentkezni lehet 2020. február 19-től - 2020. március 9-ig online
az intézmény honlapjáról (www.kaposvarizeneiskola.hu ) is elérhető
https://jelentkezes.kaposvarizeneiskola.sulinet.hu oldalon.
A jelentkezés során a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni.
Tankerület által vállalt díjfizetés esetén a számlát – egyéni kérés alapján – előre kiállítjuk.
A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A programról a rendezőbizottság – elektronikus úton – részletes tájékoztatót küld a jelentkező
iskolák részére.
Esetlegesen felmerült kérdéseiket a kaposvarilisztferenczeneiskola@gmail.com címre várjuk.
Sikeres felkészülést kíván a
Rendezőbizottság
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Részvételi feltételek:




A találkozón minden művészeti iskola 20 percet tölthet a színpadon.
Kötelező műveket nem határozunk meg, egyéni és kamaraprodukciók előadására is van
lehetőség a megadott időtartamban.
Kategóriák:
- Szóló
- Kamara
Egy növendék kategóriánként többször is nevezhető, ez a nevezési díj összegén nem változtat.



Dallamhangszereket (vibrafon, xilofon, marimba, harangjáték), dobokat (dobfelszerelés,
timpani, tomok, bongó, konga, roto-tom) és ritmushangszereket tudunk biztosítani.
 A versenyzők nevezése együttesen a jelentkezési lap beküldésével és a nevezési díj
befizetésével válik érvényessé.
 Az online jelentkezési lapon kért adatok megadása a program sikeres lebonyolítása érdekében
szükségesek.
 Csak annak a tanulónak a jelentkezését áll módunkban elfogadni, aki az aláírásával igazolja,
hogy az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Hozzájáruló nyilatkozat – személyes adatok
kezeléséhez” dokumentumokat megismerte és aláírásával elfogadta. 16 év alatti tanuló
esetében a szülő aláírása is szükséges.
 A találkozó díjai: Emléklap minden résztvevőnek, a zsűri döntése alapján a „legütősebb”
produkciókat kategóriánként arany-, ezüst- és bronzéremmel díjazza. A különleges előadásokat
a szponzori felajánlásoknak megfelelően különdíjjal jutalmazhatja a zsűri.
 Az értékelés szempontjai: technikai biztonság, hangszerkezelés, ritmika, tempó, artikuláció,
formálás, kottahűség, dinamika, hangszín.
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„A versenyeztetés szerepe a tehetséggondozásban”
Nem akkreditált pedagógus továbbképzés
A „DOBSZERDA Dunántúli Regionális Ütőhangszeres Találkozó egyben nem akkreditált
pedagógus továbbképzés is, melynek feltételei az alábbiak:
A 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a hétévenkénti
továbbképzés legfeljebb 25%-a (30 pont) teljesíthető az e paragrafus (d) pontjában meghatározottak
szerint is, mely a pedagógus továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, és időtartama a 120 órás
kötelező képzésbe beszámítható.
A továbbképzés teljesítésének feltételei:
 A jelentkezési lap beküldése a megadott határidőig.
 Tanítvány szerepeltetése a programon,
 Vagy a találkozó meghallgatása.
 Jelenléti ív aláírása.
 A részvételi díj befizetése.
A továbbképzés teljesítéséről tanúsítványt állítunk ki, melyet a rendezvény napján adunk át a
résztvevőknek.
Jelentkezési határidő:

2020. március 9.

Részvételi díj befizetésének határideje: 2020. március 9. a jelentkezéssel egy időben.
Számlaszám: OTP Bank 11743002-26476014
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
Részvételi díj:
1.500,- Ft
A részvételi díj átutalással fizethető be. A közlemény részében kérjük feltüntetni: DSZ + a pedagógus
neve.
A továbbképzés fontosabb jellemzői:
Címe: A versenyeztetés szerepe a tehetséggondozásban
Időpontja: 2020. március 25.
Szervezője: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola és a
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
Helyszíne: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.
Tel: 82/512-762
Email: kaposvarilisztferenczeneiskola@gmail.com
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu
Óraszáma: 5 óra
Pontszám: 5 pont

Étkezés:
Étkezési lehetőség az iskolánkhoz közeli HEK étteremben egy menü 1000,- Ft.
(7400 Kaposvár, Németh István fasor 7.)
Az ebéd fizetése: készpénzben, az étkezés helyszínén lehetséges.
Az igények leadási határideje a kitöltött táblázattal, a rendező címére: 2020. március 11.
Az étterem kérése alapján a megrendelést nem áll módunkban törölni.
Az étterem ajánlata:
Menü: Leves + rántott szelet rizibizivel, káposztasalátával
Az igényeket az online táblázatban jelölheti.
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