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I. BUDAPESTI ZENEISKOLAI SZTÁN ISTVÁN TROMBITÁS FESZTIVÁL 

A fesztivál időpontja: 2019. december 7. 

Helyszín:  Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola AMI 

  1092 Budapest, Köztelek utca 8. 

  Telefon: 1 / 218 - 3834 

  e-mail: info@fajzami.sulinet.hu 

  web: http://www.ferencvarosizeneiskola.hu 

 

A RENDEZVÉNY A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE „ISKOLAKAPUN KÍVÜL PROGRAM” KE-

RETÉBEN VALÓSUL MEG. 

A fesztivál célja: A trombita tantárgy fővárosi zeneiskolákban elért pedagógiai eredményeinek bemu-

tatása. Tehetségkutatás. A Fővárosi Rézfúvós Munkaközösség megalakításának előmozdítása. A ver-

seny lehetőséget nyújt a Fővárosban tanító kollégáknak egymás munkájának megismerésére, kapcso-

latok kialakítására.  

A rendezvény egyfordulós. 

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2008. szeptember 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2006. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 2003. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között, 

IV. korcsoport: 2000. szeptember 1-je és 2003. augusztus 31. között, 

V. korcsoport: 1997. szeptember 1-je és 2000. augusztus 31. között született tanulók. 

A nevezés feltétele: A fesztiválon csak a Budapest Főváros kerületeiben működő alapfokú (állami, vagy 

egyéb fenntartású) művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló, trombita főtárgyat tanuló növen-

dékek vehetnek részt. Azok a tanulók nevezhetők, akik legalább a Hek.2. évfolyam követelményét tel-

jesítették trombita hangszeren.  

Kötelezően eljátszandó mű nincs, minden nevezett tanuló a tudásszintjének megfelelő előadási dara-

bot játssza! 

A fesztivál helyszínén az előadott művek eredeti, jogtiszta kottáit regisztráláskor be kell mutatni! 

A különböző korcsoportokban induló növendékeknek eltérő időkeret áll rendelkezésére: 

I. korcsoport: maximum 5 perc 

II. korcsoport: maximum 8 perc 

III. - IV. – V. korcsoport: maximum 10 perc 

Nevezési határidő: 2019. november 25. 08:00  

A jelentkezési lapot a fovaros@tothaladar.hu címre kérjük elküldeni. 
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ÉRTÉKELÉS:  

Az értékelőbizottság elnöke és két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a verseny-

zők teljesítményét. A bizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a részt-

vevőknek a műsoruk bemutatására. A résztvevők végső pontszáma az értékelőbizottsági tagok által 

adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:  

Tudásszintnek megfelelő darabválasztás, hangszín, hangindítás, intonáció; ritmusjáték, tempó-

választás és tempótartás; artikuláció; stílus-tudatosság; dinamikai utasítások betartása, árnyalatokban 

gazdag megvalósítása; frazeálás; hangterjedelem és állóképesség; technikai koordináció; szöveghűség; 

érzelmileg átélt művészi formálás. 

A FESZTIVÁL DÍJAI:  

Az értékelőbizottság a résztvevők által elért pontszámok alapján KIEMELT ARANY, ARANY, EZÜST, 

BRONZ minősítést, valamint DICSÉRETet adhat ki. A bizottság döntése ellen fellebbezni nem lehet. 

Esetleges különdíjak odaítéléséről a díj felajánlója, vagy annak képviselője, megbízottja dönthet. 

 

Nevezni a fesztiválra 2019. november 25. délelőtt 8:00-ig, a hiánytalanul kitöltött, aláírt Jelentkezési 

lap fovaros@tothaladar.hu e-mail címre küldésével lehetséges. Nevezési díj nincs. 

 

 

Eredményes felkészülést kívánva,  

Üdvözlettel: 

 

_____________________________________ 
Magyar Margit 

fővárosi igazgatói munkaközösségvezető 

_____________________________________ 
Biró Attila 

intézményvezető  
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola AMI 

 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 13. 
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