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

„Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért” Alapítvány és
a Veszprémi Csermák Antal zeneiskola meghirdeti a
V. VESZPRÉMI KLASSZIKUS MAGÁNÉNEK VERSENYT
A verseny célja, hogy a Magyarországon működő alapfokú és középfokú vokális tanszakok
növendékei, valamint az egyéni klasszikus ének képzésben részt vevő növendékek és felkészítő
tanáraik bemutathassák tehetségüket, tudásukat. Megismerhessék egymás munkáját és
lehetőség szerint új szakmai, baráti kapcsolatok kialakításával ápolják és erősítsék a
klasszikusének - stílus művészeti értékét.
A versenybe nevezhet minden magánénekes növendék, aki alapfokú vagy középfokú
művészetoktatási intézmény keretében folytatja tanulmányait, vagy egyéni oktatásban vesz
részt.
A zsűri tagjai:
Tokody Ilona
Világhírű Kossuth-díjas, Mesterművész, az Operaház Örökös tagja,
az MMA tagja, Kiváló és Érdemes Művész
Dobi - Kiss Veronika
Artisjus – díjas magánének tanár
Hegedűs - Gönczy Katalin
zongoraművész, korrepetitor
Minden korcsoportban két műsorszám kotta nélküli (az egyiket magyar nyelven) előadása
kötelező, az alábbi kiírás szerint:
I. kötelező darabja: egy népdalfeldolgozás
I.
Korcsoport
14 -16. életév (2020. 03. 04.-ig betöltött 14. életév és be nem töltött 17. életév)
 1 barokk dal vagy
 1 klasszikus dal vagy
 1 romantikus dal vagy
A műsoridő egyénenként maximum 4 perc.
II. korcsoport kötelező darabja: egy barokk dal vagy ária
II.
Korcsoport
17 -19. életév (2020. 03. 04.-ig betöltött 17. életév és be nem töltött 20. életév)
 1 klasszikus dal vagy ária vagy
 1 romantikus dal vagy ária vagy
 1 népdalfeldolgozás, vagy XX.sz. magyar dal
A műsoridő egyénenként maximum 6 perc.

III. korcsoport kötelező darabja: egy romantikus dal vagy ária
III.
Korcsoport
20 – 26. életév (2020. 03. 04.-ig betöltött 20. életév és be nem töltött 27. életév)
 1 barokk dal vagy ária vagy
 1 klasszikus dal vagy ária
 1 népdalfeldolgozás, vagy XX.sz. magyar dal
A műsoridő egyénenként maximum 6 perc.
A verseny időpontja: 2020. március 4. szerda
A verseny helyszíne: Csermák Antal Zeneiskola - AMI, Veszprém, Megyeház tér 5.
Csermák hangversenyterem
Jelentkezési határidő: 2020. február 7. péntek
A jelentkezést kérjük iskolánk honlapján online formában kitölteni.
A versenyzők maximum létszáma 55 fő. A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben
történik, ami az átutalás teljesítésével válik érvényessé.
Díjazás: Minden korcsoportban I., II., III., helyezés és különdíj adható
Nevezési díj: 6.000,- Ft amelyet a jelentkezések elküldésével egyidőben, átutalással kell
teljesíteni Alapítványunk számlájára. Közleménybe kérjük feltüntetni a versenyző nevét.
Számlaszám: 73200206 - 11302179 (Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány)
Veszprém, 2019. december 6.

Hartmann Péter
Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány
kuratórium elnöke

Uher Bertalan
intézményvezető

