„Isten becsül engem, mikor dolgozom, szeret, amikor énekelek.”
/R. Tagore/

VI. ORSZÁGOS
GREGOR JÓZSEF
ÉNEKVERSENY

SZÉKESFEHÉRVÁR
2021. NOVEMBER 26-28.
Versenykiírás
A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, valamint a Tálos Edit
Alapítvány megrendezi az VI. Országos Gregor József Énekversenyt Magyarországon és a határon
túl tanuló magyar állampolgárságú és magyar nemzetiségű fiatal tehetséges énekesek részére.
A verseny fővédnökei:
A zsűri elnöke:
A zsűri tagjai:

Gregorné dr. Takács Mária

dr. habil Halmai Katalin Operaénekes, az LFZE tanára
Kertesi Ingrid
Bartók-Pásztori, Liszt-díjas, operaénekes
érdemes, kiváló művész, a Magyar Érdemrend
tisztikeresztjének kitüntetettje, az LFZE adjunktusa
Kovácsházi István
Liszt-díjas operaénekes,
a PTE Művészeti karának oktatója

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. Hatodik alkalommal lehet
részünk abban a megtiszteltetésben, hogy hagyományosan megrendezett énekversenyünkkel az Ő
kiváló egyéniségének állíthatunk méltó emléket.
Jelentkezési határidő: 2021. november 12.

A verseny kategóriái:
I. kategória
Alapfokú művészeti iskolák magánének szakán tanulók részére.
I. korcsoport: 16-19 éves korig (akik 2021.11.26-ig betöltötték 16. és nem töltötték be a 20.
életévüket)
II. korcsoport: 20-22 éves korig (akik 2021.11.26-ig betöltötték 20. és nem töltötték be a 23.
életévüket)
II. kategória
Zeneművészeti szakgimnáziumok magánének szakán tanulók részére.
I. korcsoport: 9-12. évfolyam tanulói részére
II. korcsoport: 13. évfolyam és a szakképző évfolyamok tanulói részére
III. kategória
Azok részére, akik művészeti iskolák magánének képzésében jelenleg nem vesznek részt, 16-tól 26
éves korig (akik 2021.11.26-ig betöltötték 16. és nem töltötték be a 27. életévüket), valamint alapfokú
művészeti iskolák tanulói részére, akik 2021. november 26-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.
Újdonság!!!!!! Újdonság!!!!!!
A versenyzők részt vehetnek (nem kötelező) a három fordulós, DODEK (Digitális Opera-, Dalirodalom
és Előadóművészeti Kvíz), szakmai jellegű online tudáspróbán, melyről a nevezést követően fognak
tájékoztatást kapni.
A verseny anyaga:
I. kategória/I. korcsoport:
I. forduló:
Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal
Egy szabadon választott dal az előző daltól eltérő stílusú és karakterű
maximális műsoridő: 8 perc
II. forduló: Egy barokk, vagy klasszikus dal, vagy ária
Egy romantikus dal
maximális műsoridő: 8 perc
I. kategória/II. korcsoport és II. kategória /I.-II. korcsoport:
I. forduló
Egy barokk dal, vagy ária
Egy romantikus dal
maximális műsoridő: 8 perc
II. forduló

Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi dal
Egy klasszikus dal
Egy szabadon választott dal, vagy ária
maximális műsoridő: 10 perc

III. kategória:
I. forduló
Egy barokk vagy klasszikus dal
Egy szabadon választott dal, vagy ária
II. forduló

maximális műsoridő: 8 perc

Egy romantikus dal, vagy ária
Egy klasszikus dal vagy ária
Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal
maximális műsoridő: 10 perc

A választott darabokat kotta nélkül, zongorakísérettel, lehetőség szerint eredeti nyelven kérjük
előadni! Az I. kategória II. korcsoportjában, valamint a II. kategória II. korcsoportjában kötelező az
eredeti nyelven való előadás.
Jelentkezési határidő lejárta után a feltüntetett versenyműsor nem változtatható!
Díjak: Kategóriánként, korcsoportonként három helyezettet díjazunk.
Tervezett különdíjak:
- Gregor-díj - a legkifejezőbb előadó részére
- Külön díj a leghitelesebben előadott magyar népdalfeldolgozás, vagy magyar dal előadójának
- Különdíj a legkiemelkedőbb XX. századi vagy kortárs mű előadójának
- A legjobb Fejér megyei előadó díja
- Korrepetitori különdíj
- DODEK - különdíj
A Nevezési díj összege 10.000 Ft/versenyző, melyet a Tálos Edit Alapítvány számlaszámára
kérünk átutalni. A jelentkezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé.
Számlaszám: Magnet Magyar Közösségi Bank 16200247-10007015
Az átutalás közlemény rovatába tüntessék fel: GREGOR VERSENY / VERSENYZŐ NEVE
A nevezési díjról az alapítvány kizárólag az átutaló részére tud számlát kiállítani.
Felkészítő tanárok és korrepetitorok részére nevezési díj nincs.
Nevezésre az iskola honlapján keresztül www.hermannzenesuli.hu 2021. október 18-től
elektronikus formában lesz lehetőség.
A verseny tervezett programja:
2021. november 26. péntek
08.00 - Regisztráció
10.30 - 11.00 - Megnyitó
11.00 -18.00 - II. kategória versenye
19.00 - Ünnepi díszhangverseny, melyen fellépnek
Balogh Eszter, Sellei Etelka és Zemlényi Eszter énekművészek, korábbi díjazottak
2021. november 27. szombat
08.00 - Regisztráció
10.00 - 18.00 I. és III. kategória versenye
18.00 - dr. Hegedűs Gönczy Katalin „Dalpanoráma” és dr. Csereklyei Andrea „F. Poulenc, A
dalszerző” című előadásai és közös hangversenyük
2021. november 28. vasárnap
10.00 - Döntő
15.00 - Ünnepélyes díjkiosztó és gálahangverseny
A dátumok és információk tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát a jelentkezők számától és a zsűri
döntésétől függően fenntartjuk!
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:
gregorenekverseny2021@gmail.com
Honlap:
www.taloseditalapitvany.hu;
www.hermannzenesuli.hu
Facebook:
www.facebook.com/gregorjozsefenekverseny
www.facebook.com/taloseditalapitvany
www.facebook.com/hermannzeneiskola

