
FELHÍ VÁ S 

Mohács Város Önkormányzata és a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 

meghirdeti   az 

50. Jubileumi  Schneider Lajos 
Ne pdale nekle si e s Ne pzenei 
Tehetse gkutato  Versenyt 

A verseny időpontja és helyszíne: 2022. 09.24. Mohács 
 

A verseny célja :  
A magyar népzenei hagyományok átörököltetése és megőrzése, különös 
tekintettel Schneider Lajos mohácsi népdalgyűjtő munkásságára. 
Fiatal tehetségek felfedezése, szakmai segítése. 
 

Nevezés: 
- Általános iskolások ,középiskolások, felsőfokú oktatásban résztvevők 10-25 éves 

korig. 

- Művészeti iskolák , népzenei képzést nyújtó szakközépiskolák,felsőfokú 

művészetoktatási intézmények tanulói 10-25 éves korig. 

A nevezés feltételei : 

Énekes szólisták : 

1 dalcsokor, max. 5 perc! 

-1 három mohácsi  dalból álló dalcsokor ,vagy 

-1 három dalból álló dalcsokor tetszőlegesen választott , bármely dialektusból. 

Énekes csoportok : max. 8 fő 

Valamennyi korcsoport részére maximum 5 perces mohácsi dalcsokor  /  vagy maximum 5 

perces egyéb dialektusból származó dalcsokor . 

A mohácsi népdalok elérhetősége: http//www.zti.hu/tisztaforras/mohacs.htm 

Népzenészek: 

Két kategóriában nevezhetnek: 

-Hangszeres szólista  

-Zenekar  



Egy max. 5 perces népzenei összeállítással, bármely magyarországi hagyománnyal 

rendelkező népzenei kategóriából (magyar, horvát, szerb, német stb. nemzetiségi népzene) 

várjuk. 

 A nevezés feltétele :  Elsősorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik eddig már 

különböző versenyeken bizonyították felkészültségüket, rendelkeznek verseny 

eredményekkel, vagy korábban eredményesen szerepeltek már Schneider versenyen. 

Figyelem, fontos! 

A jelentkezők a nevezéseket a mellékelt nevezési lapon az alábbi feltételekkel tehetik meg: 

A jubileumi versenyre való tekintettel, a zsűri egy előzetesen megküldendő videó-, vagy 

hangfelvétel alapján előválogatja a versenyzőket.  

Ezért kérjük, hogy a jelentkezéssel egyidejűleg küldjenek részünkre 

egy max. 5 perces rögzített hang- vagy videó felvételt!  

Jelentkezési határidő : 2022 augusztus 7 
A felvételek meghallgatása után minden jelentkezőt értesítünk az előválogatás eredményéről. 

A Mohácson 2022 szeptember 24-én tartandó találkozó /verseny  részleteiről szintén 

értesítést küldünk a zsűri által versenyre javasolt fiatal előadóknak. 

A szeptemberi verseny legjobb szereplői fellépési lehetőséget kapnak a 2023 évi Busójárás 

alkalmával megrendezésre kerülő népzenei gálaműsorban. 

A nevezéseket és felvételeket  mindkét alábbi e-mail elérhetőségre kérjük eljuttatni:  

showzsak@t-online.hu 

50schneidertalalkozomohacs@gmail.com 

 

Üdvözlettel : 

Horváthy Lenke, Boda István szervezők 

A verseny támogatói:  

NKA, Mohács Város Önkormányzata, Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 
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