
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége „Iskolakapun kívül” program

FELHÍVÁS

 VIII. Budapesti Magánének Verseny

Tihanyszegi Mária emlékére

a Budapesten és vonzáskörzetében működő, alapfokú zenei képzést nyújtó zeneiskolák magánének 

szakos növendékei számára 
A verseny helyszíne: Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola

                        1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 7-9.
A regisztráció, beéneklés, felkészülés a zeneiskola Gyöngyvirág utca 10. számú épületében történik. 

A regisztráció 9.00 órától 9.30 óráig tart.

A verseny időpontja: 2022. május 14. (szombat) 10 óra
A fesztivált egy fordulóban bonyolítjuk le. Az I. és II. kategória után következnek a 

kamaraprodukciók, majd az eredményhirdetés. 

Zsűri:

Elnök: Halmai Katalin – Énekművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára

Tagjai: Bátori Éva - Érdemes és Kiváló Művész, a Magyar Állami Operaház magánénekese, a 

Debreceni Egyetem Magánének Tanszék tanszékvezető tanára 

Szüle Tamás – Bartók-Pásztory-díjas és Magyar Arany Érdemkeresztben részesült művész, a 

Magyar Állami Operaház magánénekese

           A zsűri kategóriánként I., II., III, díjat, illetve különdíjat ad ki. A Dohnányi Ernő Alapfokú 

Művészeti Iskola különdíjat ajánl fel. 

Jelentkezési határidő: 2022. április 22. (péntek)

A jelentkezési lapot a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, illetve a Dohnányi Ernő 

Alapfokú Művészeti Iskola honlapjáról lehet letölteni. A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus úton 

kell megküldeni a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola (info@dohnanyizeneiskola.hu) részére. 

A részvétel díjmentes. 

mailto:info@dohnanyizeneiskola.hu


Kategóriák:

I. kategória: 2002.01.01-2006.12.31. között születettek

II. kategória: 1995.01.01-2001.12.31. között születettek

III. kategória: kamaraprodukciók 1995.01.01-2006.12.31. között születettek

A részvétel szabályai:

A Budapesti Magánének Verseny kizárólag állami, egyházi, illetve alapítványi fenntartású alapfokú 

zeneiskolák jelenlegi növendékei vehetnek részt. Akik középfokú magánének képzésben 

(Szakközépiskola, Szakgimnázium) főszakon vettek vagy vesznek részt, a versenyen nem 

indulhatnak.

A Versenyen minden jelentkezőnek két – különböző zenetörténeti korszakból való – műsorszámot 

kell előadnia, melyek lehetnek dalok és áriák is. Az előadás időtartama fellépőnként maximum 10 

perc.

Az előzetesen leadott műsorszámoktól eltérni nem lehetséges. Az elhangzó műsorszámok jogtiszta 

kottáit a regisztrációnál be kell mutatni. 

Információk, elérhetőségek:

A Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos technikai jellegű témákban a Dohnányi Ernő Alapfokú 

Művészeti Iskola titkárságát (info@dohnanyizeneiskola.hu; 06-1/290-3102) kereshetik.

Megközelíthetőség, parkolás:

Tömegközlekedéssel: Kőbánya – Kispest metróállomástól a 182-es vagy 184-es busszal a Csörötnek 

utcai megállóig, majd gyalogosan a Gyöngyvirág utcán; illetve a Határ út metróállomástól 50-es 

villamossal a Thököly úti megállóig, majd gyalogosan a Gyöngyvirág utcán.

Személygépkocsival az intézmény előtt a parkolás ingyenes.

A Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 

Szövetsége szeretettel vár minden érdeklődőt!
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