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XI. Országos Elektronikus-zenei Találkozó és Verseny – Sándorfalva  
 

  A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Elektronikus-zenei Találkozót és Versenyt 

szervez keyboard (automata kíséretes hangszerek), - zongora tanszakos tanulók, illetve az ezen 

hangszereket is tartalmazó kamara csoportok részére.  
 

A verseny és találkozó céljai: 

 

▪ a keyboard és a klasszikus szintetizátoroktatás koordinálása 

 

▪ a szintetizátor oktatásának népszerűsítése 

 

▪ a hagyományos, klasszikus zenei képzés értékeinek megjelenítése könnyűzenei 

(keyboard) oktatásban 

 

▪ a fiatalok szintetizátor iránti rajongásának kielégítése, az értékek mentén történő 

orientálása 

 

▪ tartalmas zenei tudás kialakítása, mely alkalmas bármilyen zenei műfaj magas szintű 

tolmácsolására 

 

▪ új stílusok, fúziók, alternatív megoldások bevezetése a modern zenei oktatásba (pl.: 

DJ technikák összehangolása a hagyományos keyboard-játékkal, stúdiótechnikák 

bevonása az élő előadásba, live-act jellegű elektronikus produktumok létrehozása 

stb.) 

 

▪ az elektronikus zene oktatásán belül a „jól működő módszerek” bemutatása, 

ismeretek átadása, iskolák és pedagógusok közötti kapcsolatok kialakítása, ápolása 

 

▪ diákok közötti szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása 
 
 

A találkozó helye:  Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ  (6762 Sándorfalva, Széchenyi u 24.) 

 ideje: 2022. május 06.  9:00 óra. 

 
 

Jelentkezési határidő: 2022. április 29. 
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Jelentkezési feltételek, korcsoportok 
 

 

Két kategóriában hirdetjük meg versenyünket:  
 

• Egyéni (korcsoportonként történik a lebonyolítás) 

• Kamara (olyan zenekari formáció, ahol a keyboard, illetve a digitális zongora fontos szerepet 

tölt be) 

 

A verseny két fordulós:  

1. forduló: elődöntő 

2. forduló: döntő 

 

Követelmény:  
 

 Egyéni: Két szabadon választott darab a jazz, a klasszikus zene, vagy a popzene területéről. Az 

egyik darabnak automata kísérettel, a másik darabnak klasszikus zongorázási technikával, 

kíséret nélkül kell megszólalnia. A darabokhoz a saját hangszerre előre felvett zenei anyag, 

illetve egyéb elektronikus-zenei technikai eszközök is használhatók. Ebben az esetben a zsűri 

kérheti a jelentkezőtől, hogy önállóan interpretálja a felvett anyagot. (Ha a választás a popzene 

területéről történik, a zeneileg igényes darabot a zsűri plusz ponttal jutalmazza.) 

 

 Kamara: Két szabadon választott darab műfaji megkötöttség nélkül. (A zsűri az egyedi ötleteket 

plusz ponttal jutalmazza.) 

 

 A második forduló során korcsoportonként a zsűri által kiválasztott legjobb öt 

diáknak/kamaracsoportnak egy szabadon választott darabot kell előadnia az első forduló 

anyagából.  
 

 

Műsoridő: Egyéni kategória max. 6’  

 Kamara kategória max. 10’ 

 

 

Korcsoportok: I. 2012. 05. 31-e után születettek 

II. 2010. május 31. és 2012. május 30. között születettek 

III. 2008. május 31. és 2010. május 30. között születettek 

IV. 2006. május 31. és 2008. május 30. között születettek 

V. 2006. május 30. előtt születettek 
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A jelentkezéseket e-mail-en a stamisuli@gmail.com –ra, postai úton pedig a következő címre kéjük 

legkésőbb 2022.04.29.-ig elküldeni:  

 

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola 

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. 

 

A jelentkezések beérkezését 2022. április 29-ig tudjuk elfogadni, beérkezés sorrendjében. (A résztvevő 

versenyzők száma egyéni kategóriában maximum 50 fő, kamara kategóriában maximum 10 csoport.)  

Túljelentkezés esetén a szerevezők fenntartják a jogot a jelentkezési határidő korábbi lezárásának. 

A verseny jellege: gyakorlati.   

A jelentkezőket az egész ország területéről várjuk.   

 

Nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes. 

 

A kamara csoportokban tanárok nem vehetnek részt. A versenyre várjuk az alapfokú és a középfokú 

intézmények tanulóit és a magántanulókat is. A jelentkezés felső korhatára: 22 év. 

 

A verseny díjazása:  

• a szakmai zsűri korcsoportonként három díjat oszt ki: Kiemelt nívódíj, Nívódíj, Dicséret.  

• a zsűri a kamara csoportok között három díjat oszt ki: Kiemelt nívódíj, Nívódíj, Dicséret. 

 

A jelentkezés mellé kérjük csatolni a nevezők diákigazolványának fénymásolatát is. 

 

Bővebb információ (pl. az étkezési és szállás lehetőségről) a +36309588912 telefonszámon kérhető. 

 

A versenyre ajánlott saját hangszert, állványt hozni. A hangtechnikát a szervezők biztosítják. A verseny 

ideje alatt a következő hangszerek állnak rendelkezésre a versenyzők számára: 

 

• 1 db Yamaha P45 digitális zongora 

• 1 db Roland F140 R digitális zongora 

• 1 db Yamaha PSR E423 (5 oktávos kísérő automatával ellátott szintetizátor) 

• 1 db Yamaha MX61 – szintetizátor 

• 1 db Roland E-A 7 

• 1 db Yamaha DTX-PRO elektromos dobfelszerelés 

• 1 db Tama Silver Star akkusztikus dobfelszerelés 

• 1 db Orange Tiny Terror gitárerősítő 

• 1 db Peavey 30W-os gitárkombó (beépített torzítóval) 

• 1 db Peavey basszus alap 

 
Sándorfalva, 2022.04.01. 

 

   Jó felkészülést kívánva tisztelettel: 

 
 

 

         Kaszás László 
         intézményvezető 
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JELENTKEZÉSI LAP 

 
XI.  ELEKTRONIKUS-ZENEI  VERSENY  ÉS TALÁLKOZÓ 

SÁNDORFALVA 

 

 

EGYÉNI KATEGÓRIA 

 

A Versenyző 

 

Neve  

 

Korcsoport, születési dátum  

 

Felkészítő tanárának neve  

 

Felkészítő elérhetősége (email, telefon)  

 

 

A nevező iskola 

 

Neve  

 

Címe  

 

Telefon  

 

E-mail  

 

 

 

A Találkozó műsorszámai 

 

I. forduló  

 

Mű szerzője   

 

Mű címe  

 

Mű szerzője  

 

Mű címe 

 

 

 

II. forduló 

 

Mű szerzője  

 

 

Mű címe  

 

 

Dátum:           intézményvezető  

 

JELENTKEZÉSI LAP 
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XI.  ELEKTRONIKUS-ZENEI  VERSENY  ÉS TALÁLKOZÓ 

SÁNDORFALVA 

 

 

KAMARA KATEGÓRIA 

 

A Kamaracsoport/Zenekar 

 

Neve  

 

Tagok  

 

Felkészítő tanárának neve  

 

Felkészítő elérhetősége (email, telefon)  

 

 

A nevező iskola 

 

Neve  

 

Címe  

 

Telefon  

 

E-mail  

 

 

 

A Találkozó műsorszámai 

 

I. forduló  

 

Mű szerzője   

 

Mű címe  

 

Mű szerzője  

 

Mű címe 

 

 

 

II. forduló 

 

Mű szerzője  

 

 

Mű címe  

 

 

Dátum……………………………. 

        ………………………………………. 

         intézményvezető  
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