
 Ha érzel magadban zenei kreativitást és alkotó készséget, nálunk 
lehetőséget kapsz annak kibontakoztatására. Jelenlegi és egykori 
zeneiskolások, valamint jelenleg középfokú zenei tanulmányokat folytató 
szakgimnáziumi tanulók jelentkezését várjuk! 

 

 

♪ Egy pályázó egy pályaművet nyújthat be. A beadott partitúrának 
tartalmaznia kell a mű címét, a hangszer(ek) meghatározását és a szöveg 
forrását (ha van).  

♪ Az írásos pályázati anyagot korábban nem használt jeligével, 
kategóriajelzéssel, a pályázó születési dátumával, középiskolásoknak az 
évfolyam számával, kell ellátni, majd a jelentkezési lappal együtt szkennelve, 
pdf. formátumban kérjük az alábbi email címre elküldeni: 
bardos.mezotur@gmail.com.   
A pályázó személyes adatait CSAK a kitöltött jelentkezési lap tartalmazhatja!  
A jelentkezési lap letölthető a http://bardos-mezotur.hu weboldalról 2023. febr. 20. után.  

 
„A”: alapfokú zenei tanulmányokat folytató, korábban végzett 

„B”: középfokú zenei tanulmányokat folytató 

  

„A” kategória:  

I. kcs: 12 éves korig, 
II. kcs: 13-17 évesig,  
III. kcs: 18 éves és idősebbek 30 éves korig  
(a pályázat benyújtásáig (2023.03.31.) betöltött életkor) 

„B” kategória: 

I. kcs: 9-10. évfolyamon tanulók,  
II. kcs: 11-12. évfolyamos, vagy annál idősebb 22 éves korig 

A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája  

jelenlegi és egykori zeneiskolások (30 éves korig) 
(csak alapfokú zenei végzettséggel)  

és zeneművészeti szakgimnáziumi tanulók (22 éves korig) 
(középfokú zenei tanulmányokat folytató) számára 

http://bardos-mezotur.hu/


 

 

♪ Az akusztikus hangszerekre komponálandó szóló, bármilyen összeállítású 
kamaramű,  vagy vokális mű (választható) előadási ideje „A” 
kategóriában nem haladhatja meg a 10 perc elhangzási időt, „B” 
kategóriában a 12 percet. Javasoljuk, hogy a pályamű maximum 6-8 

szólamú legyen az élő bemutathatóság érdekében! 

♪ Neves szakmai zsűri írásban is értékeli a műveket és kiválasztja a 
bemutatásra érdemeseket. A döntőbe jutott alkotások elhangzanak a 
Mezőtúron 2023. május 26- án megrendezésre kerülő hangverseny 
keretében.                  

(Helyszín: a Zeneiskola Hangversenyterme hangversenyzongorával.) 

♪ A pályamű bemutatásához szükséges hangszerekről és az előadókról, 
valamint a mű koncertszerű bemutatásáról a pályázó gondoskodik. 

 

 
 

♪ A pályázatok elbírálása 2023. április 30-ára várható. A válogató 
eredményéről a pályázó e-mailben kap értesítést.  

♪ Válogató értékelése: a benyújtott pályázat alapján  

♪ Döntő értékelése: az elhangzott mű alapján  

♪ Díjazás: valamennyi korcsoportban helyezések, különdíjak, 
kategóriánként előadói és közönségdíjak kerülnek kiosztásra. 

  

 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, 
5400 Mezőtúr, Bajcsy- Zsilinszky utca 39/a 

 
 

Elérhetőségek: https://bardos-mezotur.hu 
 

További információ a +36 56 350899-es, vagy a +36 30 2574374-es 
telefonszámon kérhető. 

                      
 

 
 
 

 

 
 


