
 

 

A Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 

„Tubapest” címmel mélyrézfúvós versenyt hirdet 

a fővárosi zeneiskolák és alapfokú művészeti iskolák növendékei számára 

 

 

A verseny célja: A Budapesti Mélyrézfúvós Találkozó keretein belül szereplési – versenyzési lehetőséget 

adni a mélyrézfúvós növendékeknek, alkalmat teremteni egymás munkájának megismerésére, szakmai 

fórumot biztosítani a fiatal muzsikusoknak és tanáraiknak. 

 

A verseny időpontja: 2023. április 28. (péntek) 

Helyszín: Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola 

1195 Budapest, József Attila u. 74. 

E-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu 

Telefon: 06 1 357 2874 

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport 2012. június 1-én, illetve utána született, 

II. korcsoport  2009. június 1 -én és 2012. május 31. között, 

III. korcsoport  2006. június 1-én és 2009. május 31. között, 

IV. korcsoport  2006. május 31-én, illetve előtt született tanulók. 

Felső korhatár: a verseny napjáig be nem töltött 20. életév. 

A versenyre csak az alapfokú művészetoktatásban résztvevő növendékek jelentkezhetnek. 

 

A verseny anyaga: Egy vagy két szabadon választott előadási darab. Két előadási darab esetén a művek 

legyenek mind stílusukban, mind karakterükben eltérőek. 

 

 

Műsoridő korcsoportonként (A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság leállíthatja a produkciót): 

I. Korcsoport: A műsor ideje maximum 6 perc.  

II. Korcsoport: A műsor ideje maximum 8 perc. 

III. Korcsoport: A műsor ideje maximum 10 perc. 

IV. Korcsoport: A műsor ideje maximum 12 perc. 
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Értékelés: A háromtagú versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyzők teljesítményét a következő szempontok szerint: hangszerbiztonság, intonáció, hangszín, technikai 

felkészültség, kottahűség, dinamikai érzékenység, előadói szuggesztivitás. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság - az elért pontszámok alapján – korcsoportonként I., II. és III. 

helyezést, továbbá különdíjakat adhat ki. 

 

A verseny követelményei: 

 a versenyre csak a fővárosi zeneiskolák és alapfokú művészeti iskolák növendékei nevezhetnek, 

 a jelentkezéskor leadott műsoranyag nem változtatható, 

 az előadott darabok eredeti jogtiszta kottáit a helyszínen (regisztráláskor) be kell mutatni, 

 a versenybizottság a választott művek kottáinak másolatát 3 példányban kéri, amit a regisztráció 

során kell leadni, vagy a rendező iskola e-mail címére muveszeti@iskola.kispest.hu kérjük elküldeni. 

 

Jelentkezés: 

Jelentkezni a versenykiírás mellékleteként megküldésre kerülő nevezési lap kitöltésével lehet 

2023. március 31-ig. 

A kitöltött nevezési lapokat a muveszeti@iskola.kispest.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 

 

A versennyel kapcsolatos további információk: 

Payr Henrik – E-mail: henrik.payr@gmail.com Tel.: 06 30 973 4494 

Eredményes felkészülést és jó munkát kívánunk! 

 

Budapest, 2023. január 12. 

 

            Payr Henrik s.k. 

           intézményvezető 
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