XI. EZÜSTHÚR HEGEDŰVERSENY, SZENTES
A verseny időpontja: 2020. február 1. (szombat) 10:00
Helye: Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
6600 Szentes, Kiss B. u. 11.

Célja:
 a hangszertanulás népszerűsítése
 versenyzési és találkozási lehetőség azoknak a tanulóknak, akik kedvtelésből
foglalkoznak a hegedüléssel
 a tehetségkutatás bővítése
A versenyre való nevezés feltételei:
Minden olyan „A” tagozatos tanuló részt vehet, aki:
 zeneiskolai keretek között sajátítja el a hangszeres zenélést,
 soha nem indult országos, megyei és területi hegedűversenyen egyénileg, kivéve a 0.
és I. korcsoportosokat (az említett versenyek közül kivétel a Csongrád Megyei
Kortárszenei Találkozó),
 zeneiskolai bizonyítványának személyes adatok oldalának másolatát csatolja a
nevezési laphoz,
 a kezdő tanulók esetében a napló személyes adatok oldalát csatolja a nevezési laphoz,
 a versenyző a lentebb említett korcsoportok egyikébe tartozik, és minden tanév után
eggyel magasabb korcsoportban indul,
 minden korcsoport a kiírt kötelező anyagot kotta nélkül adja elő, a szabadon választott
duót a 0., 1.és 2. korcsoportosok kotta nélkül, a 3.4.5. 6. korcsoportosok kottából adják
elő,
 a nevezési lapot a kiírt határidőig eljuttatja a szervezőnek.

Korcsoportok:
korcsoportok

ált. isk. osztály

születési év

0/1.

1-2.o.

2014-2013-2012

0/2.

2.o.

2012-2011-2010

I. kcs.
II. kcs.
III. kcs.
IV. kcs.
V. kcs.
VI. kcs.

3.o.
4.o.
5.o.
6.o.
7.o.
8.o.

2012-2011-2010-2009
2010-2009-2008-2007
2009-2008-2007-2006
2008-2007-2006
2007-2006-2005
2006-2005-2004

zeneiskolai
osztály
Hek.1./ Hek.2.
kezdő
Hek.2. nem
kezdő
1/A
2/A
3/A
4/A
5/A
6/A

/Kérjük, hogy a zeneiskolai és az általános iskolai osztályt is vegye figyelembe minden kedves Kolléga, ahol több
évszám is meg van adva 1-1 korcsoportnál, ott az „év vesztes” tanulókra gondoltunk!/

A verseny kötelező anyaga:
Kcs.

Ált.isk.
osztály

A mű címe

Megtalálható

0/1.

1-2.o.

Hej rózsa, rózsa…

0/2.

2.o.

Ugyan édes komámasszony…

I.

3.o.

Szeretnék szántani…

II.

4.o.

A hatvani hodályban…

III.

5.o.

Fekete föld…

IV.

6.o.

Erdő, erdő, de magos a…

V.

7.o.

VI.

8.o.

Dénes-Réger Hegedű ABC
56.o. 51.
Sándor Hegedűiskola I. 21.o.
60.
Dénes- Lányi Hegedűiskola I.
16. o.
Dénes-Lányi Hegedűiskola II.
17. o. 26.
Dénes-Lányi Hegedűiskola IIIIV. 47. o. 12.
Szilvay Géza Hegedű ABC/D
37. o.
Sándor Hegedűiskola V. 9.o.
15.
Sándor Hegedűiskola V. 25.o.
43.

A bárnai kertek alatt…

Értékelés: Minősítő színvonalverseny, amelyen minimum háromtagú, pártatlan zsűri értékel.
 Tóthné Szegszárdy Bernadett Mária (elnök)
 Bíró Anita
 Pécsiné Pánczél Mária

Díjazás: korcsoportonként
 arany minősítést kap (oklevél) a mezőny első harmada,
 ezüst minősítést kap (oklevél) a mezőny második harmada,
 bronz minősítést kap (oklevél) a mezőny harmadik harmada.

Nevezési határidő: 2019. november 29. (péntek)
Nevezés: kizárólag elektronikus úton az info@lajthaszentes.hu e-mail címre.
Regisztráció: A verseny napján 9:00-9:30 között.
Sorrend: Korcsoportonként sorsolással döntjük el a helyszínen.
Érdeklődni lehet: Szekrényesi Viktória (szekvik1986@gmail.com), Szunyogh Gabriella
(gabi-04@freemail.hu) az intézmény központi telefonszámán (+36-30/400-406).

Szentes, 2019. október 21.
PH
………………………………………………….
intézményvezető

NEVEZÉSI LAP
XI. Ezüsthúr Hegedűverseny
Szentes, 2020. február 1. (szombat) 10:00

Versenyző neve: ………………………………………………………………………………...
Iskolája: …………………………………………………………………………………………
Korcsoportja: ……………………………………………………………………………………
Szabadon választott mű szerzője: ………………………………………………………………
Szabadon választott mű címe: …………………………………………………………………..
Felkészítő tanár neve: …………………………………………………………………………...

A nevezési laphoz csatolandó:

-

a bizonyítvány személyes adatok oldalának és az utolsó elvégzett osztály
értékelésének másolata
kezdő növendékek esetén a napló személyes adatok oldalának másolata

PH

………………………………………………..
intézményvezető

