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KEDVES FURULYÁT TANÍTÓ KOLLÉGÁK ÉS TANULÓK!
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tálos Edit Alapítvány a 2018/2019-es
tanévben 2019. május 24-én, pénteken 10.00 órai kezdettel megrendezi a

Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém megyei Zeneiskolások VI. Furulyaversenyét
alapfokú művészeti iskolák növendékei részére. A verseny célja a furulya tanszak pedagógiai
eredményeinek bemutatása, tehetségkutatás, szakmai fórum biztosítása a furulyát tanító kollégák
részére. A verseny szóló és kamara kategóriákban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:
Szóló kategória
Korcsoportok:
I.
korcsoport:
II.
korcsoport:
III.
korcsoport:
IV.
korcsoport:
V.
korcsoport:

2008. június 1-én és utána született,
2006. június 1. és 2008. május 31. között született,
2004. június 1. és 2006. május 31. között született,
2002. június 1. és 2004. május 31. között született,
2002. június 1. előtt született növendékek.

A szóló kategória versenyanyaga:
A verseny egyfordulós, melyen a versenyzőknek két különböző karakterű vagy stílusú
darabot kell előadniuk. A darabok együttes hossza nem lehet több az előírt időnél. A darabokat nem
kötelező kotta nélkül játszani. Javasoljuk a barokk rendszerű furulya használatát!
Kamara kategória:
Ez a kategória nincs korhoz kötve. A csoportban minimum 2 furulyának kell szerepelnie.
Javasoljuk a barokk rendszerű furulya használatát! Tanári közreműködés a művek kíséretéhez
lehetséges. A csoportban más hangszeresek is játszhatnak.
Műsoridő:
I. korcsoportban:
II. korcsoportban:
III. korcsoportban:
IV- V. korcsoportban:
kamara kategóriában:

legfeljebb 6 perc
legfeljebb 6 perc
legfeljebb 8 perc
legfeljebb 10 perc
legfeljebb 8 perc

A művek kíséretéhez zongorát és csembalót tudunk biztosítani. Helyszíni próbára a verseny
napján reggel 8.00-tól lesz lehetőség. Minden résztvevő emléklapot kap, a minősített gyerekek ezen
felül kategóriánként bronz-, ezüst-, arany-, kiemelt arany minősítésben részesülnek.
A zsűri tagjai:
Dr. Széplaki Zoltán, a zsűri elnöke, Bánfi Balázs és Nagy Attila furulyaművészek
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A nevezés Jelentkezési
www.hermannzenesuli.hu.

lapon

történik,

amely

letölthető

iskolánk

honlapjáról:

Nevezési díj 2000 Ft/fő, melyet kérünk az Tálos Edit Alapítvány számlájára utalni.
Számlaszám: 10102952-38075119-00000006
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: VERSENYZŐ NEVE – FURULYAVERSENY
A Jelentkezési lapot az iskola e-mail címére kell elküldeni a támogatási összeg befizetését
igazoló bizonylat másolatával együtt 2019. április 30. keddig!
A jelentkezések alapján összeállított fellépési sorrend a verseny hetében, intézményünk
honlapján lesz megtekinthető.
Minden további információért kérjük, hívják iskolánk titkárságát: 06-22/500-989, vagy írjanak
a következő e-mail címre : titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A felkészüléshez jó munkát kívánunk!

Palócz Réka
igazgató

Székesfehérvár, 2019. február 28.

