KEDVES ZONGORA SZAKOS KOLLÉGÁK ÉS TANULÓK!
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tálos Edit Alapítvány a
2022/2023-as tanévben megrendezi a

VI. Alapfokú Szanyi Irma Zongoraversenyt
Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém megyékben zeneiskolai alapfokú és továbbképző
osztályokban tanuló, valamint kamarazene főtárgyas zongorista tanulók számára.
A verseny 2023. április 5-én, szerdán 10 órai kezdettel kerül megrendezésre
intézményünk hangversenytermében, az alábbi kategóriákban.
Kategóriák:

A versenyző AMI osztálya a 2022/23-as tanévben:

Műsoridő:

I.

kategória:

1. osztály,

max.3 perc

II.

kategória:

2. osztály,

max.5 perc

III.

kategória:

3. osztály,

max.5 perc

IV.

kategória:

4. osztály,

max.7 perc

V.

kategória:

5. osztály,

max.7 perc

VI.

kategória:

6. osztály,

max.7 perc

VII.

kategória:

7. és 8. osztály (Tk. I. II.),

max.9 perc

VIII.

kategória:

9. 10. osztály (Tk. III. IV.),

max.9 perc

IX.

kategória:

kamarazene főtárgyas tanulók.

max.9 perc

A verseny anyaga:
A verseny egyfordulós, melyen a versenyzőknek 2 különböző stílusú és karakterű darabot
kotta nélkül kell előadniuk. Ciklikus vagy attaca jelzésű művek esetében a megadott
játékidőn belül több tétel is előadható. (Kamarazene főtárgyas versenyző csak szóló
zongoraművel nevezhet.)
A versenyen elhangzó előadásokat háromtagú zsűri értékeli, melynek tagjait a
későbbiekben fogjuk megnevezni.
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A zsűri minden korcsoportban minősítő oklevelet oszt ki. A legkiemelkedőbb előadókat
tárgynyereményekkel jutalmazza.
Gyakorlási lehetőséget a verseny teljes időtartama alatt az iskola tantermeiben
biztosítunk. A hangversenyzongora rövid kipróbálására a szervezők beosztása szerint a
verseny napján 7.30-9.45 óráig, valamint ebédszünetben, illetve egyeztetés alapján a
versenyt megelőző két hétben lesz lehetőség.
Nevezésre az iskola honlapján - www.hermannzenesuli.hu

- 2023. március 1-től

elektronikus formában lesz lehetőség.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. március 16. csütörtök
Nevezési díj 5000 Ft/versenyző,
melyet kérünk a Tálos Edit Alapítvány számlájára utalni.
16200247-10007015
A megjegyzés rovatba kérjük tüntessék fel:
NEVEZÉSI DÍJ: VERSENYZŐ NEVE / SZANYI
(Készpénzes befizetési lehetőség nincs.)
A jelentkezés a nevezési díj befizetését igazoló dokumentum feltöltése nélkül nem lesz
véglegesíthető. Az alapítvány minden befizetett nevezési díjról kizárólag az átutaló fél
nevére számlát állít ki. Befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni.
A jelentkezések alapján összeállított fellépési sorrendet 2023 március 29-től az intézmény
honlapján közzé tesszük.
Minden további információért keressék az iskola titkárságát: 06-22/500-989, vagy
írjanak a következő e-mail címre: titkarsag@hermannzenesuli.hu
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
a felkészüléshez jó munkát kívánunk!

Király István

Bergerné Szőnyi Anna

intézményvezető

kuratóriumi elnök

Székesfehérvár, 2022. november 17.
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