I. EGRESSY BÉNI NEMZETKÖZI ZENEISKOLAI VERSENY
A verseny időpontja: 2019. április 17.
Rendező: Egressy Béni Református Művészeti Középiskola
OM azonosító: 032614
Cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 121-123.
Telefon: +361-276-57-74
E-mail: zeneiskola@egressybeni.hu
Honlap: www.egressybeni.hu
A verseny célja: a versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő
előadóművészi képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása.
Tehetséggondozás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: 1 fordulós.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés)
a nevező intézmény gondoskodik.
Kategóriák:
A) gitár szólista
B) zongora szólista
C) fafúvós szólista
D) rézfúvós szólista
E) vonós szólista
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között született tanulók
II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2008. május 31. között született tanulók
III. korcsoport: 2004. január 1-je és 2006. május 31. között született tanulók
Játékidő:
I. korcsoport: maximum 5 perc
II. korcsoport: maximum 6 perc
III. korcsoport: maximum 8 perc
A verseny anyaga:
Két szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele).
A verseny követelményei:
1. A nevezéssel leadott műsorszámokon változtatni nem lehet.
2. A versenyzőnek a teljes versenyanyagot el kell játszania!
3. A műsoridőt be kell tartani!
4. A játékidő túllépése pontlevonással jár.
5. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!
6. A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskola biztosítja.
7. A bemutatott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni!
8. A verseny nyilvános, a közönség által hallgatható.
9. A versenyzők ABC szerinti sorrendben kerülnek sorra.

Értékelés:
A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az
értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy
versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
A vizsgabizottság dönthet úgy, hogy nem ad ki egyes kategóriákban díjat, hogyha a résztvevők
alacsony szinten teljesítenek.
Értékelési szempontok:
Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmikai pontosság, hangszín, technikai biztonság,
memória biztonság, a versenyző egyénisége.
A verseny díjai:
A versenybizottság minden kategóriában I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
Kategóriánként és korcsoportonként a legtöbb pontot elért versenyző pénzjutalomban részesül:
I. korcsoport: 50 Euro
II. korcsoport: 75 Euro
III. korcsoport: 100 Euro
Nevezési díj:
Külföldi állampolgároknak 30 Euro
Magyar állampolgároknak 6000 Ft
A nevezési díjat a következő bankszámlaszámra lehet átutalással teljesíteni legkésőbb 2019.
március 29-ig.
Az utaláshoz szükséges adatok:
Számla adatai:
Bankszámla neve: BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT
Bankszámla: 10918001-00000003-75330007
IBAN: HU78 1091 8001 0000 0003 7533 0007
SWIFT cod: BACXHUHB
A nevezés módja:
A nevezési lap az iskola honlapján (www.egressybeni.hu) elérhető 2019. február 5-től.
Amennyiben túl magas lesz a versenyzők száma, akkor a jelentkezések beérkezésének
sorrendjét fogjuk figyelembe venni, kategóriánként 20 versenyző indulhat.
Nevezési határidő: 2019. március 29.
Részletes tájékoztatást a jelentkezések beérkezése után küldünk.
Jó felkészülést kívánunk!

