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„Isten becsül engem, mikor dolgozom, szeret, amikor énekelek.”
/R. Tagore/

FELHÍVÁS
A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola megrendezi a

IV. Országos Gregor József Énekversenyt
Magyarországon és a határon túl tanuló
magyar állampolgárságú fiatal tehetséges énekesek részére

A verseny időpontja:
2014. november 21 - 23. / péntektől – vasárnapig /
Versenyünkkel továbbra is a Gregor József által oly nagy lelkesedéssel támogatott fiatal
generációt szeretnénk felkarolni, és a legjobbaknak kiemelkedési lehetőséget teremteni. 2006
márciusában az első országos énekversenyünkön Gregor Józsefet a verseny fővédnökeként és
támogatójaként köszönthettük. Egy éven át intézményünk magánének tanszakának
konzulense volt, hatalmas szakmai tapasztalatával, szívvel-lélekkel és tettekkel támogatta
iskolánkat. Második alkalommal abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy
hagyományosan megrendezett énekversenyünkkel az Ő kiváló egyéniségének állíthatunk
méltó emléket

A verseny fővédnökei:
Gregorné dr. Takács Mária
dr. Cser – Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
A zsűri elnöke:
Schultz Katalin főiskolai adjunktus
A zsűri tagjai:
Kertesi Ingrid egyetemi adjunktus, operaénekes
Halmai Katalin egyetemi adjunktus, operaénekes
Gábor Géza operaénekes
Cser Ádám, korrepetitor, a Miskolci Nemzeti Színház zenei vezetője, karmestere

Jelentkezési határidő:
2014. október 20. / hétfő / (postára adás dátuma)
A verseny kategóriái
I. kategória
Azok részére, akik jelenleg alapfokú művészetoktatási intézmények magánének szakának
növendékei.
I. korcsoport: 16-19 éves korig (akik 2014.11.21-ig nem töltötték be a 20. életévüket)
II. korcsoport: 20- 22 éves korig (akik 2014.11.21-ig nem töltötték be a 23. életévüket)

II. kategória
Azok részére, akik jelenleg zeneművészeti szakközépiskolák magánének szakának hallgatói.
I. korcsoport: 9-12. évfolyam hallgatói részére
II. korcsoport: 13. évfolyam és a szakképző I.-III. évfolyam hallgatói részére

III. kategória
Azok a fiatalok, akik művészeti iskolák magánének képzésében jelenleg nem vesznek részt
Korhatár: 16-tól 25 éves korig (akik 2014.11.21-ig nem töltötték be a 26. életévüket)
és azok részére, akik 2014. november 21-ig 23. életévüket betöltött zeneiskolai hallgatók.
A versenyen való részvétel nem kötött korábbi rendszeres énektanuláshoz.
Zeneművészeti egyetemek Bachelor és Master képzésben részt vett és részt vevő magánének
szakos hallgatóinak nevezése a versenyen nem lehetséges.
A verseny két forduló keretében kerül megrendezésre.

A verseny tervezett programja:
2014. november 21. péntek
08.00-11.00 - Regisztráció
09.00 – a verseny II. kategória korcsoportonkénti sorrendjének hivatalos sorsolása
11.00 – 18.00 - II. kategória versenye
16.00 – 19.00 – Regisztráció

19 órakor ünnepélyes nyitókoncert
A Szent István Művelődési Ház Dísztermében

Visszaemlékezés Gregor József leghíresebb szerepeire
A koncert pontos műsora és közreműködői szeptemberben tekinthetőek meg többek között
az iskola honlapján
20.00 – a verseny I. és III. kategória korcsoportonkénti sorrendjének hivatalos sorsolása

2014. november 22. szombat
08.00-13.00 - Regisztráció
10.00 – 20.00 – I. és III. kategória versenye

2014. november 23. vasárnap
10.00 – Döntő
15.00 – Ünnepélyes díjkiosztó és gálahangverseny

A dátumok és információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk a jelentkezők
számától és a zsűri döntésétől függően!

A verseny anyaga:
I. kategória/I. korcsoport:
I. forduló: Egy barokk dal, vagy ária
Egy klasszikus, vagy romantikus dal (max.8 perc)
II. forduló Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal
Egy romantikus dal, vagy ária
(max.8 perc)

I. kategória/II. korcsoport és II. kategória /I.-II. korcsoport
I. forduló
II. forduló

Egy barokk dal, vagy ária
Egy romantikus dal (max.8 perc)
Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi dal
Egy klasszikus dal
Egy szabadon választott dal, vagy ária
(max.10 perc)

III. kategória:
I. forduló Egy szabadon választott dal, vagy ária
Egy barokk vagy klasszikus dal (max.8 perc)
II. forduló Egy romantikus dal, vagy ária
Egy klasszikus dal vagy ária
Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal (max.10 perc)
A választott darabokat kotta nélkül, zongorakísérettel,
lehetőség szerint eredeti nyelven kérjük előadni.

Díjak:
Kategóriánként, korcsoportonként három helyezettet díjazunk.
I. díj: 60 000 Ft
II..díj: 30 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft
mindhárom kategóriában

Tervezett különdíjak:
- Gregor-díj - a legkifejezőbb előadó részére
- A legjobb Fejér megyei előadó díja
- Korrepetitori különdíj

Nevezési díj: 10.000 Ft/fő
melyet az Albakkord Zenei Alapítvány számlaszámára kérünk átutalni
Számlaszám: HU05 117360062033915700000000

2014. október 20-ig.
Az énekverseny nyilvános mindkét fordulóban.
Felkészítő tanárok és korrepetitorok részére nevezési díjat nem kell fizetni.
A verseny ideje alatt étkezést igény szerint a püspökség menzáján biztosítunk.
FIGYELEM!
A versenyen lehetséges fénymásolt kottákból játszani, de mindenkinek az eredeti kottákat
magával kell hoznia, mert kötelezően be kell mutatni, ha ellenőrzi az EMB kottakiadó.

Az iskola címe és elérhetősége:
Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Telefon /fax: 06-22 500-989
E-mail: gregorenekverseny2014@gmail.com
Honlap: www.hermannzenesuli.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/gregorjozsefenekverseny

