Felhívás zeneszerzés versenyre

A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola névadója születésének 100. évfordulóján
zeneszerzés versenyt hirdet.
A verseny célja a jövő zeneszerzőinek bemutatkozása, méltó emlékezés Járdányi Pálra, valamint
életművének megismertetése minél szélesebb körben, s nem utolsó sorban a kortárs zeneiskolai repertoár
bővítése.
A versenyre nevezhetnek szakiskolai növendékek, valamint felsőfokú oktatási intézmények zeneművészeti
karának hallgatói. Elsősorban, de nem kizárólag, zeneszerzés szakról várjuk a pályaműveket.
Korcsoportok:

1. szakiskolai növendékek

2. felsőfokú oktatási intézmények hallgatói

A verseny anyaga egy zeneiskolások számára írt mű, mely lehet szóló hangszeres darab, vagy énekes /
hangszeres darab zongorakísérettel (ez esetben lehet nehezebb a zongorakíséret, mert korrepetitor kolléga
kíséri a növendéket), illetve duó, trió, kvartett, kvintett a Járdányi Pál Zeneiskolában oktatott hangszerekre,
énekhangra, vagy maximum háromszólamú gyermekkarra, ifjúsági kórusra (lehetőleg hangszeres
kísérettel).
A hangszeres lehetőségek megtekinthetők a zeneiskola honlapján: www.jardanyizeneiskola-bp.hu , de
érdeklődni lehet e-mailben is: pusztay.krisztina@jardanyibp.hu .
A zenemű reflektáljon Járdányi Pál valamelyik darabjára (például idézze, vagy legyen egy alap
motívumára felfűzve), vagy legyen Járdányi által gyűjtött kidei népdal(ok) feldolgozása.
A versenydarab időtartama: maximum 5 perc.
Egy alkotó legfeljebb két művel nevezhet be.
A pályázat jeligés.
A beküldött pályaműveket a zeneiskola által felkért zsűritagok - a Járdányi család egyik tagja, prominens
zeneszerzők és zeneiskolai tanárok - bírálják el. Döntésük alapján korcsoportonként I., II. és III. díj adható
(50.000 Ft, 30.000 Ft, 20.000 Ft). Különdíj kiadására is sor kerülhet.
Értékelés: a zsűri tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a műveket. Egy-egy versenyző végső
pontszáma a zsűritagok által adott pontok összege.
A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezni nincs lehetőség.
A díjazott pályaművek előadásáról a szervező zeneiskola gondoskodik – koncert keretében, várhatóan
2020. február 18-án.
A művek beküldési határideje: 2020. január 25.
A pályaműveket 3 példányban, jeligével ellátott borítékban kell a Járdányi Pál Zeneiskola címére
(Járdányi Pál Zeneiskola, 1022 Budapest Marczibányi tér 1.) eljuttatni. Ugyanabban a borítékban kell
elhelyezni azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a pályázó nevezési lapját is.
A nevezési lap a zeneiskola honlapjáról letölthető: www.jardanyizeneiskola-bp.hu
A borítékra kérjük ráírni: zeneszerzés verseny pályaműve, 1. vagy 2. korcsoport

Várjuk a pályaműveket és jó alkotást kívánunk!

a Járdányi Pál Zeneiskola tanulói és tanárai

