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A Budapesti Vándor Kórus és a Kórus tevékenységét támogató Budapesti Vándor Kórus Barátai 

Egyesülete és a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány 2020. május 14-17. között 

ismételten megrendezi, immár hatodik alkalommal a Budapesti Vándor-Révész Fesztivált és 

Nemzetközi Kórusversenyt. 

 

 

Gyere, csatlakozz Te is, és énekelj velünk 

Budapesten 2020 tavaszán! 

 

 

Egyházi és világi koncertek templomban, szabadtéren és koncertteremben hobby kórusoknak, 

alap és szakmai kategória az amatőr és profi kórusok esélyegyenlőségéért. 

 

Színvonalas koncertek és felejthetetlen kórushangulat az VI. Budapesti Vándor-Révész Fesztivál 

és IV. Nemzetközi Kórusversenyen. 

 

 

Gyere és légy része Te is az élménynek 2020 májusában!
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A Versenyen résztvevő kórusok arany, ezüst, ill. bronz diplomát kapnak az elért pontszámok 

alapján, a minimális pontszámot el nem érő kórusok emléklapot. 

 

Maximális pontszám:  90 pont 

Arany diploma:       75–90 pont 

Ezüst diploma:   60–74 pont 

Bronz diploma:   45–59 pont 

 

Díjak mindkét kategóriában (alap- és szakmai):  

I.  150.000 HUF 

II.  120.000 HUF 

III.     80.000 HUF 

 

 

Karnagyi díj 

A zsűri – a versenyen résztvevő kórusok karnagyai között – egy főnek (nem feltétlenül a díjazott 

kórusok vezetőinek) karnagyi díjat oszt ki.  
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KATEGÓRIÁK

Alap kategória: A kórus énekes tagjainak 
minimum 75%-a amatőr, azaz nem 
rendelkezik, ill. nem folytat sem közép, sem 
felsőfokú zenei tanulmányokat, kivétel a 
kórus vezetője, hangszeres kísérői és 
szólistái. 

Szakmai kategória: A kórus énekes 
tagjainak csupán 25%-a nem rendelkezik 
zenei végzettséggel. 

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a 
hangzóanyag alapján a jelentkező kórusokat 
átsorolja másik kategóriába! Erről a zsűri a 
kórusokat tájékoztatja, és amennyiben nem 
egyeznek bele, visszavonhatják 
jelentkezésüket. 

A megrendezett versenyek alap 
kategóriájában I. helyezést elért kórusok a 
helyezést elérését követő két évben csak a 
szakmai kategóriában nevezhetnek! 

 

FESZTIVÁL RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Kb. 20 perc hosszúságú világi műsor 
és/vagy kb. 8 perc (max. 2 darab) 
hosszúságú egyházi műsor. Egyéb megkötés 
nincs a kórusok létszámára és összetételére 
vonatkozólag. A nyitókoncertre vagy a 
zárókoncertre a megadott műsorból választ 
ki egy darabot a szervező bizottság. 

 

VERSENY RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Kötelező mű: a kórus saját országából 
származó, 15 évnél nem régebbi kortárs mű. 

Szabadon választott művek: további 
legalább két, különböző zenei korból 
származó, eltérő karakterű, szabadon 
választott kórusmű. 

A versenyprogram hossza min. 12 – max. 
15 perc (tiszta műsoridő). 

A választott darabok közül csak egyhez 
használható legfeljebb 3 kísérő hangszer.  

Az elhangzó művekhez angol nyelvű fordítás 
kötelező, kivéve a latin, angol, olasz, német, 
ill. magyar szövegű darabokat. 

A jelentkezéshez és a verseny során csak 
jogtiszta kotta használható. Nem jogtiszta 
kották használata a versenyből való kizárást 
vonhatja maga után! 

A kották beküldése után a műsor nem 
változtatható. 

 

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK 

Regisztrációs díj: magyar kórusok esetén 
10.000 Ft/kórus, külföldi kórusok esetén 50 
Euro/kórus, amelynek megfizetése a jelentkezési 
lap elküldésével együtt esedékes, vissza nem 
térítendő összeg (kivéve abban az esetben, ha a 
kategória átsorolást nem fogadja el a kórus). 

A Verseny részvételi díja: magyar kórusoknak 
40.000 Ft/kórus, külföldi kórusoknak 300 
Euro/kórus. A részvételi díj regisztrációs díjon 
felüli része elfogadott jelentkezés esetén 
fizetendő.  

Lehetőség van a Fesztiválon és a Versenyen 
külön-külön és együttesen is részt venni. 
Együttes részvétel esetén csak a Verseny 
részvételi díja fizetendő.  

Az utazási és esetleges szállásköltségeket a 
résztvevő kórusok fizetik.  
 

VISSZALÉPÉS ÉS PÉNZ-VISSZATÉRÍTÉS  

2020. április 1. utáni visszalépés esetén a 
részvételi díj 50%-át, 2020. április 15. után 25%-
át térítjük vissza. 2020. április 30. után nem áll 
módunkban a részvételi díj visszatérítése. A 
részvételi díj a regisztrációs díjon felül fizetendő 
összeget jelenti.  

BANKI UTALÁS ADATAI 

A fizetendő díjakat a 16200216-00239127 

MagNet Banknál vezetett számlaszámra 

kérjük átutalni, számlatulajdonos: VSRLEA. 

Az egyszerűbb beazonosítás érdekében 

közleményként kérjük feltüntetni a utaló 

személy nevét – Karnagy nevét, Kórus 

nevét.
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EGYÉB FELTÉTELEK 

 

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a 

kórusokkal vagy azok tagjaival a rendezvény 

alatt történt esetleges negatív 

eseményekért. 

A Szervezők elhárítanak minden 

felelősséget a résztvevők által megrendelt 

étkezéssel és szállással kapcsolatban. 

A résztvevők kötelesek tiszteletben tartani a 

szerzői jogi szabályokat. 

A résztvevő az eseményre történő 

jelentkezéssel kötelezi magát a rendezvény 

szabályainak betartására. 

Amennyiben a rendezvény kapcsán a jelen 

brosúrához képest módosulás következik 

be, a Szervezők azt a rendezvény oldalán 

közzéteszik: 

http://fesztival.vandorkorus.hu A 

Szervezők kijelentik, hogy a rendezvénnyel 

kapcsolatos mindenkori legfrissebb 

információk a fenti elérhetőségen lelhetők 

fel. 

HANG- ÉS KÉPFELVÉTELLEL 

KAPCSOLATOS JOGOK 

A résztvevő kórusok a jelentkezéssel 

elfogadják az alábbi feltételeket: a 

rendezvény alatt bemutatott produkciók 

során fénykép és hangfelvételek 

készülhetnek a résztvevőkről.  

Ezeket a felvételeket rádióban/ 

televízióban/egyéb médiumban vagy 

interneten keresztül közzé tehetik, 

bemutathatják a szervezők anélkül, hogy 

ezzel kapcsolatban a kórusok bármiféle 

anyagi ellenszolgáltatásra jogot 

szereznének. A rendezvénnyel kapcsolatos 

kép- és hangfelvétel készítés joga a 

szervezőket illeti, akik jogosultak ezen 

felvételek felhasználására, közzétételére is.  

Amennyiben a kórusban kiskorú vagy egyéb 

ok folytán olyan tag is szerepel, aki esetében 

a fentiekhez szülői vagy gondviselői 

hozzájárulás szükséges, annál a 

kórus felelőssége a megfelelő 

hozzájárulás megszerzése.  

A rendezvény során készített 

hang- és képfelvételek a 

későbbiekben feldolgozhatók, 

átdolgozhatók, értékesíthetők 

minden megkötés vagy anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül, ezen 

jogosultságok a rendezvény 

szervezőit illetik. 
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Kérjük nyomtatott nagybetűvel vagy 
számítógéppel kitölteni. Leadási határidő: 
2020. február 29. szombat 

 

Kórus neve: 
………………………………………………………………………… 

Karnagy: 

………………………………………………………………………… 

Tel: ………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó: 

………………………………………………………………………… 

Tel: …………………………………………………………………. 

Értesítési cím: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………… 

 
(A kapcsolattartás a szervezőkkel e-mailen 
történik, ezért mindenképpen kérjük egy aktív  
e-mail-cím megadását!!!!) 
 
Előlegről/Nevezési díjról kibocsátott számla 
adatai: 

Számlán szereplő név: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Cím: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

Adószám, egyéb információ: ………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Kórus típusa: 

 Egynemű kar: 
…………………………….. 

 Vegyes kar  

 Egyéb: ………………………………………. 

 

Kórus létszáma: ……………………………………. 

Kórus összlétszáma karvezetővel és 
kísérőkkel együtt:  

…………………………………….. 

Kötelező mellékletek, csatolandók:

Részvételi szándék: 

 

Esemény/ 
kategória 

Alap Szakmai 

Csak fesztivál   

Csak verseny   

Mindkettő   

 

 Műsorterv 

 Karnagy és a kórus bemutatása 
 Digitális fénykép a karnagyról és a 

kórusról 
 3-3 nyomtatott kotta postai úton 

küldve 
 Versenyen elhangzó művek jogtiszta 

kottái, ill. szövegfordításai (3-3 
példány elfogadott jelentkezés 
esetén)

 

Kelt…………………....  ………………………………………. 

                                                                 /hivatalos képviselő aláírása/ 
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Tervezett műsor (Csak a jelentkezéshez, később módosítható) 

Kérjük, nyomtatott betűkkel vagy számítógéppel kitölteni! Kérjük minden szükséges adat megadását! 

1. Egyházi zene 

CÍM 

 

 ZENESZERZŐ  KÉSZÍTÉS ÉVE 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Világi zene 

CÍM 

 

 ZENESZERZŐ  KÉSZÍTÉS ÉVE 
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1. NAP 2020. MÁJUS 14. CSÜTÖRTÖK - NYITÓKONCERT  

A Fesztivál és Verseny nyitónapja 19 órai kezdettel. A karnagyok, zsűri, szponzorok és a 

kerületi képviselők köszöntése után a résztvevő kórusok közül néhányan megnyitják a 

négy napos eseményt. A koncert után fogadáson ismerkednek egymással a résztvevő 

kórusok képviselői és az őket vezető karnagyok. 

2. NAP 2020 .  MÁJUS 15. PÉNTEK – AKUSZTIKAI PRÓBA ÉS VERSENY 

A Versenyen résztvevő kórusok számára délelőtt 10 órától nyílik lehetőség az akusztikai 

próbára, a Versenyelőadásra délután 14 órától kerül sor. 

3. NAP 2020. MÁJUS 16 .  SZOMBAT –  SZABADTÉRI KONCERT, ESTE EGYHÁZI 

KONCERT 

Szombat délelőtt szabadtéren lépnek fel a Fesztiválon és/vagy Versenyen résztvevő 

kórusok. 19.00 órakor a Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet templomban a 

résztvevő kórusok egyházi műsorából álló koncertjére kerül sor. 

4. NAP 2020. MÁJUS 17. VASÁRNAP - GÁLAKONCERT  

A Gálakoncertre a Fesztivál és Verseny zárónapján délelőtt 11 órakor kerül sor, amelyen a 

kórusverseny, illetve a Fesztivál kórusai adnak koncertet. A zsűri kihirdeti a kórusverseny 

eredményét, átadásra kerülnek a díjak és a résztvevő kórusoknak az oklevelek és 

emléklapok. 

 

 

* Nagyszámú jelentkező esetén a rendezők fenntartják a jogot – a kórusokkal előzetesen egyeztetve – a 

versenynap időbeosztásának és az akusztikai próba időpontjának módosítására. 
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A versenyen elhangzó művek jogtiszta kottájának, ill. szövegfordításának 3-3 példányát – a 

versenyjelentkezés elfogadását követően – legkésőbb 2020. április 1-ig kérjük postai úton 

megküldeni! 

A jelentkezési lapokat a vandor.fesztival@gmail.com címre ill. Németh Zsuzsannának címezve a 

1077 Budapest, Rejtő J. u. 6. II/1. címre várjuk.  

Az esetlegesen felmerülő kérdésekben szívesen áll rendelkezésükre Sassné dr. Berényi Eszter, a 

+36-30/362-9950-es telefonszámon, továbbá angol nyelven Ozorák Zita +36-20/579-2610.  

A Jelentkezési lap megérkezését minden esetben e-mailen visszaigazoljuk, ezért, ha nem kapnak 

visszajelzést a jelentkezők, kérjük, érdeklődjenek a fenti elérhetőségek valamelyikén. 

 

 

 

 

mailto:vandor.fesztival@gmail.com-

