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Ráday Gedeon Fúvós Kamarazenei Fesztivál és 

Verseny-Pécel 

2020. április 17-18. 

A versenyt kiíró intézmény neve, címe:  

Péceli Alapfokú Művészeti Iskola, 2119 Pécel, Kossuth tér 3. 

A verseny helyszíne:  

Petőfi Sándor Általános Iskola, 2119 Pécel, Petőfi utca 15. 

Időpont: 

április 17. - fafúvós versenynap 

április 18. - rézfúvós versenynap 

A jelentkezéseket az alábbi megyékből várjuk:  

Borsod–Abaúj–Zemplén 

Budapest 

Fejér 

Heves 

Jász–Nagykun–Szolnok 

Nógrád 

Pest 

Jelentkezési lap, versenyzői nyilatkozatok és nevezési díj beküldési határideje:  

2019. december 15. 

A versenyre való nevezés és az azon való részvételdíja: 5.000 Ft / csoport, amelyet a következő 

névre és bankszámlaszámra kérünk befizetni: 

Harmónia-Pécel Alapítvány: 65100211-15100003 

Jelentkezési lap letölthető 2019. szeptember 16-tól: 

 www.pecelizeneiskola.sulinet.hu 

Nevezést az alábbi e-mail címre várjuk: 

pecelizeneiskola@gmail.com  

http://www.pecelizeneiskola.sulinet.hu/
mailto:pecelizeneiskola@gmail.com


A verseny célja: 

A társas muzsikálási igény fejlesztése, tehetséggondozás. Az alapfokú 

kamarazeneoktatás pedagógiai és előadói eredményének bemutatása. 

A verseny jellege: 

Regionális, egyfordulós, gyakorlati verseny. 

Nevezési feltételek: 

 A versenyre azon tanulók nevezhetők, akik 2019. szeptember 1-jétől az alapfokú 

művészeti iskolában legalább a hangszeres képzés 2. évfolyamára beiratkoztak.  A 

nevezés felső korhatára: a verseny első napjáig be nem töltött 22. életév. 

 Egy iskola legfeljebb 2 kamaracsoportot indíthat mindkét versenynapon. 

 A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, 

vagy felsőfokú zeneművészeti tanulmányokat folytat(ott). A korábbi szakközépiskolai, 

illetve felsőfokú tanulmányokról a nevezési lapon nyilatkozni kell! 

 A kamaracsoportok létszáma: 2-8 fő. 

A verseny kategóriái: 

A) duó és trió   

B)  kvartett és kvintett 

C)  szextett, szeptett, oktett 

A verseny anyaga: 

Két különböző stílusú és karakterű mű, amelyek között legyen magyar szerző műve is! 

A XXI. századi magyar művek kiemelkedő előadását a zsűri különdíjjal jutalmazza.  

A verseny követelményei: 

A szólamkettőzés nem megengedett. A szólamkettőzés a versenyből történő kizárást 

vonja maga után. A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék! A műsoron belül 

szükség szerint egy versenyző több hangszeren is játszhat. A verseny megkezdése előtt a 

versenyműsorok jogtiszta kottáit (a kiadott átiratok eredeti kottáit is) regisztrációkor be kell 

mutatni. Amennyiben kiadatlan átiratból-, kéziratból kívánnak művet előadni, akkor ehhez a 

szerző engedélyét is be kell szerezni, amit a regisztrációkor szintén be kell mutatni. Ez alól 

kivételt képeznek az elektronikus könyvtárakban elérhető eredeti szerzői kéziratok. 

 A tiszta műsoridő: maximum 8 perc csoportonként. 

Értékelés: 

A háromtagú versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, értékelőlapon, 

egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét előzetesen meghatározott szempontok alapján 

(hangzás –intonáció –összjáték -tempó –stílus –műsorválasztás –megjelenés). Egy-

egyversenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

A verseny díjai: 

A versenybizottság a verseny minden kategóriájában I., II., III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.   


