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Időpontja:  2022. április 21-22. 

 

A verseny helyszíne: Péceli Alapfokú Művészeti Iskola, 2119 Pécel, Kossuth tér 3. 

Gyakorlási helyszín: PIOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium  

2119, Kossuth tér 7. 

A versenyt kiíró intézmény neve, címe:  

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

 

A verseny menete: 
A nevező iskolák együttesei a válogató anyagát és a csatolandó dokumentumokat online 

küldhető formában juttatják el a nevezők a rendező iskola címére, 2021. december 10-ig. A 3 

tagú zsűri értékelése alapján kb. 4-5 csoport jut az élőben rendezett döntőbe. Az 

anyagküldésről és a verseny anyagáról bővebben alább található információ. 

 

 



 

 

Nevezési információk: 

 A jelentkezési lap, az mp4-ben elkészített videófelvétel és eredetiségi nyilatkozat, valamint a 

nevezési díj beküldési határideje: 

2021. december 10. 

 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 2021. augusztus 26-tól: www.pecelizeneiskola.sulinet.hu 

 

 Jelentkezési lap beküldendő (a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 

elektronikus formában!):  pecelizeneiskola@gmail.com  

 

A verseny célja:  
A társas muzsikálási igény fejlesztése, tehetséggondozás. Az alapfokú 

kamarazeneoktatás pedagógiai és előadói eredményének bemutatása. 
 
A verseny jellege:  

Országos, kétfordulós, gyakorlati verseny.  

 
Nevezési feltételek: 

 
- A versenyre azon tanulók nevezhetők, akik 2021. 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. 

 

- 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: 3-8 fő. 
 

- A verseny kategóriái:  
A) trió   
B)  kvartett 
C)  kvintett 
D)  6 fős és annál nagyobb együttesek (szextett, szeptett, oktett stb.) 

 

- A verseny anyaga:  
 

 Az online válogató alkalmával:  
 

egy 5 percnél nem hosszabb előadási darab, amely különbözik a döntő anyagától. A nevező 

iskolák a versenyző csoportjaik produkcióját videóra rögzítik, majd mp4 formátumban egy 

adathordozóra (pendrive, esetleg DVD) felmásolják. 

 Egy versenyző csoport műsorát egy fájlba kell rögzíteni. 

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


 A fájl elnevezése: versenyző csoport neve_korcsoportja . 
 A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón 

semmilyen intézményre utaló felirat, illetve a felkészítő tanár). 

 A könnyebb azonosíthatóság érdekében formai követelmény, hogy minden csoport a 

produkciója bemutatása előtt mondja el a nevét, kategóriáját és a bemutatásra kerülő mű 

címét. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el.) 

 A csoportok a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be. 

 A videofelvétel középpontjában a versenyzők legyenek, lehetőség szerint minél jobban 

fókuszálva az előadók arcára, a kezeikre és a hangszerekre. 

 A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az akusztikai 

körülményekre is. 

 A versenyanyaggal együtt meg kell küldeni minden versenyző csoport eredetiségi és 

hozzájáruló nyilatkozatát. (Mellékletben és az iskola honlapjáról letölthető.) 
 A csomagban (borítékban) az adathordozó mellé el kell helyezni egy „leltárt”, amely 

tartalmazza: 

- a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe), 

- az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, 

versenyző csoport neve, bemutatott mű címe, időtartama). 

- A produkciókat tartalmazó adathordozót a nevező iskola a versenyt rendező intézménynek 

küldi meg, melynek postai feladási határideje: 2021. december 15. 

  
 A döntőben: 

 
Két különböző stílusú és karakterű mű.  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-egy 
versenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

Az online fordulóból a zsűri által, a meghatározott ponthatártól függően kerülnek a 
kiválasztott csoportok a döntőbe. 

 

A verseny díjai: 

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

különdíjakat adhat ki.   


