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Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok III. Országos Versenye
Dombóvár, 2018. április 13-14.
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája
2018. április 13-14. között ismét versenyt hirdet az alapfokú
lapfokú művészeti iskolák fa-,
fa rézfúvós
és ütőhangszeres tanszakain (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott, trombita,
vadászkürt, tenor-,, baritonkürt, harsona, tuba, ütőhangszer) tanító tanárok
tan
részére, szóló
és kamarazene kategóriákban.
A verseny szervezésével célunk első sorban az, hogy az alapfokú művészeti iskolák
pedagógusai számára lehetőséget adjuk a négy fal közül való kilépésre, motivációt
biztosítsunk a hangszerükön való gyakorlás
gyakorlásra,
ra, valamint hogy a verseny keretein belül
lehetőséget teremtsünk az egymással való eszmecserére, konzultációra is.
Bizonyítsuk
izonyítsuk be együtt, hogy ma Magyarországon sok aktív, hangs
hangszerén
zerén a mai napig gyakorló
zenetanár van!
A verseny fővédnöke Dr. Hoppál P
Péter kultúráért felelős államtitkár.
A produkciókat az előző versenyekhez hasonlóan jeles szakmai zsűri értékeli majd.
A versenyen korhatárra való tekintet nélkül részt vehetnek mindazok, akik valamely
felsőoktatási intézmény 3, 4, illetve 5 éves tanárképző tagozatán szerzett oklevéllel
rendelkeznek
keznek (főiskolai, egyetemi, BA, MA diploma) és jelenleg is (fenntartóra való tekintet
nélkül) egy alapfokú
pfokú művészeti iskola tanári karának tagjai (főállásúként, vagy
v
óraadóként).
A zongorakísérők személyére aaz előző kikötés nem vonatkozik!
A versenyen nem vehetnek részt azok, akik jelenleg valamely I. kategóriába sorolt zenekar
tagjaiként tevékenykednek!
A korcsoportba sorolás elve a jelentkező (jelentkezési lapján megjelölt első) diploma oklevele
szerzésének dátuma és a 2018--as év között eltelt évek száma.
 1. csoport: diploma oklevelet 1 és 5 év között szerzettek,
 2. csoport: diploma oklevelet 6 és 10 év között szerzettek,
 3. csoport: diploma oklevelet 11 és 15 között szerzettek,
 4. csoport: diploma oklevelet 16 évnél régebben szerzettek.
A kamaracsoportok összetételénél megkötés nincs, szívesen várjuk
 fa-, rézfúvós, ütőhangszeres, valamint vegyes összetételű (pl. fúvósötös, zongorás)
kamaracsoportok
ok jelentkezését is (2
(2-8 főig), valamint
 a több különböző iskola
kola tanári karainak tagjaiból szervezett csoportokat, illetve
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a tanár-diák csoportokat is, amennyiben az adott együttes többségében pedagógusokat
tud sorai között!
A megmérettetés mindkét kategóriában egy fordulós, mely során két mű előadása kért (egy
versenymű, szonáta stb. 2 tétele egynek számít).
A maximális műsoridő 20 perc, melynek kérjük fokozott figyelembe vételét! (A kottából
történő játék megengedett!)
Jelentkezési határidő: 2018. január 26. (péntek).
Jelentkezni a mellékelt „Jelentkezési lap” az alábbi elérhetőségek egyikére történő
visszaküldésével lehet: Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Alapfokú Művészeti Iskolája, 7200 Dombóvár, Bezerédj. u. 2/b., e-mail:
tanariverseny@gmail.com.
Jelentkezési díj:
szóló kategóriában 10.000.- Ft / szólista, kamara kategóriában 10.000.- Ft / csoport, melynek
átutalását a jelentkezéssel egy időben kérjük (Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány
11746043-20090106-00000000 OTP Bank). A banki átutalás közlemény rovatában kérjük
feltüntetni a versenyző (kamaracsoportok esetében a kapcsolattartó nevét!
Bizonyítsuk be együtt, hogy „nem rakjuk le a hangszert”!

Dombóvár, 2017. november 7.

Tóth Ada Eszter
tagintézmény-vezető
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