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III. Dél-Dunántúli Regionális
Zenekari Verseny és Találkozó
2020. 03. 21.
Balatonföldvár
A verseny időpontja: 2020. március 21.
Rendező:
Zenebarátok Köre Egyesület
Társrendező: Ránki György Zeneiskola
8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u. 2.; Telefon: 06-84-340-832
E-mail: rankizene@gmail.com
Info: Kapus János - Mobil: 06-20-479-5203
A verseny célja: a hangszeres együttesek pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása, tehetséggondozás
támogatása, az együttesek tanárainak és iskoláinak a nyilvánosság biztosítása.
A verseny jellege: gyakorlati verseny
A verseny kategóriái:
A) Gyermek vonószenekar
B) Ifjúsági vonószenekar
C) Gyermek fúvószenekar
D) Ifjúsági fúvószenekar
E) Nyitott kategória
A nevezés feltételei és követelményei:
1.Gyermek vonós- és fúvószenekari kategóriákban a zenészek legmagasabb életkora 15 év, (2005. január 1.
után születtek) ennél idősebb kisegítők a zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játszhatnak az együttesben,
de a kisegítők életkora sem lehet több 19 évesnél (2001. január 1. után születtek).
Gyermekzenekar tagja nem lehet tanár vagy bármely felsőoktatási intézmény hallgatója.
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 15 perc
2.Ifjúsági vonós- és fúvószenekari kategóriákban a zenészek legmagasabb életkora 22 év, (1998. január 1.
után születtek) ennél idősebbek a zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 20 perc
3.Nyitott kategóriában életkori megkötés nincs.
Szimfonikus, vonós, fúvós és egyéb hangszeres együttesek is indulhatnak ebben a kategóriában.
Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választható művek együttesen): max. 25 perc
4. Az egyéb hangszeres együttesek tetszőleges összeállítású vagy homogén hangszeres együttesek is lehetnek
5. A létszám az egyéb hangszeres együtteseknél 9, a többi kategóriában 16 főnél kevesebb nem lehet.
Kötelező darabok:
A fúvószenekari kategóriákban kötelezően egy XX. századi vagy kortárs, fúvószenekarra írt (tehát nem
áthangszerelt) művet, a vonószenekari kategóriákban pedig egy barokk zeneszerző művét, továbbá
szabadon választott műve(ke)t kell a versenyen előadni a kategóriában meghatározott időkeretek
figyelembevételével. A nyitott kategóriában nincs kötelező mű.

