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FELHÍVÁS 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Liszt Ferenc Zeneiskolája 

2023. március 24-én (pénteken) rendezi  

a IX. Regionális Gitárversenyt  

az alapfokú művészeti iskolák növendékei számára. 
 

A verseny egy fordulós. 

A verseny értékelése: arany, ezüst, bronz fokozatok, különdíjak, valamint egy nagydíj kerülnek 

kiosztásra.  

A verseny anyaga: a kötelező, és a szabadon választott művekből összeállítva, fejből játszva. Kérjük 

az időkorlát pontos betartását! 

A nevezési határidő: 2023. február 25. (péntek) 

Nevezési feltételek:  

-Nevezni kizárólag elektronikus úton lehet, melyhez kérjük csatolni a befizetést igazoló bizonylat 

másolatát! A versenyzőket születési idejük szerint, korcsoportonként kell nevezni. (Számla igényt a 

nevezési lapon jelezni kell, ez esetben a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni.) A 

befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni. Megértésüket köszönjük! 

-A jelentkezés a részvételi díj befizetésével és a „Hozzájáruló nyilatkozat – személyes adatok 

kezeléséhez” elfogadásával és aláírásával érvényes. 

-A befizetési visszaigazolás másolatát és az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot kérjük  

megküldeni az intézmény részére a jelentkezési határidőig. 

Jelentkezni online 2023. január 16. és február 25. között lehet az intézmény honlapjáról 

(www.szekszardizeneiskola.hu ) is elérhető link alatt.  

Szóló kategória: https://forms.gle/C98kdBc74P1psXma8 

Kamara kategória: https://forms.gle/XwBMDmAit4Q5LYL76 

 

Cím:  Szekszárdi Garay Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája 

 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

Tel: 74/511-028, Fax: 74/511-029 

 Web: www.szekszardizeneiskola.hu  

E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu 

Részvételi díj:  

A verseny résztvevőinek részvételi díja szóló kategóriában 5000 Ft/fő, kamarazene esetében 7000 

Ft / kamaracsoport, mely összegeket 2023. február 25-ig  kérjük a résztvevőktől a jelentkezéseket 

követően általunk megadott számlaszámra átutalni.  

A számla igényeket kérjük! 
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A részvételi díjat kérjük a következő számlaszámra átutalni: 

Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány 

Számlaszám: 71800037-11138594-00000000 

A befizetést igazoló bizonylat közleményébe kérjük feltűntetni a találkozó megnevezését  

/gitárverseny/ és a jelentkező növendék nevét.  

 

Korcsoport beosztás a szóló kategóriában: 

I. korcsoport a  2012. augusztus 31. után született tanulók 

II. korcsoport a  2010. 09. 01. és 2012. augusztus 31. között született tanulók 

III. korcsoport a  2008. 09. 01. és 2010. augusztus 31. között született tanulók 

IV.                       korcsoport a  2006. 09.01. és 2008. augusztus 31. között született tanulók 

V.                        korcsoport az 2003. 09. 01 és 2006. augusztus 31. között született tanulók 

 

Verseny anyaga a szóló kategóriákban:                   

 

 

Korcsoport 

 

Kötelező anyag 

 

 

Szabadon 

választott művek 

Összes maximális 

műsoridő (perc) 

I. Magyar népdal/népdal 

feldolgozás 

más, különböző stílusú 

mű(vek) 

3-4’ 

II. 1 klasszikus etűd, vagy előadási 

darab 

„ 5’ 

III. 1 klasszikus etűd, vagy előadási 

darab 

„ 6’ 

IV. 1 romantikus előadási darab „ 7’ 

V. 1 reneszánsz vagy barokk 

előadási darab 

„ 8’ 

 
Kamarazene kategóriában: 

A csoportokban maximum 8 fő szerepelhet. 

 

Műsor:   

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő: a korosztálynak megfelelően 4-8 perc. 

A találkozó programjáról a rendezőbizottság-elektronikus úton-részletes tájékoztatót küld a 

jelentkező iskolák részére. 

 

Sikeres felkészülést kívánunk a versenyre jelentkezőknek és a felkészítő tanáraiknak! 

 

 

Szekszárd, 2023. január 11. 

 

 Ágostonné Béres Kornélia Tóth Mónika 

      tagintézmény-vezető gitár tanár  

 


