
FELHÍVÁS
A Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza 

a 2019/2020-as tanévben ismét meghirdeti a

PESOVÁR FERENC GYERMEK-  ÉS  IFJÚSÁGI   
NÉPDALÉNEKLÉSI ÉS NÉPZENEI VERSENYT

Fejér megyéből várjuk iskolai és iskolán kívüli szólisták és csoportok jelentkezését (6-24 éves korig) 

A területi válogatók tervezett helyszínei és időpontjai:

2019. december 11., szerda 14.00  Székesfehérvár, Fejér Megyei Művelődési Központ
Jelentkezési határidő: 2019. november 18.

2020. január 24., péntek  14.00 Bicske, Prelúdium Zeneiskola 
2020. január 29., szerda  14.30 Tordas, Sajnovics János Ált. Iskola
2020. január 31., péntek  14.00 Dunaújváros, Móricz Zsigmond Ált. Iskola 
2020. február 6., csütörtök  14.00 Lovasberény, Reményik Sándor Református Ált. Isk.
2020. február 7., péntek  14.00 Aba, Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola
2020. február 21., péntek  14.00 Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimnázium
Jelentkezési határidő: 2020. január 10.
(A befogadó intézmények időbeosztása miatt az esetleges változtatás jogát fenntartjuk!)
 

A megyei döntővel kapcsolatos tudnivalók:
Alsó tagozatos (6-10 éves) korosztály számára:
2020. február 28., péntek      10.00 óra  Székesfehérvár, Fejér Megyei Művelődési Központ
Felső tagozatos (10-24 éves) korosztály számára:
2020. március 6., péntek       10.00 óra  Székesfehérvár, Fejér Megyei Művelődési Központ

 

Énekes kategóriák
SZA Szólóének kategória – autentikus stílusú megszólalásban – az előadóktól népdalcsokrot kérünk, melyben a dalok egy 

tájegységről valóak, vagy egy hosszabb lélegzetű balladát. Műsoridő max. 4 perc
ÉK/ÉH Énekkettős/Énekhármas kategória – az előadóktól népdalcsokrot kérünk, mely a már ismert szempontok alapján épül 

fel (tájegységi összefüggés). Műsoridő max. 5 perc.
ÉCS Éneklőcsoport – az előadóktól népdalcsokrot kérünk, mely a már ismert szempontok alapján épül fel (tájegységi összefüg-

gés). Műsoridő max. 6 perc.



Zenekari kategóriák
SZH Szólóhangszer kategória – autentikus stílusú hangszerjáték – az előadóktól igényesen felépített népzenei produkciót ké-

rünk előadni. Műsoridő max. 4 perc.
HCS Zenekari kategória – autentikus stílusú hangszerjáték – az előadóktól igényesen felépített népzenei produkciót kérünk 

előadni. Műsoridő max. 5 perc.
 

Vegyes kategóriák
HSZA Hangszerkíséretes szólóének kategória – az előadóktól népdalcsokrot kérünk, mely a már ismert szempontok alapján 

épül fel (tájegységi összefüggés), és ezeket népi hangszerkísérettel kérjük előadni. Műsoridő max. 4 perc.
ÉKH/ÉHH Hangszerkíséretes énekkettős/énekhármas kategória – az előadóktól népdalcsokrot kérünk, mely a már ismert 

szempontok alapján épül fel (tájegységi összefüggés), és ezt népi hangszer kísérettel adják elő. Műsoridő max. 5 perc.
HÉCS Hangszerkíséretes éneklőcsoport – az előadóktól népdalcsokrot kérünk, mely a már ismert szempontok alapján épül fel 

(tájegységi összefüggés), és ezt népi hangszer kísérettel adják elő. Műsoridő: max. 6 perc.
 
Népdalfeldolgozások, vagy hangszerkíséretes népdalfeldolgozások előadására ezen a versenyen nincs lehetőség.
  
A verseny menete: Az előválogatókon bemutatott produkciókat három/négyfős szakmai zsűri hallgatja meg és az összes el-
hangzott előadás végén egy rövid szakmai konzultáció után nyilvánosan hirdeti ki, hogy kik jutnak tovább a megyei döntőre. 
Az előválogatók után a szakmai zsűri szívesen áll a felkészítő tanárok rendelkezésére. Ebben a tanévben a megyei döntőt külön 
rendezzük az alsó tagozatos és a felső tagozatos korosztálynak, a korábbi évek tapasztalatai alapján.

Jelentkezés: Jelentkezni csak a verseny online jelentkezési lapján lehetséges, a Művelődési Központ honlapján elérhető jelent-
kezési felületen, a www.fejermmk.hu  oldalon.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy az egyes területi előválogatóknál 30 produkció után – a jelentkezési határidőtől 
függetlenül – lezárják a jelentkezéseket, mivel egy-egy befogadó helyszínen ennél hosszabb programot nem tudunk 
vállalni.

A jelentkezési határidők a területi válogatók időpontjai alatt olvashatóak.
Kérjük, ne várják meg az utolsó időpontot. Szeretettel invitálnak bennünket a vidéki helyszínek is, és természetesen a de-
cemberi, székesfehérvári előválogatót is szívből ajánljuk. (Erre a bemutatkozásra el lehet hozni pl. a karácsonyi műsorokra tanult 
népdalokat is.) 

Kapcsolattartó: Dr. Major Lászlóné Kati
Tel: (22) 313 175 
E mail: majornekati@fejermmk.hu
Az online jelentkezési lap elérhető az intézmény honlapján, a felhívás alatt.
 
Sorrendek: AA határidőre beérkezett jelentkezések alapján készítjük el a területi válogató sorrendjét, melyet a verseny előtt kb. 
egy héttel honlapunkon közzéteszünk.  Amennyiben kérésük van a sorrenddel kapcsolatban, azt már a jelentkezési lapon tün-
tessék fel. Ezután már – a többi résztvevőre való tekintettel – nincs lehetőségünk módosítani. A döntő sorrendjét csak az utolsó 
területi válogató után 3-5 munkanappal tesszük közzé honlapunkon.

Nevezési díjak:
SZA, SZH, HSZA   1000 Ft
ÉK, ÉH, ÉKH, ÉHH   1600 Ft
ÉCS, HCS, HÉCS   2600 Ft
 
Kérjük, pontosan jelöljék meg, ki fizeti majd a nevezési díjat, az erről szóló számlát a jelentkezési lapon megadott névre és 
címre fogjuk kiállítani és postázni.
Készpénzes befizetésre is van lehetőség, ha ezt választják, kérjük előre jelezni.
 
 
Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!

Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza

Székesfehérvár, 2019. október 7.


