XIV. Országos Klarinétverseny

Tisztelt Igazgató Kolléga!

A XIV. Országos Klarinétverseny területi válogatóját iskolánk szervezi. (Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye)

A verseny kiírását, a versenyszabályzatot, valamint a versenyekkel kapcsolatos legfontosabb
információkat megtalálhatja az Oktatási Hivatal Honlapján az alábbi linken: www.oktatas.hu ,
illetve csatoltan megküldjük.

Jelentkezési határidő (postai bélyegző dátuma): 2018. október 26.

A jelentkezési lapokat kérjük számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel, kitölteni. Felhívjuk
a nevezők figyelmét arra, hogy az iskola által a KIR-ben megadott, hivatalos
intézménynevek szerepelhetnek a nevezési lapon.

Szíveskedjenek ügyelni rá, hogy felkészítő tanár és igazgató aláírása, iskola pecsétje ne
hiányozzon a jelentkezési lapról, valamint minden adat olvashatóan, pontosan kitöltésre
kerüljön, különös tekintettel a szabadon választott mű szerzőjére és címére. Jelentkezési lap
megküldhető postán, illetve e-mailben, szkennelve. (Faxon megküldött jelentkezési lapot
nem fogadunk el!)
A határidő után
beérkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni! Kérjük, hogy a versenyzők a
diákigazolványukat a regisztrációra hozzák magukkal!
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A verseny időpontja: 2018. november 20. (kedd) 10 óra

Helyszín:

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola,

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Nagyterme

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57.

Zsűri elnöke:

dr.Puskás Levente klarinét- és szaxofonművész tanár, egyetemi docenc

Zsűri tagjai:

Radics Miroslav Péter klarinétművész

Fűke Géza klarinétművész
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Részlet a klarinétverseny versenykiírásából

A nevezés feltétele: Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két év
követelményét
teljesítették (az előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési
laphoz mellékelni. A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korában
középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat (ott) az adott szakon.

A területi válogató anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei: A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni! A
kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor)
be kell mutatni.

Jelentkezési lap és a versennyel kapcsolatos egyéb információk honlapunkról
letölthetők.

Iskolánk elérhetősége:

Telefon: 96/329-742

Honlap: www.gyorikonzi.hu

E-mail: info@gyorikonzi.hu
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A felkészüléshez jó munkát kívánunk!

Győr, 2018. szeptember 20.
Baross Gábor
igazgató

Nevezési lap...

Versenyfelhívás...
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