
I. Nyíregyházi Vármegyei Vonós Találkozó és Tehetségnap 

Felhívás 

 

A Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola két szóló kategóriában meghirdeti 

az I. Nyíregyházi Vármegyei Vonós Találkozó és Tehetségnapot és ezúton meghívja a 

találkozóra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alapfokú művészeti iskoláinak tanulóit, 

tanárait.   

 

A rendezvény időpontja: 2023. április 28. 

A rendezvény helyszíne: Vikár Sándor Zeneiskola-Művészeti Alapfokú Iskola  

       4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11.  

 

Előjelentkezés: 2023. február 20. – A várható létszám megküldése korcsoportonként a 

helyettesi@vikarzeneiskola.hu e-mail címre. 

Jelentkezési határidő: 2023. március 28. – A mellékelt kitöltött jelentkezési lap 

megküldése a szervező intézménynek elektronikus úton a helyettesi@vikarzeneiskola.hu 

e-mail címre. 

Részvételi díj: 3000,- Ft/versenyző (számlát igény szerint biztosítunk, a nevezési díjat 

visszautalni nem áll módunkban)   

A részvételi díjat átutalással kérjük befizetni az alábbi számlaszámra:  

68800109-10004184 (Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány)  

Az átutalás közlemény részében kérjük feltüntetni: Vonós találkozó – tanuló neve 

Befizetési határidő: 2023. április 3.  

Kérjük a befizetésre szóló igazolást a föntebb megadott e-mail címre megküldeni. 

 

A verseny célja: Az alapfokú képzésben résztvevő hegedűn és gordonkán tanulók 

tehetséggondozása, tehetségkutatás, a két vonós hangszer pedagógiai eredményeinek 

bemutatása, szakmai tapasztalatcsere, egymás meghallgatásának lehetősége, 

kapcsolatépítés, hagyományteremtés.   

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: egyfordulós. 

A verseny követelményei: A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.  A műsoridőt kérjük 

betartani. 

A verseny díjai: a háromtagú versenybizottság korcsoportonként arany, ezüst és bronz 

minősítéssekkel értékeli a produkciókat. 
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SZÓLÓ HEGEDŰ KATEGÓRIA  

A szóló hegedű kategória anyaga: két szabadon választott, egymástól eltérő zenei stílusú 

és karakterű mű.  

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2012. június 1-je után születettek  

II. korcsoport: 2010. június 01. és 2012. május 31. között születettek  

III. korcsoport: 2008. június 01. és 2010. május 31. között születettek  

IV. korcsoport: 2008. május 31-e előtt születettek   

(A találkozó napjáig be nem töltött 22 éves kor.)  

Játékidő:   

I. korcsoport: maximum 5 perc  

II. korcsoport: maximum 7 perc  

III. korcsoport: maximum 8 perc  

IV. korcsoport: maximum 10 perc  

 

SZÓLÓ GORDONKA KATEGÓRIA  

A szóló gordonka kategória anyaga: két szabadon választott, egymástól eltérő zenei 

stílusú és karakterű mű.  

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2011. szeptember 1-je után születettek  

II. korcsoport: 2009. szeptember 01. és 2011. augusztus 31. között születettek  

III. korcsoport: 2007. szeptember 01. és 2009. augusztus 31. között születettek  

IV. korcsoport: 2007. augusztus 31-e előtt születettek  

(A találkozó napjáig be nem töltött 22 éves kor.)  

Játékidő:   

I. korcsoport: maximum 5 perc  

II. korcsoport: maximum 7 perc  

III. korcsoport: maximum 8 perc  

IV. korcsoport: maximum 10 perc  

  

 

További felvilágosítást a 30/17-66-322 telefonszámon, valamint a következő e-mail címen 

kaphatnak: helyettesi@vikarzeneiskola.hu  

 

Eredményes felkészülést kívánunk!      
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