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II. REGIONÁLIS KLARINÉT- SZAXOFON VERSENY 
Dédestapolcsány, 2019. április 17. 

 
A verseny célja: A klarinét, szaxofon tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 
A verseny jellege: Gyakorlati verseny 
A verseny egyfordulós. 
 
A verseny időpontja: 2019. április 17. szerda, 10 órától 

 
A verseny helyszíne: Dédestapolcsány, Kiss Benjámin Művelődési Ház (3643 Dédestapolcsány, Iskola utca 33.) 
 
A versenyre az alábbi megyékből várjuk a növendékek jelentkezését: 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

- Hajdú-Bihar megye 

- Jász-Nagykun-Szolnok megye 

- Heves megye 

- Nógrád megye 

- A református művészeti iskolák tanulóinak jelentkezését az egész országból várjuk 
 
Jelentkezési határidő: 2019. március 29. 

Jelentkezés: a csatolt jelentkezési lapon, a csomasz.isk@gmail.com címre küldve 

A nevezés feltételei: 
Olyan növendékek jelentkezését várjuk, akik tanulói jogviszonyban állnak alapfokú művészeti iskolával.  
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú tanulmányokat 
folytat (ott) az adott szakokon. 
 

Nevezési díj: 1000 Ft/ tanuló (Fizetni a verseny napján, a regisztrációkor kell!) 
( A nevezési díjat minden versenyző vissza fogja kapni vásárlási utalvány formájában, amely levásárolható a 

versenyen megjelenő hangszerésznél.) 

 
Korcsoportok 

I. 2008. június 1-je, illetve utána születtek 

II. 2006. június 1-je és 2008. május 31. között születtek 

III. 2004. június 1-je és 2006. május 31. között születtek 

IV. 2002. június 1-je és 2004. május 31. között születtek 

V. 2002. május 31-e, illetve előtte született tanulók 

A verseny anyaga 
A verseny anyaga minden korcsoportban két részből áll: egy kötelező és egy szabadon választható mű. 
A darabokat NEM kötelező kotta nélkül játszani. A kötelező darabok kottái iskolánk honlapján 

(http://www.csomasz.tirek.hu ) elérhetőek. 
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A Zsűri tagjai 
Devich Gábor 
Klarinétművész, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára. 
Czakó Péter 
A miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium szaxofon tanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekarának tagja. 
Gáspár Attila 
A Miskolci Szimfonikus Zenekarának tagja, a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola klarinét tanára 

 
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők 

teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek 

a kötelezően és a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági 

tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

 
Ebéd: igény szerint rendelhető, várhatóan 800 Ft/ fő áron 
Ebéd igényüket a csatolt igénylőlapon várjuk vissza, a fent megjelölt e-mail címre. 
Az ebéd díját érkezéskor a helyszínen kérjük befizetni, a befizetésről számlát adunk. 
Az ebéd helyszíne a szomszédos óvoda ebédlője. Ebédet lemondani április 12-ig lehet. 
 

Elérhetőségeink: 

Intézményünk elérhetősége: 48/ 501-213 csomasz.isk@gmail.com 
Balla Miklós (szakmai kérdésekben): 20/950-8959 
 
 
Dédestapolcsány, 2019. március 04. 
 

Szűcsné Farkas Zsuzsanna s.k. 
        igazgató 
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