„Tiszán innen – Dunán túl” budapesti népdaléneklési minősítő verseny
5-6. és 7-8. évfolyam részére
A verseny meghirdetője a budapesti Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.
A verseny célja: elsősorban a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok
megismertetése, a népdaléneklés népszerűsítése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló
előadásmód fejlesztése, a kreativitás növelése. A verseny célja továbbá az évek során kialakított
népdaléneklési módok bemutatása.
A versenyt az általánosan képző iskolák számára rendezzük, olyan gyerekeket és fiatalokat várunk,
akik az általános tanórai keretek között sajátították el a népdaléneklés hagyományait. Természetesen
nem zárhatók ki a külön órákon, magántanárnál gyakorló tanulók sem, azonban a versenyt nem a
művészeti iskolák számára rendezzük, ezzel is támogatjuk az iskolai népdal és népzeneoktatást.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
1. kategória: 5-6. évfolyam
2. kategória: 7-8. évfolyam
A verseny műfaji kategóriái:
1. kategória: szóló
2. kategória: kisegyüttes (maximum 4 fő)
3. kategória: énekegyüttes (5-10 fő)
A kisegyüttesek és énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33%-a alacsonyabb
életkorhoz is tartozhat.
A műsor összeállításához javasoljuk, hogy:
o azonos tájegységről válogatott dalokat, vagy
o saját tájegységük dalait adják elő a tanulók, illetve
o egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek.
A versenyzők hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.
A népdalcsokrot magyar népdalokból kell összeállítani, és magyar nyelven kérjük előadni.
A verseny fordulói
1. forduló: iskolai
2. forduló: megyei/fővárosi
3. forduló: országos döntő
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen tehát minden olyan általános iskolás részt vehet, aki nem művészeti tagozatos iskolába
jár, és megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak és részt vett a kerületi megmérettetésen is!
A verseny témája, ajánlott irodalom:
– népdalgyűjtemény
-IV.
A nevezés módja, határideje:
A megyei/fővárosi fordulóba (mindkét korcsoportban 5-6. és 7-8) a megyei pedagógiai intézetek
versenyszervezőihez, vagy a versenyszervezéssel megbízott megyei/fővárosi képviselőhöz az általuk
meghatározott határidőre, címre lehet jelentkezni.
A fővárosban a II. (fővárosi) fordulót
5-6. és 7-8. évfolyam részére: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
szervezi
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.). A nevezéseket Zanatiné Szántai Ildikó részére kell elküldeni.
(az országos fordulóra csak a 7-8. évfolyam versenyzői juthatnak tovább!)
Nevezési határidő: 2012. január 31. kedd a letölthető jelentkezési lappal
e-mail : zanati@fazekas.hu, vagy faxon: 210-07-45

Az országos döntőbe a megyékből szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában a megyei
fordulóra felkért zsűri által legjobbnak ítélt 2-2-2 produkció, míg Budapestről, az arányosság
figyelembe vételével, 5-5-5 produkció jut tovább.

Nevezési díj (fővárosi fordulóba):
Szóló és kisegyüttes 2000 Ft
Énekegyüttes 4000 Ft
Fordulók
1. forduló: a tanuló iskolája (az iskola által meghatározott időpontban)
2. forduló: megyei/fővárosi (megye/főváros által meghatározott időpontban)
3. forduló: országos döntő
A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
A verseny felmenő rendszerű, ezért az első fordulóból a megyei/fővárosi fordulóba a tanuló iskolája
nevez a területileg illetékes megyei pedagógiai intézetbe, vagy a felkért/megbízott megyei/fővárosi
versenyszervezőhöz.

