Tisztelt Igazgató Nő/Úr!
Tisztelt Csoportvezetők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézmény, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, a Nyírség Táncegyesület és a Botoló
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019-ben is megrendezi két évtizedes múlttal rendelkező találkozóját, a

XXI. VÉCSEY-VÁSÁRHELYI ORSZÁGOS
KAMARA NÉPTÁNC ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT
A verseny időpontja:
A verseny helyszíne:
A verseny alapítója:

2019. március 1. péntek
Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény
Nyíregyháza, Vécsey köz 27. - 42/512 814
Bodnár Zoltán és Maklári Erika

Nevezési feltételek:
A nevezés csak a versenyenként meghatározott nevezési díj befizetésével érvényes. Számlaadás a
verseny napján, a helyszínen történik.
A nevezési díj befizetése átutalással történik a következő számlaszámra:
Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. 10700048-27566905-51100005
Az átutalás közlemény rovatába írják bele: Vécsey-Vásárhelyi Kamara – nevezési díj. Kérjük,
hogy a nevezési díj átutalásának igazolását a csoportvezetők a verseny napján hozzák magukkal!
A nevezési lapokat a következő e-mail címekre kérjük:
vecseykamara@gmail.com, vlami@vlami.hu (Telefonos jelentkezést nem tudunk elfogadni!)
Információ: Ugyan Attila versenyszervező, 30/405 70 81, vecseykamara@gmail.com

Jelentkezési határidő, a nevezési díj befizetésének határideje: 2019. február 15.
A verseny népszerűsége, az indulók nagy száma miatt arra kérünk mindenkit, hogy nevezését
mihamarabb, de legkésőbb a nevezési határidőig küldje el e-mail címünkre!
Étkezés:
A rendezvény napján a versenyző gyerekek és felkészítő tanáraik, kísérőik ebédet rendelhetnek
1120,- Ft/fő áron. Az étkezést már a jelentkezési lapon, vagy a vecseykamara@gmail.com címre
küldött e-mailben lehet megrendelni, legkésőbb 2019. február 22-ig!
A megrendelt ebédet a verseny napján, a helyszínen kell kifizetni, amelyről készpénzes számlát ad az
étkeztető társaság.
A jelentkezők számának figyelembevételével 2019. február 26-ig küldünk részletes tájékoztatást a
nap programjáról.

KAMARA NÉPTÁNC VERSENY
Több különböző koreográfia bemutatására is van lehetőség. A jelentkezési lapot koreográfiánként
kell kitölteni.
A versenyző kamara csoportok összlétszáma maximum 6 fő, a műsoridő
koreográfiánként maximum 6 perc lehet! Kérjük a létszám és a műsoridő pontos
betartását!
Korcsoportok:
I. korcsoport: 3-4-5. osztályos tanulók
II. korcsoport: 6-7-8. osztályos tanulók
III. korcsoport: középiskolás tanulók
A korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő életkorú tagok száma nem haladhatja meg a
csoport összlétszámának 35%-át.
Próba:
Minden nevező produkció részére biztosítunk próbalehetőséget a Móricz Zsigmond Általános
Iskola Vécsey Károly Tagintézmény tornatermében felállított színpadon, a korábbi évek tapasztalatai
alapján a következő próbarend szerint:
 a nyíregyházi csoportok számára február 28-án, csütörtökön du. 16.00-tól-20.00-ig
 a nem nyíregyházi csoportok számára március 1-jén, pénteken reggel 8.00 órától
Felhívjuk a csoportvezetők figyelmét, hogy a verseny napján kizárólag a nem nyíregyházi
csoportok színpadbejárására van lehetőség. A verseny gördülékeny lebonyolítása miatt kérjük
szíves megértésüket!
Zenekar:
A verseny kísérőzenekara a Szikes Zenekar. Természetesen más zenekar megfogadására is van
lehetőség, saját költségen.
Az előző évekhez hasonlóan, a néptánccsoportok zenekari próbájáért (a résztvevők számától
függően) részarányosan fizetni kell.
A próbák rendjéről és a zenekari költségekről 2019. február 26-ig adunk tájékoztatást.
A zenekari kíséret nem feltétele a nevezésnek, elfogadunk CD felvételt is.
Kérjük, hogy aki a Szikes Zenekar muzsikájára kívánja bemutatni produkcióját, a
hangzóanyagot vagy a kottát juttassa el legkésőbb 2019. február 22-ig az alábbi e-mail
címre. (Gyakorlottabbak feltölthetik a zenét a www.mammutmail.com vagy a www.wetransfer.com
oldalra is, Orosz Sándor e-mail címének megadásával!)
Orosz Sándor prímás:
orosz.s77@gmail.com, 20/282 4419
A Szikes Zenekar igyekszik a kért zenekíséretet felkészülten, igényesen, pontosan
biztosítani a versenyzők számára, ezért kéri a határidő pontos betartását!
A határidőn túl érkező zenekari igényeket a zenekar nem tudja teljesíteni!
Nevezési feltételek:
A nevezési díj 2.000,- Ft/műsorszám.

(Az azonos esélyek miatt a nevezési díjat műsorszámonként kell megfizetni.)

Díjazás:
A zsűri döntése alapján korcsoportonként az első három helyezettet jutalmazzuk.
A legjobban szereplő műhely viszi el hagyományosan a verseny Vándordíját.
A zsűri tagjai: független szakemberek.
Eredményhirdetésre várhatóan az esti órákban kerül sor. (19.00 óra körül)
A csoportvezetőknek, koreográfusoknak szóló szakmai értékelés az eredményhirdetés után
kezdődik.

KAMARA NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A népdaléneklési versenyre csoportos és szóló produkciókat várunk.
A versenyző csoportok létszáma maximum 6 fő lehet.
A korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő életkorú tagok száma nem haladhatja meg a
csoport összlétszámának 35%-át.
Korcsoportok:
I.
korcsoport: 3-4-5. osztályos tanulók
II. korcsoport: 6-7-8. osztályos tanulók
III. korcsoport: középiskolás tanulók
A verseny két részből áll:

 Kötelező népdalok:
I. korcsoport:

Dunántúli mondókák, kiolvasók, altatók, gyermekjátékdalok, húsvéti
falukerülők, karikázók, dudanóták, ugrós dallamok.
Forrás: Magyar Népzenei Antológia, Publikált népzenei felvételek
http://db.zti.hu/24ora/dalok.asp?VBSdbClickClass_1=VBSdbFilter

II. korcsoport:

Ditrói népdalokból összeállított dalcsokor.

III. korcsoport:

Egy klasszikus, régi stílusú ballada bármely tájegységről.

Tiszta forrás település, Hargita megye - http://www.zti.hu/tisztaforras/ditro.htm
Fiúk betyárballadát is választhatnak bármely tájegységről.

A verseny napjáig hátralévő időszakban a szervezők további segítséget is nyújtanak majd a nevezőknek a felkészüléshez.

 Szabadon választott népdalok: bármely más tájegység dalaiból összeállított dalcsokor.
Szóló és csoportos produkciók esetében is a kötelező és a szabadon választott dalcsokrot egymás után
kell bemutatni.
A kötelező és a szabadon választott dalcsokor együttes időtartama maximum 5 perc lehet.
A bemutatott dalcsokrok zenei kísérete nem megengedett!
A bemutatók menete: I. korcsoport szólisták, I. korcsoport énekegyüttesek, II. korcsoport szólisták,
II. korcsoport énekegyüttesek, III. korcsoport szólisták, III. korcsoport énekegyüttesek.
Nevezési díj:

Szólisták: 1.000,- Ft/fő

Énekegyüttesek: 2.000,- Ft/csoport

Díjazás:
A szóló produkcióknál korcsoportonként az első három helyezettet jutalmazzuk. Csoportos
produkciók esetében az első három helyezettet díjazzuk. A legjobban szereplő műhely viszi el
hagyományosan a verseny Vándordíját.
A zsűri tagjai: független szakemberek.
Eredményhirdetésre várhatóan a délutáni órákban kerül sor. (18.00 óra körül)
A csoportvezetőknek szóló szakmai értékelés az eredményhirdetés után kezdődik.
A verseny szervezői - a korábbi évekhez hasonlóan - különdíj felajánlásokat szeretettel elfogadnak!
Felajánlási szándékukat kérjük, e-mailen jelezzék legkésőbb 2019. február 25-ig!
Mindenkit szeretettel várunk!
A felkészüléshez és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk!
Nyíregyháza, 2019. január 7.

Veres László

Demarcsek Zsuzsa

tagintézmény vezető

igazgató

Demarcsek György
ügyvezető

