XIX. SISTRUM ZENEI VERSENYEK – 2021
VERSENYFELHÍVÁS
A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI 2021-ben ismét meghirdeti a Sistrum Zenei
Versenyeket. A verseny helyszíne: a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola. (Szombathely, Rákóczi F.
u. 3.) A versenyeket a járványügyi rendelkezések betartása mellett videofelvételek elbírálásával
bonyolítjuk le az alábbi időben és hangszereken:
Verseny
megnevezése
Fuvolaverseny
Klarinét szaxofonverseny
Furulyaverseny
Hegedűverseny
Kürt, mélyréz
verseny
Ütőverseny
Gordonkaverseny
Zongoraverseny

09:30

Nevezési
határidő
január 13.

Beküldési
határidő
január 20.

09:30

január19.

január 26.

február 11. csütörtök 09:30
február 23.
kedd 09:30

január 28.
február 9.

február 4.
február 16.

március 9.

09:30

február23.

március 2.

március 10. szerda 09:30
március 18. csütörtök 09:30
március 23.
kedd 09:30

február 24.
március 4.
március 9.

március 3.
március 11.
március 16.

Dátum

Nap

Óra

január 27.

szerda

február 2.

kedd

kedd

A keretszámok 2020. december 4-én, pénteken kerültek fel honlapunkra.
A www.bartokzi.hu honlapról tölthető le a Versenyszabályzat, a Kötelező anyag, a Nyilatkozat és a
Jelentkezési lap.
 A versenyben való részvételhez kérjük a kitöltött „Jelentkezési lapot” és az aláírt,
beszkennelt „Nyilatkozatot” e-mailben a Nevezési határidőig a sistrum@bartokzi.hu
címre szíveskedjenek elküldeni!
 Az mp4 formátumban USB adathordozóra másolt „Videofelvételt” és az előzőleg
emailben már elküldött „Nyilatkozatot” (papír alapon) postai úton is kérjük elküldeni
Zeneiskolánkba a Beküldési határidőig.
Kérjük az adatok gondos kitöltését! Minden versenyre külön Jelentkezési lapot kérünk, egy
Jelentkezési lapon csak az adott verseny résztvevői szerepelhetnek! A Nyilatkozat hiánya, vagy egy
aláírás hiánya a versenyből történő kimaradást eredményezi. A megadott határidőn túl érkező
küldeményeket nem áll módunkban elfogadni!
GÁLAHANGVERSENY
A zsűrik által kiválasztott legjobb műsorszámokból összeállított Gálahangverseny videója 2021.
március 29-én, hétfőtől lesz elérhető a www.bartokzi.hu honlapon.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
A versenyen minden mű kotta nélkül játszandó! (A kivételeket a Kötelező anyagoknál külön jeleztük!)
Nevezési díj nincs, az USB adathordozókat csak írásbeli kérelem esetén küldjük vissza!
Sajnáljuk, hogy személyesen nem találkozhatunk. Szeretettel várjuk versenyeinkre a növendékek
felvételeit, és jó felkészülést kívánunk! Üdvözlettel:
Szombathely, 2021. január 6.
Czenek László
intézményvezető

