„Tiszán innen – Dunán túl” Országos Népdaléneklési
Minısítı Verseny Pest megyei fordulója az
5–6., 7– 8. és 9–10., 11-13. évfolyamos tanulók számára
2014.
Előzetes versenykiírás
A felmenő rendszerű verseny célja elsősorban a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi
kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és
bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése, a kreativitás növelése. A
verseny nem követel lexikális tudást, sokkal inkább épít az évek során kialakított
népdaléneklési módok bemutatására.

A versenyt, az előző évekhez hasonlóan, felmenő rendszerben tervezzük. Az országos
megmérettetéshez kapcsolódóan szeretnénk lebonyolítani, azonban az országos verseny
pályázati eredményéről, amely anyagi támogatást nyújtana a döntő megrendezéséhez, a
jelen kiírás időpontjában még nincs a rendezőknek információjuk.
A verseny meghirdetője: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
A versenyt az általánosan képző iskolák számára rendezzük, olyan gyerekeket és fiatalokat
várunk, akik mind az általános, mind a középiskolában, tanórai keretekben sajátítják el a
népdaléneklés hagyományait. Természetesen nem zárhatók ki a különórákon,
magántanárnál gyakorló tanulók sem, azonban a versenyt nem a művészeti iskolák számára
rendezzük, így támogatjuk az iskolai népdal, és népzeneoktatást.
A versenyt négy életkori és három műfaji kategóriában szervezzük (a nem művészeti
iskolák tanulói számára):
Belépő kategória: 5-6. évfolyamos tanulók – Pest megyei döntő (nincs országos döntő)
I. életkori kategória: 7–8. évfolyamos tanulók
II. életkori kategória: 9–10. évfolyamos tanulók
III. életkori kategória: 11-13. évfolyamos tanulók

I. műfaji kategória: szóló
II. műfaji kategória: kisegyüttes (maximum 4 fő)
III. műfaji kategória: énekegyüttes (5-10 fő)
A kisegyüttesek és énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33%-a
alacsonyabb életkorhoz is tartozhat.
Egy iskolából életkori és műfaji kategóriánként 2-2 produkcióval lehet nevezni.
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2014.
Minden kategóriában és fordulóban érvényes, hogy az előadások nem léphetik túl a 3-5
percet, és csak hangszeres kíséret nélküli produkciók szerepelhetnek.
A műsor szerkesztéséhez javasoljuk, hogy:
•

azonos tájegységről válogatott dalokat

•

vagy saját tájegységük műveit adják elő a tanulók,

•

illetve egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:
•

„Tiszán innen Dunán túl” – népdalgyűjtemény

•

Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I–IV.

A verseny három fordulóból (iskolai, megyei és országos) áll.
Fordulók:
I. forduló:

iskolai
2014. január 31-ig (a helyi szokásoknak megfelelően, az iskolai
ének munkaközösség szervezésében) a tanulók iskoláiban.

II. forduló:

megyei

2014. március 7. (péntek) 10 óra
Táncsics Mihály Általános Iskola, Cegléd

(2700 Cegléd, Eötvös tér 8. T.: 53/311-731, info@tancsics-cegled.hu)

Nevezési határidő:

2014. február 10. (hétfő)

A nevezéseket a megyei fordulóra a versenyt rendező iskola, a Táncsics Mihály Általános
Iskola címére, vagy a zsuha@t-online.hu e-mail címre küldjék el.

A nevezés módja a következő adatokkal e-mailben, vagy a nevezési adatlappal, mely a
versenykiírás végén található.
• a versenyző neve, életkori és műfaji kategóriája,(együttesek esetében a résztvevők
névsora)
• iskolájának pontos címe, telefonszáma, e-mail címe
• igazgató neve
• felkészítő tanárnak neve, elérhetőségei
A versenyre nevezési díj nincs.
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III. forduló

országos

szervezés alatt
Budapest, Néprajzi Múzeum

A döntőbe a szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában az I., II. és III. életkori
kategória legjobb 2-2 produkciója jut tovább. (Ezek a létszámok a szakmai zsűri ajánlása
szerint a korosztályos teljesítmények függvényében változhatnak.)
A szervező elérhetősége:
Táncsics Mihály Általános Iskola
(2700 Cegléd, Eötvös tér 8. tel.: 53/311-731, fax:53/500-350, info@tancsics-cegled.hu)
Hamar Lászlóné munkaközösség vezető
Tel.: 06-20-453 8690
E-mail: zsuha@t-online.hu

