
„Tiszán innen –Dunán túl”                                                                                                                                       
Kerületi Népdaléneklési Verseny                                                                                             

az  

5-6. évfolyam                                                                                                                                                                                      
7-8. évfolyam                                                                                                                                                                              

9-12. évfolyamok számára 

 

 A verseny meghirdetője:                                                                                                          
KLEBELSBERG  INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT                                            
Budapesti XVII. Tankerületi Igazgatósága 1173 Budapest; Pesti út 80.   

 

 A 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 nagymértékben lexikális tudást, 
sokkal inkább épít az évek során kialakított népdaléneklési módok 
bemutatására. A versenyt az általánosan képző iskolák számára rendezzük, 
olyan gyerekeket és fiatalokat várunk, akik az általános és középiskolában, 
tanórai keretekben sajátítják el a népdaléneklés hagyományait. 
Természetesen nem zárhatók ki a külön órákon, magántanárnál gyakorló 
tanulók sem, azonban a versenyt nem a művészeti iskolák számára 
rendezzük, így támogatjuk az iskolai népdal, és népzeneoktatást. 

 

 A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 
A versenyt három életkori, és három műfaji kategóriában szervezzük: 
I. életkori kategória: 5-6. osztály  
II. életkori kategória: 7-8. osztály                                                                                                  
III. életkori kategória: 9-12. osztály                                                                                                            

I. műfaji kategória: szólóének 
II. műfaji kategória: kisegyüttes, (maximum 4 fő) 
III. műfaji kategória: énekegyüttes (5-10 fő) 
 

 A műsor szerkesztéséhez javasoljuk, hogy: 
- azonos tájegységről válogatott dalokat 
- saját tájegységük dalait  
- egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek a tanulók.                                     
pl. katonadalok, szerelmes dalok                                                                                         

 



- az előadás maximum 3-5 percig tarthat 
- a népdalcsokrot magyar népdalokból kell összeállítani 

 

 A verseny fordulói 
1. forduló: iskolai (házi) 
2. forduló kerületi 

 

 A jelentkezés és a részvétel feltételei: 
A versenyen valamennyi kerületi általános és középiskolai tanuló részt vehet, 
aki nem művészeti tagozatos iskolába jár, és megfelel a korosztályi csoportok 
elvárásainak. 
A versenyen való részvétel kizáró okai: Művészeti (főképp népzene- 
tagozatos) iskolák által nevezett tanulók nem vehetnek részt a versenyen. 

 

 A nevezés módja, határideje:                                                                                  
- kizárólag elektronikus úton info@bartokami17.hu                                                                      
- kapcsolattartó: Dely Tercia  /06/70/456-9506; tercike@gmail.com                                                                                                 
- határidő: 2014. január 24.                                                                                            
- nevezési díj nincs                                                                                                               
- a verseny pontos menetrendjét január 27-én kapják az iskolák 

 

 A verseny helyszíne:                                                                                                                              
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 1173 Budapest; Pesti út 80. 

 

 

Sikeres felkészülést kíván a rendező iskola nevében a                                                         
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője! 

 

  

Budapest; 2014. január 16.                                              Tóváriné Perémi Orsolya sk. 


