
VERSENYFELHÍVÁS 

Mohács Város Önkormányzata és a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület           

meghirdeti a Mohácsi Busójáráshoz kapcsolódó 49. Schneider Lajos Népdaléneklési és          

Népzenei Tehetségkutató Versenyt. 

Népdaléneklési verseny korcsoportjai: 

I. korcsoport: 5-6. évfolyam 

II. Korcsoport: 7-8. évfolyam 

III. Korcsoport: 9-10. évfolyam 

IV. Korcsoport: 11-12-13. évfolyam 

A versenyre szólisták és csoportok (kisegyüttes 5 főig, énekegyüttes 8 főig) jelentkezését            

várják a szervezők. 

Népzenei Tehetségkutató Verseny kategóriái: 

- Hangszeres szólista 

- Kamarazenekar (2-3 fő) 

- Nagyzenekar (4 fő felett) 

A verseny időpontja: 2020 február 22 

A verseny helyszíne: Kossuth Filmszínház(7700 Mohács, Deák tér 3.) 

A verseny célja: Schneider Lajos mohácsi népdalgyűjtő munkásságának bemutatása, a          

magyar népzenei hagyományok ápolása. A Mohácshoz és térséghez kapcsolódó         

néphagyományok és népzenei örökség megőrzése és továbbadása a következő nemzedékek          

részére. A Kárpát-medence és Magyarország fiatal és tehetséges népzenészeinek és          

népdalénekeseinek felkarolása, segítése. 

Nevezés: A jelentkezők a nevezéseket a mellékelt nevezési lapon az alábbi feltételek            

feltüntetésével tehetik meg: 

Énekes szólisták 

I. Korcsoport: 3 mohácsi népdal és 5 egyéb dialektusból való népdal 

II. Korcsoport: 5 mohácsi népdal és 5 egyéb dialektusból való népdal 

III. Korcsoport: 5 mohácsi népdal és 10 egyéb dialektusból való népdal 

IV. Korcsoport: 5 mohácsi népdal és 15 egyéb dialektusból való népdal 

Énekes csoportok: 

Valamennyi korcsoport részére 1 maximum 4 perces mohácsi dalcsokor és 1 maximum 4             

perces egyéb dialektusból származó dalcsokor. Kérjük a feltételek betartását ! 



A mohácsi népdalok elérhetősége: http//www.zti.hu/tisztaforras/mohacs.htm 

Népzenészek: 

A jelentkezőket két népzenei összeállítással, bármely magyarországi hagyománnyal rendelkező         

népzenei kategóriából (magyar, horvát, szerb, német stb. nemzetiségi népzene) várjuk. 

A nevezés feltétele: Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik eddig már különböző           

versenyeken bizonyították felkészültségüket, rendelkeznek versenyeredményekkel. 

Nevezési határidő: 2019. január 18. 

A verseny főszervezője: Horváthy Lenke (23hole@gmail.com) tanárnő és Boda István          

(kozkincs@t-online.hu) a Közkincs Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke. 

A verseny programja:  

9.00: Regisztráció 

9.30: Megnyitó 

10.00- 12.00: Népdaléneklési verseny 

12.30: Koszorúzás és ebéd 

13.30: Népzenei verseny 

15.00: Eredményhirdetés 

16.30: Gálaműsor 

A zsűri tagjai neves népzenészek lesznek . 

Díjazás: A nevezési kategóriák győztesei Kiemelt arany, Arany, Ezüst , Bronz minősítésről            

szóló oklevelet kapnak . A Kiemelt arany minősítést elértek felléphetnek a verseny            

Gálakoncertjén.  

A nevezéseket a következő elérhetőségekre kérjük eljuttatni: 

Polgármesteri Hivatal 

7700 Mohács, Széchenyi tér 1. / Kovácsné Bodor Erika alpolgármester 

e-mail: kovacsneerika@mohacs.hu 

A verseny támogatói: NKA, MFB, Mohács Város Önkormányzata, Közkincs Művészeti és           

Kulturális Közhasznú Egyesület 
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