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X. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY 

A verseny időpontja: 2020. május 22-24. 

Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040448 

5000-Szolnok, Óvoda u. 5. 

Tel/fax: 56/514-526 

E-mail: ajmschool@t-online.hu,  

Honlap: www.adamjenozenesuli.hu 

A verseny helyszíne: Megyeháza (Díszterem), 5000 Szolnok, Kossuth út 2.  

A verseny célja: a magánének tanszak művészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos verseny (egyfordulós). 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A nevezés feltétele: A versenyre az alapfokú művészetoktatási intézmények magánének szakos 

növendékei nevezhetnek.  

Az iskolai válogatók után egy intézményből maximum 3 növendéket lehet nevezni. 

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az 

azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi 

díjhoz! 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) 

a nevező intézmény gondoskodik. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 1999. június 1-je után, 

II. korcsoport: 1999. június 1-jén, illetve előtt született növendékek. 

A felső korhatár: 2020. június 1-ig be nem töltött 27. életév. 

A verseny követelményei: 

− A versenyműsort minden korcsoportban kotta nélkül kell előadni! 

− A versenyen csak a nevezési lapon megjelölt művek énekelhetők. A nevezést követően 

a leadott műsoron változtatni nem lehet. 

− A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

− A versenyzőknek a sorsolás szerinti sorrendben kell versenyeznie.  

− A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek – a 

jogtisztaság miatt – biztosítania kell! 

A verseny anyaga: kötelezően választható és szabadon választott mű. 
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I. korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy egy XX. századi magyar dal. 

Szabadon választott dal: 

A dal kötelezően magyar nyelven adható elő. 

Maximális műsoridő 7 perc 

II. korcsoport: 

Kötelezően válaszható mű: 

Egy romantikus, vagy egy klasszikus dal 

Szabadon választott művek: 

Egy, a kötelezőtől eltérő stílusú dal, vagy ária, illetve arietta 

Egy XX. századi dal (nem könnyűzene) 

A művek eredeti, vagy magyar nyelven adhatók elő. 

Maximális műsoridő 11 perc 

Ajánlott gyűjtemények: 

Ádám Jenő: A dal mesterei kötetek 

Kerényi Miklós György: Énekiskola 

Fekete Mária: A magyar dal mesterei (Kortárs ZeneMűhely, KZ. 02.) 

Kodály Zoltán: A magyar népzene 

Bartók Béla: Nyolc magyar népdal 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lap/adatvédelmi nyilatkozat 

a rendező iskola honlapjáról is letölthető, melyet kitöltve a rendező zeneiskola nevére és címére 

postai úton, eredeti példányban kell eljuttatni 2020. március 17-ig.  

A nevezési határidőt be kell tartani! 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat ad 

ki. 

Az országos verseny jelentkezési/nevezési határideje: 2020. március 17. 




