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XI. ORSZÁGOS ÉNEKKARI VERSENY 

A verseny időpontja: 2022. március 20. 

A rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - AMI  

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár utca 1. 

Telefon: +36 20 395 5874 

E-mail: szakgimnazium@debrecenizenede.hu 

Honlap: www.debrecenizenede.hu 

A verseny célja: A kóruséneklés pedagógiai és művészi eredményeinek bemutatása. A 20. századi 

művek és előadói gyakorlatuk megismerése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Országos forduló. 

Az országos forduló formája: egyfordulós. 

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. 

A verseny kategóriái: 

A) Vegyeskar 

B) Egyneműkar 

C) Kamarakórus, énekegyüttes (10-25 fő lehet). 

A verseny követelménye:  

A szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell 

mutatni.  

A verseny anyaga: Szabadon választott műsor. 

A szabadon választott műsornak kötelezően tartalmaznia kell egy kortárs (ma élő) zeneszerző 

művét.  

A versenyző kórusok színpadi ideje maximum 20 perc. 

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, 

egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyző karok, 

kórusok énekegyüttesek teljesítményét. 

Értékelési szempontok: technikai, ritmikai felkészültség, intonációs pontosság, és zenei 

kifejezőerő. Egy-egy versenyző (kar, kórus, énekes együttes) végső pontszáma a versenybizottság 

által adott pontok összege, ami maximum 120 pont lehet. 

A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és 

különdíjakat adhat ki. 

A nevezés módja: 2022. január 10-től az országos döntőt rendező iskola honlapján online kell 

a versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A géppel kitöltött 

nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után elektronikusan, szkennelve (PDF 

formában) is el kell küldeni a rendező iskola e-mail címére 2022. február 01-ig. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos forduló nevezési határideje: 2022. február 01. 


