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Levelek 

                                           
 

Tisztelt Igazgató Nő/Úr! 

Tisztelt Csoportvezetők! 
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola, a Bíborka 

Alapfokú Művészeti Iskola a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola közreműködésével  

versenyt hirdet különböző művészeti ágakban. 

 

Nevezni lehet 

Táncművészeti ág: néptánc, moderntánc, társastánc tanszakos, 

 

Zeneművészeti ág: zongora tanszakos, 

 

Képző- és iparművészeti ág: grafika tanszakos, 

 

Szín-és bábművészeti ág: színjáték tanszakos tanulóknak. 

 

Szívesen látjuk azon versenyzőket is, akik nem művészeti oktatás keretében tanulnak! 

 

A verseny időpontja: 2022. május 13. (péntek) 9,00 óra 

A verseny helyszíne: Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola 4355 Levelek, Kossuth u. 3. 

Elérhetőség, információ:  Telefon: 42/400-508, 70/322-59-39 

E-mail: freedanceiskola@gmail.com 

A nevezési lapokat a következő elérhetőségre kérjük elküldeni:  

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola  

e-mail: kretakortanc@gmail.com 

A „Tárgy” mezőbe szíveskedjenek beírni: Krétakör Művészeti Verseny 

 

Nevezési határidő: 2022.május 2. (hétfő) 

 

A változás jogát fenntartjuk! 
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Nevezési díj 

 
 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

Társastánc, moderntánc, egyéb 

- egyéni induló      

- duó       

- trió        

- kiscsoport (4-6 fő)     2000 Ft/fő/produkció 

- csoport (7 -12 fő)     

- nagycsoport (13 fő felett)  

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

3.000 Ft/fő 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 

2 000 Ft/fő 

 

SZÍNMŰVÉSZETI ÁG 

 3 000.- Ft/fő 

    

Nevezési díj befizetése az alábbi címeken lehetséges: 

 

  Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola, 4400 Nyíregyháza, Család u.69. 

Free Dance bankszámlájára: Erste Bank 11600006-00000000-25244111 

Nevezési díj befizetése előzetes egyeztetés alapján, a helyszínen is lehetséges. 

Közlemény rovatba a versenyző nevét, illetve a csoport megnevezését és kategóriáját kell 

feltűntetni. 

 

A versenyre nem csak művészeti iskolák jelentkezését fogadjuk el. 

A nevezés csak a nevezési díj befizetésével érvényes. 

Megadott határidőn túli nevezéseket nem tudunk elfogadni.  

A zsűri tagjai független szakemberek. 

 

Étkezés: 

A helyszínen ebédelési lehetőséget biztosítunk. Az ebéd ára 1000.- Ft/fő.  

Az étkezési díj befizetése a helyszínen történik előzetes igénylés alapján.  

Az étkezési igényt a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni.  

Az étkezésről a számla kiállítása a verseny napján, a helyszínen történik. 

 

Minden versenyeztető műhely, egyesület vagy intézmény névvel ellátott szalagot szíveskedjen 

magával hozni, melyet a vándorbotra tűznek fel a megnyitón. A vándorbotot a zsűri ítéli oda egy 

szakmai műhelynek. 
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Mindenkit szeretettel várunk! 

Különdíj felajánlásokat kérjük, a freedanceiskola@gmail.com e-mail címen előre jelezze!  

 

A felkészüléshez és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk! 

 

 

Nyíregyháza, 2022. 04. 12.  

 

 

 

 

 

         Nyíriné Halasi Anita          Andóné Kujbus Nóra  

            Bíborka AMI intézményvezető                  Free Dance AMI intézményvezető 
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VERSENYKIÍRÁS 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG - ZONGORA 

 

I. Korcsoport:   Előképzős évfolyamok, A/1 

 

II. Korcsoport: A/2, A/3 

 

III. Korcsoport:  A/4, A/5 

  

IV. Korcsoport:  A/6, Továbbképzős évfolyamok 

 

Követelmény 

Minden korcsoportban két szabadon választott művet kell bemutatni. 
 

VERSENYSZABÁLYZAT: 

1. EK korcsoportban az általános iskola 1-2. osztályos tanulói indulhatnak.  

2. Az A/1-es értékelésnél a zsűri figyelembe veszi, hogy a versenyző alsós vagy felsős általános 

iskolai tanuló, ezért a művek kiválasztásánál kérjük, ezt tartsák szem előtt.  

3. A mű kiválasztásánál vegyék figyelembe a korcsoportot! 

4. A versenyzők csak kotta nélkül adhatják elő a műveket. 

5. Négykezes előadást a zsűri nem értékel. 

6. Nevezés:  

- Nevezési lap beküldése 

- Nevezési díj befizetésével érvényes (Számlaadás igény szerint a verseny napján, a helyszínen 

történik. A nevezési díj átutalásának igazolását kérjük, hogy a versenyzők a verseny napján hozzák 

magukkal.) 

7. A zsűri a jelentkezők létszámának figyelembe vételével összevonhat, vagy megbonthat 

korcsoportokat.  

8. Az értékelés korcsoportonként minősítéssel történik. 

9. Az értékelést három fős szakmai zsűri végzi. 

 

Értékelés korcsoportonként:   Kiemelt Arany minősítés 

        Arany minősítés 

      Ezüst minősítés 

      Bronz minősítés 

Zsűri elnöke: Nadzon Gusztáv Nyugalmazott főiskolai docens 

 

 

Nevezési díj:  3000.- Ft/fő  

Időpont:  2022. május 13. (péntek) 

   

 08.00– Regisztrálás és hangszer kipróbálása  

A hangszer kipróbálása (maximum 3 perc/fő), érkezési sorrendben történik. 

 

09.00 – Ünnepélyes megnyitó az Általános Iskolában 

A verseny az ünnepélyes megnyitó után, kb 9.30-tól kezdődik. 

 

Ebéd  1000 Ft-os áron rendelhető, az étkezés helyszíne az Iskola ebédlője. 
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VERSENYKIÍRÁS 

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG  

 

1. Tánc kategória: 

- Néptánc 

- Társastánc  

- Moderntánc  

- Egyéb: akrobatikus rock and roll, hip-hop, street-dance, stb. 

Több különböző koreográfiával lehet nevezni.  

A jelentkezési lapot koreográfiánként kell kitölteni.  

 

2.  Korcsoport:   I. Korcsoport    6-10 év (2012. 01.01.- 2016. 12.31.) 

    II. Korcsoport 11-14 év (2008. 01.01.- 2011. 12.31.) 

   III. Korcsoport 15-19 év (2003. 01.01.- 2007. 12-31.) 

IV. korcsoport  20 évtől (2002. 12.31. előtt született) 

 

Csoportos jelentkezés esetében a korcsoportot az átlag életkor alapján kérjük meghatározni 

(a születési évet kell figyelembe venni). 

 

3.  Értékelés korcsoportonként:  Kiemelt Arany minősítés 

        Arany minősítés 

      Ezüst minősítés 

      Bronz minősítés 

 

4. Helyszín:  

- Társastánc, moderntánc és egyéb kategória: Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola 4355 

Levelek, Kossuth u. 3.(tornaterem) 

-  Néptánc: Művelődési Ház – Levelek, Ady E. u. 1. 

 

5. Nevezési feltételek: 

 

Kérjük, a csoportoknál a versenyzők névsorát születési dátummal együtt mellékeljék a 

nevezési laphoz! 

 

Társastánc 
 

I. korcsoport: Kötelezően választható táncok: Cha-cha-cha; Angol keringő 

II. korcsoport: Kötelezően választható táncok: Cha-cha-cha; Jive; Angol keringő; Tangó 

III. korcsoport: Kötelezően választható táncok: Cha-cha-cha; Rumba; Jive; Angol keringő; Tangó; 

Bécsi keringő- zene gépi, időtartam 1,5 perc. 

 

Csoport:  

Egy szabadon választott formáció bemutatása maximum 5 perc időtartam alatt. 

 

Moderntánc, Egyéb táncos műfajok 

 
Egyéni, - duó, - trió: egy koreográfia bemutatása maximum 2 perc időtartam alatt 
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Csoport: egy koreográfia bemutatása maximum 5 perc időtartam alatt 

 

Néptánc 

 
Szóló tánc: szabadon választott tánc; időtartam: maximum 2 perc;  

Páros szóló tánc: szabadon választott tánc; időtartam: maximum 2 perc 

Csoport: egy szabadon választott koreográfia bemutatása; időtartam: maximum 5 perc. 

 

A néptáncos produkciókhoz zenekari kíséretet biztosítunk. 

Kísér a Zagyva Banda. 

Elérhetőség: zagyvabanda@gmail.com 

Együttesvezető: Boda Gellért (+36/30/470/46/55) 

A zenék elküldésének határideje: 2022.05.02. 

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Krétakör Verseny 2022. 

 

VERSENYSZABÁLYZAT: 

1. A zsűri a jelentkezők életkorának és évfolyamának megfelelő teljesítményt értékeli. Fontos a zenei 

összeállítás, a koreográfia szerkesztése, a stílusosság, valamint a színpadi megjelenés, viselkedés. 

2. A zsűri a jelentkezők létszámának figyelembe vételével összevonhat, vagy megbonthat 

korcsoportokat kategórián belül.  

3. A műsor időtartamát meghaladó produkciókat a zsűri a megadott időn túl befejezteti.  

4. Színpadbejárási lehetőséget biztosítunk, amely időpontjáról a versenyt megelőző részletes 

műsortervben küldünk tájékoztatást. 

5. A részletes műsortervet e-mailben küldjük 2022. május 10-ig (a nevezési lapon fontos az e-mail cím 

megadása). 

6. A nevezési díjat műsorszámonként kell megfizetni. 

7. Az értékelés korcsoportonként minősítéssel történik. 

8. Az értékelést három fős szakmai zsűri végzi. 

9. A nevezési díj: 2000Ft/fő/produkció. 
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VERSENYKIÍRÁS 
 

                                                  Színjáték kategória 

 

1. Korcsoport:   I. Korcsoport    6-10 év (2012. 01.01.- 2016. 12.31.) 

    II. Korcsoport 11-15 év (2008. 01.01.- 2011. 12.31.) 

   III. Korcsoport 16-22 év (2003. 01.01.- 2007. 12.31.) 

 

 

2. Nevezési feltételek 

 

Egyéni: Szabadon választott magyar népmese előadása maximum 5 perc időtartam alatt. 

Nevezési díj: 3000 Ft/fő 

 

3. Értékelés:  Minősítés: Kiemelt arany, Arany, Ezüst, Bronz 

 

 

4. Helyszín:  Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola 4355 Levelek, Kossuth u. 3. 

 

    

 

VERSENYSZABÁLYZAT 

 

1. A zsűri a jelentkezők életkorának megfelelő teljesítményt értékeli. Fontos a helyes és szép beszéd, 

az élményszerű előadás, a színpadi viselkedés, a dramaturgiai megformálás. 

2. A zsűri a jelentkezők létszámának figyelembe vételével összevonhat, vagy megbonthat 

korcsoportokat kategórián belül.  

3. A műsor időtartamát meghaladó produkciókat a zsűri a megadott időn túl befejezteti.  

4. A részletes műsortervet e-mailben küldjük 2022. május 10-ig (a nevezési lapon fontos az e-mail 

cím megadása). 

5. A nevezési díjat műsorszámonként kell megfizetni. 

6. Az értékelést három fős szakmai zsűri végzi. 
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VERSENYKIÍRÁS 

Képzőművészeti ág 

 

1. Korcsoport:   I. Korcsoport    6-10 év (2012. 01.01.- 2016. 12.31.) 

    II. Korcsoport 11-15 év (2008. 01.01.- 2011. 12.31.) 

   III. Korcsoport 16-22 év (2003. 01.01.- 2007. 12.31.) 

 

2. Nevezési feltételek:  

A pályázat témája: „A tánc a lélek rejtett nyelve.” (Martha Graham) 

 

Nevezési díj: 2000.-Ft/fő 

 

I. korcsoport:   A/3-as, vagy A/4 –es méretben a témával kapcsolatos bármilyen technikával 

készülhet az alkotás. 

II. korcsoport:  A/3-as, vagy A/4 –es méretben a témával kapcsolatos bármilyen technikával 

készülhet az alkotás. 

III. korcsoport: A/3-as, vagy A/4 –es méretben a témával kapcsolatos bármilyen technikával 

készülhet az alkotás. 

 

Az alkotásokat a helyszínen készítik el a versenyzők. 

Technika: Tetszőlegesen választható technika: grafika, festmény, montázs, frottázs, nyomatok, 

metszetek, plasztika stb.  

A versenyzés saját felszereléssel történik.  

 

3. Értékelés:  1-3 helyezés: tárgyi jutalom 

1-6. helyezés: oklevél 

A díjnyertes alkotások a tárgyi nyereményeken kívül kiállításra kerülnek a nyíregyházi 

Szakszervezetek Székházában - 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.  

 

Helyszín: Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola 4355 Levelek, Kossuth u. 3. 

  

VERSENYSZABÁLYZAT 

 

1. A zsűri korcsoportokat összevonhat, illetve megbonthat kategórián belül. 

2. A rajzokat a helyszínen készítik el a versenyzők. 

3. A technika megválasztása szabadon választott. 

4. A zsűri a jelentkezők életkorának megfelelő teljesítményt értékeli. 

5. A rajzeszközökről a versenyző a kiválasztott technikának megfelelően gondoskodik. 

 

 


