X. Krétakör Művészeti Verseny
2020

Felhívás online versenyre!
Tisztelt Igazgató Nő/Úr!
Tisztelt Csoportvezetők!

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

online versenyt hirdet különböző művészeti ágakban.
Nevezni lehet
Táncművészeti ág: néptánc, moderntánc, társastánc tanszakos
Zeneművészeti ág: zongora tanszakos
Képző- és iparművészeti ág: grafika tanszakos tanulóknak
Egyéb táncos kategóriában: pl: hip-hop, street-dance,
akrobatikus rock and roll, stb.
A rövid felkészülési idő, és a járványhelyzet miatt, eltekintünk a stúdió minőségű felvételtől és telefonos
felvételeket is elfogadunk.
Elérhetőség, információ:

Telefon: 42/400-508, 70/322-59-39
Fax: 42/500-023
E-mail: freedanceiskola@gmail.com

Nevezési lapok beküldésének határideje: 2020. november 30. (hétfő)
A rajzok és a videó felvételek beküldésének határideje: 2020. december 5.(szombat)
A nevezési lapok, videó felvételek linkjének elküldését a következő email címekre kérjük:
Néptánc: kretakorneptanc@gmail.com
Társastánc, moderntánc, egyéb: kretakortanc@gmail.com
Zongora: kretakorverseny@gmail.com
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Mindenki a kategóriájának megfelelően válassza ki az email címet!
A változtatás jogát fenntartjuk!
NEVEZÉSI DÍJ- nincs
Mindenkit szeretettel várunk!
A felkészülésre és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk!
Nyíregyháza, 2020. 11. 13.

Nyíriné Halasi Anita s.k.
Bíborka AMI igazgató

Andóné Kujbus Nóra s.k.
Free Dance AMI igazgató
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VERSENYKIÍRÁS
ZONGORA
I. Korcsoport:
II. Korcsoport:
III. Korcsoport:
IV. Korcsoport:

Előképző évfolyamok, A/1
A/2, A/3
A/4, A/5
A/6, továbbképző évfolyamok

EGY SZABADON VÁLASZTOTT MŰ ELŐADÁSA.
Versenyszabályzat:
1. EK korcsoportban általános iskola 1-2. osztályos gyerekek
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 vegyék figyelembe.
3. A járványhelyzet miatt a tanulónak a 2019/2020 tanév évfolyamát kell
megjelölni és ennek megfelelő darabot kell választani.
4. A versenyzők csak kotta nélkül adhatják elő a műveket.
5. Négykezes előadást a zsűri nem értékel.
6. Nevezés:
- Nevezési lap beküldése
- Nevezési díj - nincs
6. A zsűri a jelentkezők létszámának figyelembe vételével összevonhat
vagy megbonthat korcsoportokat.
Értékelés:

- Korcsoportonként (arany, ezüst, bronz minősítés)
- Kiemelt produkciók

Időpont:

Nevezési lapok beküldése: 2020. 11.30. (hétfő)
A videó felvételek beküldésének határideje: 2020. december 05. (szombat)

A nevezési lapok, videó felvételek linkjének elküldését a következő email címekre kérjük:
kretakorverseny@gmail.com
A beküldendő videó anyagok felvétele
A kamerát a felvételhez úgy kell beállítani, hogy egészalakos képet mutasson, a billentyűzet és a tanuló
keze jól látható legyen.
1. A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, korcsoport, kategória, jelenlegi
iskola/egyesület neve.
2. Valamennyi felvételt, a kiírás sorrendjét megtartva egy fájlba szerkesztve kell feltölteni
(youtube) és a megnyitható URL címét (linkjét) továbbítani a megadott kategóriának
megfelelő e-mail címre 2020. december 5 (szombat) 24:00 óráig.
Zsűri elnöke: Nadzon Gusztáv nyugalmazott főiskolai docens
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ZONGORA
NEVEZÉSI LAP

A versenyző neve,: …………………………………………………..
Általános iskolai osztálya: …………………
Művészeti iskolai évfolyama*: EK A/l

A/2

A/3

A/4

A/5

A/6

T/7 T/8

Versenyeztető művészeti iskola neve, címe:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
A felkészítő tanár neve: ………………………………………………………………………....
Telefonszáma: ………………………………………E-mail címe:………………………………

A választott mű címe:
1. …………………………………………………………………………………………………....

Hozzájárulok a videó felvétel honlapon, facebook-on való megjelenítéséhez: igen

Dátum: ……………………………………

…………………………..
felkészítő tanár aláírása
* a megfelelő rész aláhúzandó

nem
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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 nevezési lapot koreográfiánként kell kitölteni.
2. Korcsoport:

I. Korcsoport
II. Korcsoport
III. Korcsoport
IV. korcsoport

6-10 év
11-14 év
15-19 év
20 évtől

Korcsoportban az átlag életkort kérjük számítani (a születési évet kell figyelembe venni).
3. Értékelés korcsoportonként:

Kiemelt Arany minősítés
Arany minősítés
Ezüst minősítés
Bronz minősítés

4. Nevezési lapok beküldése: 2020. 11.30. (hétfő)
A videó felvételek elküldésének határideje: 2020. december 05. (szombat)
5. A nevezési lapok, videó felvételek linkjének elküldését a következő email címekre kérjük:
Társastánc, moderntánc, egyéb: kretakortanc@gmail.com
Néptánc: kretakorneptanc@gmail.com
A beküldendő videóanyagok felvétele
A kamerát a felvételhez úgy kell beállítani, hogy egészalakos képet mutasson, a tánchoz igazodó
optimális távolságból a lehetőségek szerint.
 A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, korcsoport, kategória, jelenlegi
iskola/egyesület neve.
 Valamennyi felvételt, a kiírás sorrendjét megtartva egy fájlba szerkesztve kell feltölteni
(youtube) és a megnyitható URL címét (linkjét) továbbítani a megadott kategóriának
megfelelő e-mail címre 2020. december 5 (szombat) 24:00 óráig.
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Nevezési feltételek:

Társastánc
Páros tánc:
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
Időtartam: 1,5 perc.
Zene: Szabadon választott zenére
Csoport:
Egy szabadon választott formáció bemutatása maximum 5 perc időtartam alatt.

Moderntánc
Egyéni, - duó, - trió: egy koreográfia bemutatása maximum 2 perc időtartam alatt
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.

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 nevezési díj- nincs
4. Az értékelés korcsoportonként minősítéssel történik.
5. Az értékelést független szakmai zsűri végzi.
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TÁNC KATEGÓRIA
NEVEZÉSI LAP

A csoport/szólista/páros neve:…………………………………………………………………

Évfolyama művészeti iskolában*:
EK/1

EK/2

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

A/6

T/7

T/8

T/9 T/10

Kategória megnevezése*: néptánc, társastánc, moderntánc, egyéb: ………………………
Korcsoport*: I. korcsoport

II. korcsoport

III. korcsoport

IV. korcsoport

Versenyeztető művészeti iskola/ egyesület neve, címe:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
A csoportvezető neve: ………….…………………………………………………………….
Telefonszáma: ……………………………E-mail címe:……………………………………..
A csoport létszáma: ………fő
A koreográfia címe:…………………………………………………………………………..
Hozzájárulok a videó felvétel honlapon, facebook-on való megjelenítéséhez: igen

Dátum: ………………………………..
………………………………….
Csoportvezető aláírása

* a megfelelő rész aláhúzandó

nem
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VERSENYKIÍRÁS
Képzőművészeti ág
1. Korcsoportok:

I. Korcsoport
II. Korcsoport
III. Korcsoport

6-10 év
11-15 év
16-22 év

2. A pályázat témája:
I. Korcsoport: „Ha hull a hó…….”
II. és III. Korcsoport: Üvegablak terv készítése
A pályamunkák formátuma A/4, A/3 vagy indokolt esetben ettől eltérő.
3. Technika: Szabadon választott
Tetszőlegesen választható technika: grafika, festmény, montázs, frottázs, nyomatok, metszetek,
plasztika stb.
4. Leadás: a pályamunkákat triplex paszpartuval (3 cm széles), a nevezési lappal ellátva, kiállításra
kész állapotban kérjük beküldeni.
5. Nevezési díj: nincs
6. Beküldési határidő: 2020. december 5.

A pályamunkákat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola
4400. Nyíregyháza Család u.69.
7. 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.), melynek időpontjáról emailben értesítjük a versenyzőket és felkészítőiket.
VERSENYSZABÁLYZAT
1.
2.
3.
4.

A zsűri korcsoportokat összevonhat, illetve megbonthat kategórián belül.
A rajzokat önállóan készítik el a versenyzők.
A technika megválasztása szabadon választott.
A zsűri a jelentkezők életkorának megfelelő teljesítményt értékeli.
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KÉPZŐMŰVÉSZETI KATEGÓRIA
NEVEZÉSI LAP

A versenyző neve, általános iskolai, középiskolai évfolyama:
…………………………………………………………………………………………………

Korcsoport*:

I. korcsoport

II. korcsoport

III. korcsoport

Versenyeztető művészeti iskola neve, címe:…………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
A felkészítő tanár neve: ………….……………………………………………………………
Telefonszáma: ……………………………E-mail címe:……………………………..………

Választott rajzlap méret:*

A/3

A/4

Dátum: ………………………………..
………………………………….
Felkészítő tanár aláírása

* a megfelelő rész aláhúzandó

