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,,Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok!” 

 
 

Jótékonysági Versenyt hirdetünk határon innen és túl táncosoknak, zongoristáknak,  

versmondóknak és ügyes kezű rajzosoknak a Free Dance AMI és Bíborka AMI szervezésében. 

Ha szeretnétek örömteli pillanatot szerezni az arra rászoruló gyermekeknek, hogy szebbé  

tegyétek a karácsonyukat, akkor nevezzetek versenyünkre! 

 

Nevezni lehet  

Táncművészeti ág: néptánc, moderntánc, társastánc 

                Egyéb táncos kategória 

                                          Zeneművészeti ág: zongora 

                                          Képzőművészeti ág 

                                          Színművészeti ág 

 

A produkciókról telefonnal és stúdió minőségű, kamerával felvett anyagokat is elfogadunk, azonban 

feltétel, hogy a videó egy kameraállásból készüljön. 

 

 

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

E-mail: freedanceiskola@gmail.com 

 

A videó felvételek és nevezési lapok beküldésének határideje: 2022.december 2. 

(péntek) 

A nevezési lapok, videó felvételek linkjének elküldését a következő e-mail címekre kérjük: 

-Néptánc kategória:                                    kretakorneptanc@gmail.com 

-Társastánc, moderntánc, egyéb kategória:  kretakortanc@gmail.com 

-Zongora, színjáték:      kretakorverseny@gmail.com 

-Képzőművészet: Az alkotásokat postai úton kérjük beküldeni  

a 4400 Nyíregyháza, Család utca 69. címre.                                              

 

Mindenki a kategóriájának megfelelően válassza ki az e-mail címet! 
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A változtatás jogát fenntartjuk! 

NEVEZÉSI DÍJKÉNT, szeretettel várjuk a nevező szólisták és csoportok felajánlásait. 

Jó minőségű használt játékokat (kisautók, plüss játékok, babák, játékkártyák, társasjátékok, 

mesekönyvek, hangszerek stb.), sporteszközöket (labdafélék, tollas-, ping-pong felszerelés, ugrálókötél 

stb.), édességeket, iskolaszereket. A felajánlásokat olyan szerény körülmények között élő 

gyermekeknek juttatjuk el, akik örülnének a karácsonyfa alatt a versenyzők kis ajándékainak. 

A hozzánk beérkező gyermekruhákat is eljuttatjuk az arra rászoruló gyermekek családjainak! 

 

Díjazás: Oklevél 

 

A nevezési lapon mindenképpen kérjük feltüntetni az oklevél postázási címét! 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A felkészülésre és a versenyzéshez jó munkát kívánunk! 

 

 

Nyíregyháza, 2022. 10.15. 

 

 

 

Nyíriné Halasi Anita s.k.       Andóné Kujbus Nóra s.k. 

Bíborka AMI intézményvezető     Free Dance AMI intézményvezető 
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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   6-10 év  

    II. Korcsoport 11-14 év  

   III. Korcsoport 15-19 év  

IV. korcsoport  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. Díjazás: Oklevél 

 

5. A nevezés feltétele: jótékonysági felajánlás 

    

     6. Nevezési lapok és a videó felvételek beküldésének határideje: 2022.12.02. (péntek)  
     

     7. A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, korcsoport, kategória, jelenlegi            

     iskola/egyesület neve. 

 

    A nevezési lapok, videó felvételek linkjének elküldését a következő e-mail címekre kérjük: 

 

       Társastánc, moderntánc, egyéb kategória: kretakortanc@gmail.com 

 

       Néptánc kategória                                      : kretakorneptanc@gmail.com 

A beküldendő videóanyagok felvétele 

A kamerát/telefont a felvételhez úgy kell beállítani, hogy egészalakos képet mutasson, a tánchoz 

igazodó optimális távolságból a lehetőségek szerint. 

Nem fogadjuk el a vágott videót. 
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 Valamennyi felvételt, a kiírás sorrendjét megtartva egy fájlba szerkesztve kell feltölteni   

(youtube csatolmány) és a megnyitható URL címét (linkjét) továbbítani a megadott 

kategóriának megfelelő e-mail címre 2022.december 2. (péntek) 24:00 óráig. 

 

 

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: 5 perc 

 

Egyéb táncos kategória 
Egyéni, - duó, - trió: egy koreográfia bemutatása maximum 2 perc időtartam alatt 

Csoport: egy koreográfia bemutatása maximum 5 perc időtartam alatt. 

 

 

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 figyelembevételével összevonhat, vagy megbonthat 

korcsoportokat kategórián belül.  

3. Az értékelés korcsoportonként minősítéssel történik. 

4. Az értékelést független szakmai zsűri végzi. 

   5.   Nem készülhet „vágott” felvétel a versenyprodukcióról. 

   6.   A nevezés feltétele: jótékonysági felajánlás 

   7. A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, korcsoport, kategória, jelenlegi            

     iskola/egyesület neve. 
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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 

 
A magyar kortárs zeneszerzők zongoraműveit szeretnénk népszerűsíteni. 

(1900. január 1. után született) 

 

Értékelés korcsoportonként:   Kiemelt Arany minősítés 

        Arany minősítés 

      Ezüst minősítés 

      Bronz minősítés 

 

Zsűri elnöke: Nadzon Gusztáv Nyugalmazott főiskolai docens 

 

Díjazás: Oklevél 

 

 
 

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 tartsák szem előtt.  

3. A mű kiválasztásnál vegyék figyelembe a korcsoportot! 

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

5. Négykezes előadást a zsűri nem értékel. 

6. A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, korcsoport, kategória, jelenlegi           

iskola/egyesület neve. Az értékelés korcsoportonként minősítéssel történik. 

7. A zsűri a jelentkezők létszámának figyelembevételével összevonhat, vagy megbonthat 

korcsoportokat.  

8. Az értékelést három fős szakmai zsűri végzi. 

9. A nevezés feltétele: jótékonysági felajánlás 
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VERSENYKIÍRÁS 
 

                                                  Színjáték kategória 

 

 

1. Korcsoport:  I. Korcsoport   6-10 év  

    II. Korcsoport 11-15 év  

   III. Korcsoport 16-22 év  

 

A születési évet kérjük figyelembe venni a korcsoport meghatározásánál! 

 

2. Nevezés: 

 

     Szabadon választott karácsony témakörbe tartozó vers előadása, maximum 5 perc időtartammal. 

 

 

3. Értékelés: Minősítés: Kiemelt Arany minősítés, Arany minősítés, Ezüst minősítés,                

Bronz minősítés 

 

 

4. Díjazás: Oklevél 

 

    

 

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 figyelembevételével összevonhat, vagy megbonthat 

korcsoportokat kategórián belül.  

3. A nevezés feltétele: jótékonysági felajánlás 

4. Az értékelést három fős szakmai zsűri végzi. 

5. Megvágott felvételt nem fogadunk el. 

6. A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, korcsoport, kategória, jelenlegi           

iskola/egyesület neve. 
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        VERSENYKIÍRÁS 

Képzőművészeti ág 

 

Nevezési feltételek: 

1. Korcsoport:  I. Korcsoport   6-10 év  

    II. Korcsoport 11-15 év  

   III. Korcsoport 16-22 év 

  

A születési évet kérjük figyelembe venni a korcsoport meghatározásánál! 

 

      2. A pályázat témája: Fürkészd az eget! 
  

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. 

 

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

metszetek, plasztika stb.  

 

3. Értékelés:   

Kiemelt Arany minősítés, Arany minősítés, Ezüst minősítés, Bronz minősítés 

 

4. Díjazás: Oklevél 

 

5. Nevezés feltétele: Jótékonysági felajánlás. 

 

Az elkészített alkotásokat kérjük a következő címre eljuttatni: a 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.     

I/12. iroda címre.                                              

 

VERSENYSZABÁLYZAT 

 

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

2. A technika megválasztása szabadon választott. 

3. A zsűri a jelentkezők életkorának megfelelő teljesítményt értékeli. 

4. A rajzeszközökről a versenyző a kiválasztott technikának megfelelően gondoskodik. 
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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: ……………………………………. 

Postázási cím, név: ……………………………………………………………………………. 

A csoport létszáma: ………fő 

A koreográfia címe: …………………………………………………………………………. 

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

 igen  nem 

 

Dátum: ………………………………. 

        …………………………………. 

        Csoportvezető aláírása 

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 
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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: ……………………………… 

Postázási cím, név: ……………………………………………………………………………. 

 

A választott mű címe: 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

 

Hozzájárulok a videó felvétel honlapon, facebookon való megjelenítéséhez:  

igen  nem 

 

Dátum: …………………………………… 

 

………………………….. 

   felkészítő tanár aláírása  

* a megfelelő rész aláhúzandó 
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SZÍNJÁTÉK KATEGÓRIA 

 

NEVEZÉSI LAP 

 

 

Az elődadó neve: …………………………………………………………………. 

 

Általános iskolai évfolyama: …………………………………………………… 

Korcsoport*:   I. korcsoport  II. korcsoport   III. korcsoport 

 

Versenyeztető művészeti iskola neve, címe: ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

A felkészítő tanár neve: …………………………………………………………… 

Telefonszáma: ………………………E-mail cím: ………………………………… 

Postázási cím, név: ………………………………………………………………… 

 

A vers címe: ……………………………………………………………………… 

Időtartam: ……perc 

 

Hozzájárulok a videó felvétel honlapon, facebookon való megjelenítéséhez:  

igen  nem 

 

 

Dátum: ………………………………. 

        …………………………………. 

         Felkészítő tanár aláírása 

* a megfelelő rész aláhúzandó 
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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: …………………………………… 

Hozzájárulok az alkotásokról készült fotók megosztásához a facebookon, illetve az intézmény 

honlapján 

   igen  nem 

Választott rajzlap méret: *     A/3     A/4   

 

 

Dátum: ………………………………. 

        …………………………………. 

  

        Felkészítő tanár aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 


