
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 

Vegyeskarok, vegyeskari kamarakórusok, énekegyüttesek  

számára a 

VIII. Szinkópa Vegyeskari Találkozón 

való részvételre 

 

 

1. Mi is a Szinkópa? 

 A legutóbbi Szinkópa rövid összegzése az alábbi filmben található: 
 https://www.youtube.com/watch?v=PhBRy65Af3M 
  

 A www.szinkopa2018.efvk.hu linken megtekinthető a legutolsó, VII. Szinkópa minden fontosabb 
részlete, és ennek Archívum menüjéből elérhető az összes korábbi is. 

 

2. Kiket hívunk? 

Határon innen és túli magyar amatőr vegyeskarokat, akik szeretnének egy olyan szakmai napon 
részt venni, melynek során a kóruséneklés gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. Mindezt profi 
karnagyok és szakmai kiválóságok vezetésével. 

 

3. Időpont: 2020. 02. 15. szombat 9:30 - 18:30 

 

4. Helyszín: 1092 Budapest (IX. kerület), Knézich utca 3-13. 

 

5. Anyagiak: 

 Regisztrációs díj: 1.000 Ft/fő 

 Útiköltséget és esetleges szállásköltséget nem tudunk biztosítani 

 Az ebédszünetben a rendezvény helyszínén kétfogásos meleg ebédet tudunk biztosítani  
kb. 1.200 Ft/fő ellenében 

 Ezen felül a nap teljes szakmai programját ingyen biztosítjuk 
 

6. A várható program és előadók vázlatosan (a változtatás jogát fenntartva): 

6.1. Programok: 

 Hangképzés – beéneklés 

 Összkari próba: mit, hogyan, miért? 

 K(órus)-faktor: a résztvevő kórusok egyéni műsorral való bemutatkozási lehetősége 
szakmai zsűri előtt 

 Kerekasztal-beszélgetés 

 Karnagyváltó 
 

6.2. Előadók, vendégeink: 

 Hartyányi Judit (karnagy) 

 Horváth Gábor (karnagy, karmester) 

 Lakner Tamás (karnagy) 

 Sapszon Ferenc (karnagy) 

 Somos Csaba (karnagy, karmester) 

 Vajda János (zeneszerző) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PhBRy65Af3M
http://www.szinkopa2018.efvk.hu/
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7. A jelentkezés feltételei: 

7.1. Minimum 15 – maximum 45 fős kórus (vegyeskari összetételű) 

 

7.2. Jelentkezési anyag elküldése: 

 A kórus történetének és eredményeinek rövid leírása  

 Egy jó minőségű (300 dpi) kórusfénykép 

 A karnagy neve 

 Felvétel a kórus elmúlt 1,5 évéből (youtube link vagy mp3 formában) 

 A kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe 
 

7.3. Az alábbi összkari művek egyéni megtanulása, kottáinak egyéni beszerzése: 

 Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek (Ady Endre versére) 

 Felix Mendelssohn Bartholdy: Psalm 43. Richte mich, Gott (Op.78 Nr.2) 

 Vajda János: Poszt (a 9 bagatell c. sorozatból. Ezt a tételt – a kiadó előzetes engedélyével 
– külön meg lehet rendelni az Ars Nova kiadótól nettó 260 Ft / db áron.) 

 
A kották (törvényes) beszerzése minden résztvevő kórus saját felelőssége! Szabálytalan 
kották használatáért a szervező Erkel Ferenc Vegyeskar nem vállal felelősséget! 

 

7.4. A kórusnak egy saját, 5-7 perces „koncertszerű” bemutatkozó műsorral kell készülnie. A 
műsorban bármilyen mű szerepelhet. Zongorakíséretes darabhoz zongorát tudunk 
biztosítani. 

 

7.5. A jelentkezési anyagot elektronikus úton az alábbi címre kell küldeni: 
korustitkar.efvk@gmail.com 

 
7.6. Beküldési határidő: 2019. szeptember 20. 

 
8. A beküldött pályázatok elbírálásának eredményéről 2019. szeptember 30-ig értesítjük a 

jelentkező kórusokat. (Az elbírálás elsődleges szempontjai: az érvényes és teljes jelentkezési 
anyag, és a rendezvény objektív, létszámbeli korlátai.) 
 

9. A jelentkezők értesítésének módja: a megadott kapcsolattartó e-mail címére küldött levél. 
 

10. A jelentkezéshez szükséges esetleges további kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésre a 
következő címen: korustitkar.efvk@gmail.com 
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