


A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola az ifjúkori kamarazenélés hagyományainak ápolása és 
megerősítése céljából immár ötödik alkalommal várja a kamarazene ifjú művészeit.  
A Fesztivál célja, hogy magas színvonalú, mégis oldott, családias légkörű fórumot teremtsen a 
fiatal kamaramuzsikusok társas zenélésének. 

A Fesztivál alapítója és szervezője 
A Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium. 

A Fesztivál története 
Tizenkét évvel ezelőtt ezekkel a szavakkal és gondolatokkal invitáltuk versenyünkre a 
zenetanár kollégákat és diákjaikat: “az a szándék vezet bennünket, hogy egy olyan találkozót 
rendezzünk a gyermekeknek, amely nem félelmekkel és szorongásokkal, hanem az 
együttzenélés örömével van tele.”  
A 2009 óta velünk tartó és visszalátogató kamarazenei csoportok, a szemünk előtt 
muzsikussá váló fiatal művészpalánták, a több tucat zenetanár, az idelátogató iskolaigazgatók 
és családtagok igazolják, hogy eddig sikerült. Sokak kívánságára idén kibővítjük a résztvevők 
körét a zeneművészeti szakgimnáziumok hallgatóival! 

A Fesztivál menete 
A Fesztivál egyfordulós, a sorrend és próbarend a megnyitón kerül kihirdetésére. 	  
A versenyt ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjkiosztással zárjuk, ahol a díjnyertesek 
Gálakoncertjének időpontját és helyszínét is kihirdetjük. 
A Fesztivált  - a jelentkezőkkel folyamatosan kapcsolatot tartva - az aktuális járványügyi 
szabályoknak megfelelően rendezzük meg, minden jelentkezőt időben értesítve a verseny 
esetleges elmaradásáról. 

Kategóriák, korcsoportok, műsoridők 
I. duók 
1. korcsoport: 8 -11 évesek (szül. év: 2010-2013) max. 6 perc  
2. korcsoport: 12 - 15 évesek (szül. év: 2006-2009) max. 8 perc  
3. korcsoport: 16 - 22 évesek (szül. év: 1999-2005) max. 10 perc 

II. triók és kvártettek 
1. korcsoport: 8 -11 évesek (szül. év: 2010-2013) max. 6 perc  
2. korcsoport: 12 - 15 évesek (szül. év: 2006-2009) max. 8 perc  
3. korcsoport: 16 - 22 évesek (szül. év: 1999-2005) max. 10 perc 

III. kisegyüttesek 
1. korcsoport: 8 -11 évesek (szül. év: 2010-2013) max. 6 perc  
2. korcsoport: 12 - 15 évesek (szül. év: 2006-2009) max. 8 perc  
3. korcsoport: 16 - 22 évesek (szül. év: 1999-2005) max. 10 perc 

IV. kategória: zeneművészeti szakgimnáziumok tanulói részére 
1. Duók / max. 8 perc 
2. Triók / max. 8 perc 
3. Kvártettek és kisegyüttesek / max. 8 perc 

Időpont és helyszín  
2021. december 3-5., Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 

V. Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál 
2021. december 3-5. 

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola



Díjak, különdíjak, a zsűri tagjai 
A zsűri kategóriánként és korcsoportonként egyéni és megosztott díjakat, ill. egyéb különdíjakat 
adhat ki.  
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola különdíjakat ajánl fel a legihletettebben előadott magyar 
szerző által írt műért. 
A zsűri tagjai az alap- és középfokú zenepedagógia és a zenei tehetséggondozás iránt elhivatott 
neves tanárok és előadóművészek. 

A részvétel feltételei, szabályai  
•Az ország minden zeneiskolájából és a határokon túlról is várjuk a versenyzőket.  
•Alapítványi és egyházi fenntartású intézmények tagjai, valamint a nem iskolai keretek között 

tanuló diákok is jelentkezhetnek. 
•Zeneművészeti egyetemek hallgatói nem vehetnek részt a versenyben. 
•Zeneművészeti szakgimnáziumok hallgatói csak a IV. kategóriában versenyezhetnek. 
•Vegyes korosztályú összeállítás esetén a csoport a tagok többségének életkora szerint kerül 

beosztásra. Páros számú tagoknál a csoport az idősebb tagnak megfelelő korcsoportba kerül. 
•A versenyző köteles az eredeti, jogtiszta kottát, igazolást vagy kéziratot magával hozni, s azt a 

regisztráció alkalmával felmutatni; valamint a játszandó darabok fénymásolatából egy példányt a 
regisztrációnál leadni. A másolatokat a verseny végeztével visszajuttatjuk. 

Jelentkezési határidő 
A jelentkezési lap a rendező iskola honlapjáról (www.kzmk.hu) október 1-től letölthető. A 
jelentkezéseket emailben várjuk legkésőbb 2021. november 10-ig az iskola@kzmk.hu vagy 
gulyas.csilla@kzmk.hu email címre. 
A jelentkezés befogadásáról visszaigazolást küldünk. 
A verseny megtartásáról vagy esetleges elmaradásáról november 25-ig döntünk és értesítést 
küldünk. 

Részvételi díjak, kedvezmények 
A részvételi díj 2000 Ft/fő. 
A részvételi díj a helyszínen készpénzben, vagy a Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület számlájára 
való átutalással fizetendő. 

A részvételi díjat a pandémiás helyzetre való tekintettel a regisztráció alkalmával vagy utólag 
szükséges csak kifizetni. 

Információk, elérhetőségek  
Kérdéseiket a Fesztivál szervezője, Gulyás Csilla várja a gulyas.csilla@kzmk.hu email címen. 
A Fesztivál szervezőbizottsága a verseny szabályainak változtatási jogát fenntartja. 

Cím: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakgimnázium  
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30., 061-212-7782, iskola@kzmk.hu 

Budapest, 2021. szeptember  
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 
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