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XV. REGIONÁLIS SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD 

TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY 

 
A miskolci Garabonciás Művészeti Iskola, a Kisvárdai Tankerületi Központ, a kisvárdai Vári Emil 

Általános Iskola, Kisvárda Város Önkormányzata, valamint a Yamaha Zeneiskola Magyarország, 

„Regionális Szintetizátor-Keyboard Találkozó és Verseny” -t szervez. 

 

A találkozó  

• helye:    Kisvárdai Konferenciaközpont   

4600 Kisvárda Szent László út 7-11.. 

• Ideje:   2019. május 30 (csütörtök). 9.00 óra 

 

Jelentkezési határidő: 2019. május 24. 

 

A jelentkezési lap visszaküldendő az alábbi postai, illetve e-mail címre: 

• Vári Emil Általános Iskola (4600 Kisvárda Mártírok útja 5.) 

• e-mail cím: variemil1982@gmail.com  

 

A találkozó és verseny értékelésének szempontjai: 

 

Szintetizátor-keybord: 

- egyéni (I-II-III-IV-V. korcsoportonként történik) 

 

Kamara-Zenekar: 

- korcsoportonként (I; II; III. korcsoport) 

 

Műsoridő: 
- egyéni kategória max. 7 perc 

- zenekar - kamara kategória max. 10 perc 

Korcsoportok: 

egyéni keyboard és szintetizátor kategóriában: 

- I.   korcsoport 
- II.  korcsoport 

- III. korcsoport 

- IV. korcsoport 

- V.  korcsoport  

kamara-zenekar kategóriában I.; II.; III. korcsoport  

 

Követelmény : szabadon választott művek, kötelező darab nincs. 
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A verseny bemutatása 

 

 
A verseny célja: 

• az elektroakusztikus zene pedagógiai eredményeinek bemutatása 

• tehetségkutatás 

• olyan találkozó, ahol a résztvevők egymás tapasztalataira alapozva tudják az ismereteiket 

bővíteni – hiszen ez a műfaj még mindig gyerekcipőben jár 

• a tehetséges tanulók egymással való megmérettetése 

• a felkészítő tanárok eszmecseréje, tapasztalatok átadása egymásnak 

• a műfaj népszerűsítése 

• élménynyújtás 

• kimagasló tehetségek felfedezése, pályájuk segítése 

• irányvonalak koncepciók meghatározása 

• találkozó – ismeretségek bővítése 

• gyerekekből szerveződött zenekarok bemutatkozása 

 

A verseny jellege: 

• Gyakorlati verseny 

A verseny fordulói: 

• Helyi, iskolai válogatók 

• Regionális verseny, döntő 

 

Regionális forduló: Az I-II-III-IV-V. korcsoport részére döntő formájában kerül megrendezésre. A 

verseny minden korcsoport részére egyfordulós. 

 

A verseny kategóriái: 

1. Keyboard egyéni 

2. Szintetizátor egyéni 

3. Kamara - zenekar 

 

1) Keyboard egyéni  kategória: 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2009. június 1 után születettek, 

II. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között, 

III. korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31. között, 

V. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: két szabadon választott mű. A szabadon választott művek nehézségi foka fejezze 

ki az adott korcsoport tantervi évfolyamainak szintjét. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

Műsoridő minden korcsoportnál maximum 7 perc. Előre rögzített anyag nem megengedett. 

 

 



2) Szintetizátor egyéni kategória: 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2009. június 1 után születettek, 

II. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között, 

III. korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31. között, 

V. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: két szabadon választott mű. A szabadon választott művek nehézségi foka fejezze 

ki az adott korcsoport tantervi évfolyamainak szintjét. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

Műsoridő minden korcsoportnál maximum 7 perc. Előre rögzített anyag nem megengedett.   

 

3) Kamara - zenekar  kategória: 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: átlagéletkor maximum: 10 év 

II. korcsoport: átlagéletkor maximum: 13 év 

III. korcsoport: átlagéletkor maximum: 16 év 

 

A verseny anyaga: két szabadon választott mű. A szabadon választott művek nehézségi foka fejezze 

ki az adott korcsoport tantervi évfolyamainak szintjét. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

Műsoridő minden korcsoportnál maximum 10 perc. Előre rögzített anyag nem megengedett.   

 

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II., és III. helyezést, 

valamint különdíjakat adhat ki. 

 

A nevezés módja: A verseny nevezési lapja 2019. május 2-től lesz elérhető a 

www.garabonciasiskola.hu honlapon, melyet 2019. május 27-ig lehet eljuttatni elektronikusan és 

postai úton a rendező iskola címére (Vári Emil Általános Iskola, 4600 Kisvárda Mártírok útja 5. 

valamint a váriemil1982@gmail.com e-mail címre). 

 

 

Nevezési díj: 
- Egyéni kategóriákban 300 Ft/fő 

- Kamara – zenekar kategóriában: 500 Ft/zenekar 

 

Étkezési lehetőség: Ebédet lehet kérni, rendelni a Bessenyei György Gimnáziun és Kollégium-tól 

10 m-re található Party Étteremben, illetve a városban sok lehetőség van ebéd rendelésére, melyet 

kérünk előre jelezni. 

Az étterem napi menü ajánlata itt megtekinthető: http://partyetterem.hu/oldal/3/napi-menu.html 

 

 

Szállás lehetőség: A Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban előzetes egyeztetés szerint. 
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XV. Regionális Szintetizátor - Keyboard 

Találkozó és Verseny 
 

2019. május 30. 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

 
A jelentkező neve, születési helye, ideje: ………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Iskola neve, címe, telefonszáma: ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

1. Szintetizátor - Keyboard 

 

 
Korcsoport:………….. 

 

 

Szerző(k) és mű(vek) címe(i): (maximum két mű): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

  



2. Kamara - Zenekar  

 

 

Korcsoport:………….. 

 

 

 

Szerző(k) és mű(vek) címe(i): (maximum 2 mű): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Jelentkezők nevei (az együttes összetétele): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….., 2019. ………………..hó…….nap 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….              ……………………………………………… 

              jelentkező                                                                 felkészítő tanár 

 

 

 

 

 

 

 

  



A színpadon előre bekészített hangszerek, állványok és eszközök 

 
Hangszerek: 

• Yamaha PSR S770 - 61 billentyűs music workstation-keyboard 

• Yamaha PSR-295 - 61 billentyűs keyboard 

• Korg Krome - 70 billentyűs szintetizátor 

• Orla Stage Talent - 88 billentyűs digitális zongora 

• Casio CDP - 88 billentyűs digitális zongora  

 

 

Állványok: 

• 6 db állítható magasságú X állvány 

• 1 db állítható magasságú, két szintes X állvány 

• 1 db Ultimate -  állítható magasságú, döntött állvány 

• 3 db mirofonállvány 

 

 

Egyéb eszközök: 

• 4 db állítható magasságú zongoraszék 

• 3 db AKG rádiós, ének mikrofon 

• 1 db Shure mikrofon 

• hangszerkábelek, mikrofonkábelek, elosztók, csatlakozók, átalakítók 

 

 

Hangosítás, hangtechnika: 

• A verseny és találkozó hangosításáról és a hangtechnikáról a rendező Garabonciás 

Művészeti Iskola gondoskodik. 

  


