
VI. VESZPRÉMI KLASSZIKUS MAGÁNÉNEK VERSENY 

ÉS MESTERKURZUS 

CSERMÁK ANTAL ZENEISKOLA AMI  

VESZPRÉM 

2022. április 29. péntek, 30. szombat 

A Veszprémi Klasszikus Magánének Verseny küldetése, hogy közösséget formálva 

egyesítse a klasszikus éneklés iránt érdeklődő növendékek és felkészítő tanáraik 

elhivatottságát.   

A zeneiskolai növendékek és a privát énekoktatásban résztvevők számára olyan élmény, 

amely bátorító bepillantást enged a művészi, előadói életpálya kezdeti szakaszába.  

Az előadói pályára készülő szakgimnáziumok növendékei és felkészítő tanárai a verseny 

adta kvalifikált feltételek mellett részesülhetnek a Zsűri egyénenként megfogalmazott 

támogató, szakmai észrevételeiben. 

 

Helyszín: Veszprém Csermák Antal Zeneiskola AMI (Veszprém, Megyeház tér 5.) 

Csermák Terem 

 

A zsűri elnöke: 

Tokody Ilona  

Világhírű Kossuth-díjas, Mesterművész,  

a Magyar Állami Operaház Örökös tagja, az MMA tagja, 

Kiváló és Érdemes Művész 

 

A zsűri tagjai: 

Dobi - Kiss Veronika   

Artisjus-díjas énekművész, 

a Magyar Állami Operaház magánénekese, 

a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 

Szakgimnázium  

magánénektanára 

 

Dr. Hegedűs - Gönczy Katalin  

zongoraművész, korrepetítor  



A jelentkezés feltételei: a versenyre való jelentkezés – a megadott korcsoportok szerint –

minden klasszikus magánének-tanulmányokat folytató növendék számára lehetséges. Várjuk 

a zeneiskolai, szakgimnáziumi és a szervezett oktatási intézményen kívüli, privát magánének 

- oktatásban résztvevő növendékek jelentkezését is. 

Zeneművészeti felsőoktatásban magánének-tanulmányokat folytató növendékek, illetve 

magánénektanár, kamaraének művész diplomával rendelkező énekesek jelentkezését nem 

tudjuk elfogadni. 

Korcsoportok: 

I. 14. – 17. életév (2022. április 29. - ig be nem töltött 18. életév) 

 egy magyar népdalfeldolgozás 

 egy olasz barokk dal vagy ária, vagy egy klasszikus dal  

         max: 5 perc 

 

II. 18. – 20. életév (2022. április 29. – ig be nem töltött 21. életév) 

 egy klasszikus dal vagy ária 

 egy romantikus dal       max: 6 perc 

 

III. 21. – 24. életév (2022. április 29. – ig be nem töltött 25. életév) 

 egy magyar népdalfeldolgozás, vagy egy XX. századi dal  

 egy szabadon választott mű a klasszikus műfajok keretein belül 

         max: 7 perc 

 

 

IV. 25. – 35. életév (2022. április 29. – ig be nem töltött 36. életév) 

 egy olasz barokk dal vagy ária, vagy egy magyar XX. századi dal 

 egy szabadon választott mű a klasszikus műfajok keretein belül  

         max: 7 perc 

Díjazás: I. – IV. korcsoport: 

1. helyezés – 20.000 forint értékű ajándékutalvány  

2. helyezés – 16.000 forint értékű ajándékutalvány 

3. helyezés – 12.000 forint értékű ajándékutalvány  

 

Különdíj: I. – IV. korcsoport: 

Minden korcsoportban a Zsűri különdíjjal értékelheti az általa kiválasztott előadót és annak 

produkcióját. 

 

Nevezési díj:  

12.000 – forint / fő, amelyet az alábbi számlaszámra kérünk utalni:  

Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány 73200206-11302179 

Az utalás határideje: 2022. március 25. péntek  



A nevezési díjat betegség vagy egyéb, váratlan ok miatt nem áll módunkban visszautalni.  

Nevezési határidő: 2022. március 25. péntek éjfél  

A nevezés időpontjában leadott versenyanyag utólagosan nem módosítható. 

Az online regisztráció 55 fő jelentkezését követően lezárul. 

 

Program: 2022. április 29. péntek 

Magánének verseny 

9:30 – Megnyitó  

9:45 – 10:45 – IV. korcsoport 

10:45 – 11:00 – megbeszélés 

11:00 – 12:30 – III. – korcsoport 

12:30 – 12:45 – megbeszélés 

 

12:45 – 14:00 – EBÉD 

 

14:00 – 15:15 – I. korcsoport 

15:15 – 15:30 – megbeszélés 

15:30 – 16:45 – II. korcsoport 

16:45 – 17:00 – megbeszélés 

17:00 – 17:30 – oklevelek, emléklapok aláírása 

17:30 – 18:00 – Eredményhirdetés 

18:00 – egyéni szakmai megbeszélés a Zsűri tagjaival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesterkurzus 

Program: 2022. április 30. szombat 

9:00 – 12:00   Énektechnikai fejlesztés – Tokody Ilona, Dobi-Kiss Veronika 

9:00 – 9:30  Szakmai beszélgetés a korrepetítor kollégák részére                          

Dr. Hegedűs – Gönczy Katalinnal 

9:30 – 12:00  Az aktív kurzus résztvevők és korrepetítoraiknak zenei konzultációja  

Dr Hegedűs-Gönczy Katalinnal 

12:00 – 14:00   Ebéd 

14:00 – 17:00   Előadási darabok kidolgozása Tokody Ilona, Dobi – Kiss Veronika,  

   Dr. Hegedűs – Gönczy Katalin 

 

A Magánének Versenyre jelentkezők a regisztráció során jelezhetik, hogy aktív vagy passzív 

résztvevőként kívánnak-e részt venni a Mesterkurzuson.  

A részvétel nem kötelező. 

A Zsűri a versenyen nyújtott teljesítmény alapján választja ki az aktív regisztrációval 

rendelkező versenyzők közül azokat, akikkel a szombati Mesterkurzus folyamán együtt kíván 

dolgozni.  

A kurzus aktív résztvevőinek lehetősége nyílik a délelőtt folyamán a Zsűri tagjaival külön-

külön, majd délután együtt is dolgozni. 

A szakmai beszélgetésre és a zenei konzultációra Dr. Hegedűs-Gönczy Katalin szeretettel 

várja a versenyzők korrepetítorait. 

Mesterkurzus részvételi díj: 

Aktív hallgató:   9.000 – / fő 

Passzív hallgató:   4.000 – / fő 

 

A részvételi díj fizetése: 

Aktív hallgató:  a Zsűri által kiválasztott résztvevők a Mesterkurzus kezdetéig legyenek 

kedvesek utalni a részvételi díjat 

Passzív hallgató:  aki csak passzív hallgatónak jelentkezik, a Magánének Versenyre való 

regisztrációval egyidőben (2022. március 25. péntek) legyen kedves 

utalni a részvételi díjat 

Szálláslehetőség: 

A mellékelt dokumentumban. 

 

Egészségügyi információ:  



Az EMMI által kiadott oktatási intézményekre vonatkozó egészségügyi rendelkezés alapján a 

védettségi igazolványt kérjük, érkezéskor legyenek kedvesek felmutatni. 

Minden résztvevő figyelmét felhívjuk a körültekintő egészségügyi szabályok betartására.  

Kérjük a maszk viselését. Kézfertőtlenítő használatát a Csermák Antal Zeneiskola biztosítja.  

A koncertterem orvosi minőségű levegőjét a legmodernebb légkondicionáló berendezés 

szolgáltatja. 

 


