
 

 

 

 
II. „In Medias Brass” Nemzetközi Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny 

V4 országok számára (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) 

 

Szentendre, 2019. április 12-14. 
 

A verseny célja 
Szakmai tapasztalatcsere, tehetségek felkutatása, a rézfúvós kamarazene népszerűsítése. 

 

A verseny helyszíne  

Szentendre Városháza Díszterem 

2000 Szentendre, Városház tér 1. 

 

Regisztráció és gyakorlási lehetőség  

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola  

2000 Szentendre Duna korzó 16. 

 

Kapcsolat 

tel.: +36-70/944-5801  

e-mail: festival.imb@gmail.com 

 

Általános követelmények és információk 

 Bármilyen összeállítású, minimum 3 és maximum 6 tagú rézfúvós együttesek jelentkezését várjuk. A 

szólamkettőzés nem megengedett, az a versenyből történő kizárást vonja maga után. A műsoridő 

túllépése esetén a zsűri leállíthatja a produkciót.  

 

 A pedagógus továbbképzésről szóló, 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 5.§-a (3) d) bekezdése 

alapján  a Vujicsics Tihamér A.M.I. igazolást ad ki, amely beszámítható a pedagógusok hétévenkénti 

továbbképzésébe. 

 

 A fesztivál eseményei (beleértve az esti hangversenyeket, valamint a verseny minden fordulóját) 

nyilvánosan látogathatók. A fesztiválon készült kép- és hangfelvételeket a szervezők promóciós célra 

használhatják. 
 

Kategóriák 
Egy együttes csak egyetlen kategóriában versenyezhet. 

Egy jelentkező több együttes tagjaként is indulhat a versenyen, de a különböző együttesek közötti átfedés 

maximum 1 fő lehet. 

 

A – kategória (Kis zeneiskolások) 

Az együttes tagjainak átlagéletkora nem lehet magasabb, mint 13 év. 

Az együttes legidősebb tagja legfeljebb 15 éves (azaz 2004. április 12-én, vagy annál később született 

versenyző) lehet. Az adott hangszeren korábban középfokú, zenei szakirányú tanulmányokat folytató 

jelentkezők nem indulhatnak ebben a kategóriában. 

 

B – kategória (Nagy zeneiskolások) 

Az együttes tagjainak átlagéletkora nem lehet magasabb, mint 16 év. 

Az együttes legidősebb tagja legfeljebb 22 éves (azaz 1997. április 12-én, vagy annál később született 

versenyző) lehet. Az adott hangszeren korábban közép-, illetve felsőfokú, zenei szakirányú tanulmányokat 

folytató jelentkezők nem indulhatnak ebben a kategóriában. 

 



C - kategória (Konzisok) 

Ebbe a kategóriába a zeneművészeti szakközépiskolai/szakgimnáziumi tanulókból álló együttesek 

jelentkezését várjuk. Az együtteseknek szükség esetén zeneiskolás tagjai is lehetnek. Az adott hangszeren 

korábban felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve sikeres zeneművészeti főiskolai/egyetemi felvételivel 

rendelkező versenyzők ebben a kategóriában nem indulhatnak. 

 

Zsűri 

A zsűri elnöke: Dr. Hőna Gusztáv, Liszt-díjas harsonaművész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem harsona professzora.  

Dariusz Mikulski, (Lengyelország) kürtművész, nemzetközi szólista, a Ɫódź-i Zeneművészeti Egyetem kürt 

professzora, karmester, producer. 

Az In Medias Brass tagjai: Dr. Bazsinka József – tuba, Benyus János – kürt, Kresz Richárd – trombita, 

Pálfalvi Tamás – trombita, Sztán Attila - harsona 

 

A verseny anyaga 

A verseny minden kategória számára kétfordulós. 

A két forduló műsorában nem lehet egyezés. 

 

A - kategória 

Egy, vagy több szabadon választott mű, vagy műrészlet előadása fordulónként minimum 2, maximum 4 

percben. 

 

B - kategória 

Kettő, vagy több eltérő karakterű szabadon választott mű, vagy műrészlet előadása fordulónként minimum 

3, maximum 6 percben. 

 

C - kategória 

Kettő, vagy több eltérő karakterű szabadon választott mű, vagy műrészlet előadása fordulónként minimum 

8, maximum 12 percben. 

 

A verseny díjai 

A zsűri minden kategóriában I., II. és III. helyezést, illetve különdíjakat adhat ki. 

 

Szállás, étkezés 

A verseny résztvevői számára szállást és étkezést nem áll módunkban biztosítani, azonban igény esetén 

segítünk a megfelelő szálláshely megtalálásában. 

 

Nevezési díj 

A versenyen való részvétel díja: 3000 Ft/Fő 

Kérjük, a nevezési díjakat 2019. március 1-ig szíveskedjenek átutalni az alábbi számlaszámra: 

Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány 

2000 Szentendre, Kálvária tér 31. 

K&H Bank Zrt. 10403112-31112190-00000000 

Kérjük, az utaláskor szíveskedjenek feltüntetni az együttes nevét, illetve az „IMB 2019” jeligét. 

 

Jelentkezés 

A jelentkezési lap online kitölthető a www.inmediasbrass.hu weboldalon, az IMB Festival 2019 menüpont 

alatt. Jelentkezési határidő: 2019. március 1. péntek 

 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 

 

 

 

 

 

http://www.inmediasbrass.hu/

