III. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep

Jelentkezési lap
A jelentkezési lap kitöltése
1)
2)

Kérjük, töltse ki a G1 lapot (2. oldal)
Kérjük, válasszon a következő részvételi lehetőségek közül az alábbi lapok kitöltésével
A – GP Grand Prix verseny (A – GP jelű lap, 3-4. oldal)
vagy
A – OC Nemzetközi Kórusverseny (A – OC jelű lap, 5-6. oldal)
és / vagy B
Fesztivál program (EP, IC, koncertek) (B jelű lap, 7. oldal)
és / vagy C
Fesztiválkórus – csoportok (C jelű lap, 8. oldal)
Kvalifikáló
Egy kórus vagy a Nemzetközi Kórusversenyre vagy a Grand Prix versenyre jelentkezhet. A
részvételhez a művészeti vezetés jóváhagyása szükséges. Abban az esetben, ha egy kórus nem ért
egyet a művészeti vezetés döntésével a versenyen való részvételét illetően, vagy nem tudja
eldönteni, hogy melyik versenytípuson induljon, lehetősége nyílik arra, hogy egy ún. helyszíni
kvalifikáción vegyen részt a versenyt megelőzően. Itt egy kompetens zsűri eldönti, hogy mely típusú
verseny a megfelelő az együttes számára. A kvalifikáció nem része a versenynek. A kórus énekelheti
ugyanazt a programot, amit a versenyen szándékozik előadni. A zsűri döntése végleges. Az együttes
a kvalifikáción nyújtott teljesítménye után nem részesül diplomában.
Amennyiben a kvalifikálót választja, kérjük, töltse ki az A–GP jelű lapokat, és ikszelje be a
kvalifikálón való részvételt.
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Általános adatok

G

Kórus neve

Ország

Cím

Irányítószám

Telefonszám

Fax

Kórus e-mail címe

Kórus weboldala

Város

Kórus alapításának éve

Kapcsolattartó adatai
Családnév

Keresztnév

Cím

Irányítószám

Ország

Telefonszám

Mobilszám

csak ha eltér a kórus címétől

Email

Karnagy adatai
Családnév

Keresztnév

Cím

Irányítószám

Ország

Telefonszám

Mobilszám

Csak ha eltér a kórus címétől

Email

Amennyiben a karnagy más résztvevő kórust is vezényel, kérjük, adja meg a kórus nevét!
Aláírásommal elfogadom a versenyszabályzatot.

Dátum, hely

Kórus képviselője

Karnagy
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Grand Prix

A – GP

Kórus neve

Ország

Karnagy
Szeretnénk a kvalifikálón részt venni

Az alábbi feltételek teljesítésével szereztünk kvótát a Grand Prix-n való részvételre
Más kórusversenyen elért eredmény alapján (diploma csatolva)
Egy szakmai szervezet, minisztérium, stb. delegációja alapján (ajánlás csatolva)

Az alábbi kategóriákban szeretnénk részt venni:
Kérjük, csak egyet válasszon az alábbi
kategóriák közül: (vegyeskarok női- és
férfitagjaikkal részt vehetnek a női- és férfikari
kategóriákban is)
GP1
Gyermekkarok
GP2
Ifjúsági kórusok (SSAA, TTBB, SATB)
GP3
Nőikarok
GP4
Férfikarok
GP5
Vegyeskarok

Ezeket a kategóriákat megkötés nélkül választhatja
GP6
Musica Sacra
GP7
Pop / Jazz / Gospel / Spirituálé / Modern
GP8
Folklór

Az énekeseink az alábbiak szerint oszlanak meg a szólamok között (kérjük, számmal jelölje):
Szoprán

Alt

Tenor

Az énekesek kora ………………….. és ………………………….. év között van.
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Basszus

Program adatok – Grand Prix verseny

A – GP

Választott kategória:………………. (Kérjük, kategóriánként új lapot töltsön ki!)

Kórus neve

Ország

Karnagy

A verseny programja
Szerző családneve

Szerző keresztneve

Születés és
halálozás
éve

A zenemű címe

Időtartama

1.
2.
3.
4.
G6, G7 és G8 kategóriákhoz, ha szükséges, kérjük, töltse ki!
5.
6.
7.
8.

Kísérőhangszerek

Hangosítás (kérjük, ridert is
csatoljon)

Nemzetközi kórusverseny

A – OC

Kórus neve

Ország

Karnagy
Az alábbi kategóriákban szeretnénk részt venni:
Kérjük, az alábbi kategóriák közül csak egyet
válasszon: (vegyeskarok női- és férfitagjaikkal
részt vehetnek a női- és férfikari kategóriákban
is)
C1 Gyermekkarok
C2

Ifjúsági egynemű karok

C3

Ifjúsági vegyeskarok

C4

Nőikarok

C5

Férfikarok

C6

Vegyeskarok

C7

Egynemű kamarakórusok és
énekegyüttesek

C8

Vegyes
kamarakórusok
énekegyüttesek

Az alábbi kategóriákat megkötés nélkül választhatja
C9
Musica Sacra
C10

Pop / Jazz / Modern

C11

Gospel / Spirituálé

C12

Folklór

és

Az énekeseink az alábbiak szerint oszlanak meg a szólamok között (kérjük, számmal jelölje):
Szoprán

Alt

Tenor

Az énekesek kora ………………….. és ………………………….. év között van.
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Basszus

Program adatok – Nemzetközi Kórusverseny

A – OC

Választott kategória:………………. (Kérjük, kategóriánként új lapot töltsön ki!)

Kórus neve

Ország

Karnagy

Versenyprogram
Szerző családneve

Szerző keresztneve

Születés és
halálozás
éve

A zenemű címe

Időtartama

1.
2.
3.
A OC10, OC11 és OC12 kategóriákhoz töltse ki, ha szükséges!
5.
6.
7.
8.

Kísérőhangszerek

Hangosítás (kérjük, ridert is
csatoljon)

Program adatok – Fesztiválrészvétel

B

Kórus neve

Ország

Karnagy
Választott program
GC – Gála koncertek

MM – meet in music (Barátság) koncertek

EP – Minősítő hangverseny
nem versenyző kórusok részére

EP – Minősítő hangverseny
versenyző kórusok részére*

IC – Próba nemzetközi szakemberrel bármely kórus részére
A kórus Gála vagy meet in music (Barátság) koncert programja
Kérjük, jelölje X-szel, milyen jellegű a hangversenyprogram. Időtartam: 20 perc. Kérjük, legalább két hónappal a
rendezvény előtt küldje meg pontos műsorát és a technikai igényt (részletes ridert is, ha szükséges).
Egyházi zenei
program

Világi zenei
program

A kórus Minősítő hangverseny (EP) programja
Szerző vezetékneve

Szerző keresztneve

A zenemű címe

Időtartama

1.
2.
3.
4.
5.
* A Minősítő hangversenyen (EP) előadott művek száma a választott kategóriától függ.

A Próba nemzetközi szakemberrel (IC) programja
Szerző vezetékneve

Szerző keresztneve

A zenemű címe

1.
2.
Kérjük, küldje el a művek kottáit legalább egy hónappal a verseny kezdete előtt.
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Időtartama

Fesztiválkórus

C – csoportok részére

Kórus neve

Ország

Karnagy
Az énekeseink az alábbiak szerint oszlanak meg a szólamok között (kérjük, számmal jelölje):
Szoprán

Alt

Tenor

Az énekesek kora ………………….. és ………………………….. év között van.
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Basszus

A jelentkezéshez csatolt anyagok listája
Kérjük, X-szel jelölje a csatolt anyagokat:

a jelentkezési díj megfizetését igazoló banki kivonat másolata
hangfelvétel (csak kórusok esetén)
a kórus rövid biográfiája
a kórus fotója (fekvő formátumban, 300 dpi)
a versenyprogram kottái
a minősítő hangverseny kottái
a próba nemzetközi szakemberrel program kottája

Kérjük, a jelentkezést az alábbi címre küldjék:
Budapesti Nemzetközi Kórusünnep
Interkultur Hungaria Nkft
1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
e-mail: bicc@interkultur.hu
honlap: www.interkultur.hu
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