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Tisztelt Vámos Települések Képviselői! 

 
 

A Vámos települések Szövetségének fennállása óta 6. alkalommal szeretnénk 

megrendezni a Virág János énekkari, valamint vers és mesemondó versenyt. A 

találkozón a programot szeretnénk úgy összeállítani, hogy egy helyszín keretén 

belül a vers, és mesemondók, illetve a kórusok egy zsűri csoport, és egy 

közönség előtt mutathassák be produkciójukat. Ezzel szeretnénk még 

családiasabbá tenni a napot, hogy mindenkinek az előadását a közönség meg 

tudja tekinteni. 

 

 

 

VÁMoS TELEPÜLÉSEK ViRÁG JÁNoS ÉNEKKARi TALÁLKoZÓJA, VERS 

ÉS MESEMoNDÓ VERSENY iDEJE: 2016. oKTÓBER 08. VÁMoSGYÖRK 

 

 

 

 



Versenykiírás: 

 

1. Vers-és mesemondó verseny: 

 

 Nagy örömünkre szolgált, hogy az évek elteltével egyre nagyobb volt az 

érdeklődés a vers, és mesemondó versenyen való részvétel. A korábbi évektől 

kissé eltérően, de ismét meghirdetjük a vers, és mesemondó versenyt, melyre 

szeretettel várunk, minden kedves költészetet, és irodalmat kedvelő előadónkat. 

 

A jelentkezés feltétele:  

Szabadon választott vers bármilyen költőtől, illetve szabadon választott magyar 

népmese, mellyel a célunk az, hogy olyan irodalmi mű legyen, ami közel áll az 

előadó szívéhez. Segédeszköz nélküli előadást kérünk, maximum 8 perc 

időtartamban. 

• Kategóriánként 1 fő képviselheti a települését 
• Kérem Önöket, hogy egy e-mailen belül külön csatolt fájlként küldjék 

nekem a vers, vagy mese szerzőjét, címét, illetve a szövegét, valamint egy 
3-4 soros bemutatkozást az előadóról 
 

Kategóriák: 

• Versmondás 3-10 éves korig 
• Versmondás 11-18 éves korig 
• Versmondás 19-99 éves korig 

 
• Mesemondás 3-10 éves korig 
• Mesemondás 11-18 éves korig 
• Mesemondás 19-99 éves korig 

 
 
A jelentkezéseket a vers és mesemondás területén az alábbi elérhetőségre 
küldhetik: 

Veresné Benei Krisztina szervező 
veresnekrisztin@freemail.hu 
+36205259338 



 
 

2. Kórusverseny: 
 

 
Tisztelt Kórusvezetők, Kedves Kollégák! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan várjuk a Vámos települések kórusait, 
népdalköreit, énekegyütteseit, akik népdalkör vagy kórus kategóriában 
mutathatják, illetve mérethetik meg magukat a neves művészekből álló zsűri 
előtt. 
A korábbiaktól eltérően a viragjanostalalkozo@gmail.com e-mail címre várjuk 
jelentkezéseteket, melyben a következőket kérem feltűntetni: 
 

• Az együttes létszáma 
• Szeretne-e minősítést (tehát indul-e a versenyen, vagy csak bemutatkozik) 
• Milyen kategóriában indul (népdalkör, vagy kórus) 
• A felhangzó művek sorrendje 
• Kérek továbbá egy rövid (5-10 soros) bemutatkozást az együttesekről. 

Azok számára (főként), akik minősülni szeretnének a műsor összeállításának 
irányelvei a következők: 
 

• Egy magyar költő versének zenefeldolgozása 
• Egy könnyedebb (könnyűzene, operett) műfajú előadási mű 
• Ezeken kívül a többit a Kedves Kollégákra bízom, annak 

figyelembevételével, hogy a zsűri a műsor összeállítását is pontozza 

A minősülőktől és a bemutatkozóktól egyaránt NYOMATÉKOSAN KÉREM, 
hogy a műsor időtartama ne haladja meg a 12 percet a program zavartalan 
lefolyása érdekében. 
A helyszínen elektromos zongorát biztosítunk. 
Minden kedves résztvevőnek eredményes felkészülést kívánok, üdvözlettel: 
 
 
Nagy Gábor kántor-karnagy 
A Virág János Énekkari Találkozók művészeti vezetője 
viragjanostalalkozo@gmail.com 
+36 70 605 3160 
 
 
 
 
 


