VIII. Vecsés Rézfúvós-Kupa 2020.
A Vecsési Zeneiskola versenyt rendez előképzős, ill. 1., 2. 3. 4. évfolyamos trombitás,
tenorkürtös, harsonás, vadászkürtös illetve tubás zeneiskolások számára.
A verseny elsődleges célja, hogy felkészülést biztosítson a későbbiekben versenyezni
szándékozó rézfúvós utánpótlás számára. A legkisebbek is megismerkedhetnek így a versenylégkörrel.
A verseny nem korcsoport alapján, hanem zeneiskolai osztály szerinti jelentkezés alapján
történik.

Időpont: 2020. március 28. szombat délelőtt 10 óra.
Helyszín: Vecsés, Grassalkovich iskola aula
Vecsés, Fő út 90-92 sz.
Jelentkezési Határidő: 2020. március 20. péntek
A versenyen 1 kötelező, és 1 szabadon választott darabot kell előadni kotta nélkül.
(Lehet kottából is játszani a darabokat, de pontlevonással jár!)
A trombitások és tenorkürtösök kötelező darabjai évfolyamonként:

Hek 1:

Varasdy-Sztán–Nagyiván-Tr. isk. I. (Z 12485)
Brodszky F.: Májusköszöntő 41.
Hek 2:
Sztán :Trombita és tenorkürt ABC:
Virágéknál ég a világ 79. o. 3. (Z.14 735)
1. osztály: Sztán: Trombita és Tenorkürt ABC (Z.14 735)
Mozart: Vágyódás a tavasz után 16.
2. osztály: Bogár – Borst Trombitamuzsika kezdők számára (Z 6625)
Két régi magyar tánc
3. osztály. : Varasdy . -Sztán–Nagyiván-Tr. isk. I.
Trombitaszó és Ária (150)
4. osztály. Sztán: Trombita Répertoire 1.: (Z. 14277)
Beethoven: Kontratánc (5)
5. osztály: Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára (Z. 6185)
Tornyos György: Szonatina

Harsonások kötelező darabjai évfolyamonként:
1. osztály: Steiner: Harsona ABC (Z. 14144)
Pavane 14. oldal 8.
2. osztály: Ujfalusi-Steiner Előadási darabok rézfúvósokra (Z.13114)
C. Negri: Spagnoletto 11.
3. osztály: Ujfalusi-Steiner Előadási darabok rézfúvósokra (Z.13114)
Régi magyar táncok 17. (ism. nélkül, Da Capo-val)
4. osztály. Ujfalusi-Steiner Előadási darabok rézfúvósokra (Z.13114)
Anonymus: Horpipe 24.
5. osztály: Steiner: Harsona ABC (Z. 14144)
Hasse: Két tánc (Bourrée és Menuett) 69. o.
(mivel két tétel a darab, nem szükséges szabadon választott művet
játszani)
Tubások és vadászkürtösök a kötelező darabok átirataival, valamint egy szabadon választott
darabbal jelentkezhetnek.
Kérjük elküldeni a jelentkezéseket a micsiek@gmail.com és az info@vecsesi-zeneiskola.hu
e-mail címekre legkésőbb 2020. március 20-ig.
Iskolánk a versenyzők teljes létszámát 50 főben határozza meg. Kérjük a jelentkezéseket
ennek megfelelően időben elküldeni!
A verseny helyszínén 2020. március 28.-án délelőtt 10 óráig szükséges regisztrálni, a verseny
10 ó 30-kor kezdődik, eredményhirdetés minden kategóriában előreláthatólag 16:00 órakor
várható. Ebédszünet kb. 12 ó 30-kor. Az iskola épületében kedvezményes 3 fogásos ebédet
tudunk biztosítani, amelynek ára: 900 ft./ fő. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni, hogy
hány főre kérnek ebédet.
Nevezési díj: 1.500.-ft amely a verseny helyszínén befizethető.
Zongorakísérőt amennyiben igény van rá a rendező zeneiskola biztosít, ezért a szabadon
választott darabok zongorakíséreteit legkésőbb 2020. március 20-ig kérjük eljuttatni a
következő e-mail címre micsiek@gmail.com
Bővebb információk: Rainer-Micsinyei László (zeneiskolai igazgató.): 06-30-758-5690
micsiek@gmail.com, info@vecsesi-zeneiskola.hu zeneiskola titkárság: 06 30-793-72-14

