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FELHÍVÁS 

 

„ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ VILÁG!”  
      (Kodály Zoltán) 

 

XXVI. REGIONÁLIS és 
XI. ORSZÁGOS KÓRUSFESZTIVÁL,  

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 
 

Érd, 2020. május 9.  
(szombat) 10:30 óra  

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
Érd MJV Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága, 

az Érdi Tankerületi Központ, 
társrendező a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA, 

és a rendező Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
KÓRUSFESZTIVÁLT 

 hirdet a 9 – 25 éves korosztály iskolai együttesei számára. 
 
 

A Fesztivál 1995-ben indult útjára, a szervező iskola kezdeményezésére, a címadó kodályi gondolat 

jegyében: „…nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak...”  

Meghívásunk alapvető célja a kórusmuzsikát kedvelők találkozási fórumának biztosítása, a 

magyarországi karénekes kultúra hagyományainak ápolása. Hangversenysorozatunk folyamatos 

tiszteletadás a világhírű zeneszerző, zenepedagógus és zenetudós, Kodály Zoltán elévülhetetlen 

munkássága előtt.  

 A fellépő kórusokat az idei évben is szakmai zsűri értékeli a korosztályhoz igazodó műsorválasztás 

és a felkészülés művészi színvonala alapján. A találkozó a karnagyok szakmai konzultációjával zárul. 

Fesztiválunk ünnepi évfordulóhoz érkezett. Ennek örömére kiemelt tisztelettel és szeretettel 

visszavárjuk azon kórusokat is, akik az eltelt 25 évben már énekeltek iskolánkban, illetve akik elnyerték 

a Fesztivál vándordíját, nagydíját. 

 

A fesztivál kategóriái 
 

1) Kicsinyek kórusa     
 létszám: minimum 40 fő 
 felső korhatár: 12 év 
Műsoridő: max. 6-8 perc 
 

2) Gyermekkar 
 létszám: minimum 40 fő 
 felső korhatár: 16 év  
Műsoridő: max. 8-10 perc  
 

 
 
 
3) Ifjúsági leánykar 

 létszám: minimum 20 fő 
 felső korhatár: 25 év  
Műsoridő: max. 8-10 perc  
 

4) Ifjúsági vegyeskar 
 létszám: minimum 25 fő 
 felső korhatár: 25 év 
Műsoridő: max. 8-10 perc 
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Műsorválasztási megkötések 
 

 A műsor összeállításában szerepelnie kell egy Kodály Zoltán által írt kórusműnek. 

 A műsorban legalább egy hangszerkíséret nélküli művet is meg kell szólaltatni.   

 A kórusok vállalják az összkari mű megtanulását. 

      

A fesztivál díjazása 
 

Fesztiválversenyzők esetén  

 a kórusok Oklevél minősítése kategóriánként:  

Arany diplomával, Arany, Ezüst, Bronz fokozat 

Éneklő Ifjúság hangversenyre való jelentkezés esetén 

 a KÓTA kiírása szerint (lásd. KÓTA honlapja) 

A fesztiválról hangfelvétel, CD készül, melyet minden kórus ajándékként megkap. 

 

A jelentkezés feltételei 
 

Több lehetőség közül lehet választani: 
1. Érdi Fesztiválversenyzőként énekel a kórus. 
2. A KÓTA által meghirdetett Éneklő Ifjúság hangversenyen való részvétellel jelentkezik, melyen 

a KÓTA honlapján leírtak szerint kérhetik az „A” vagy a „B” kategóriában minősülésüket, vagy 
kérhetik a minősülés mentességét. 

3. Egyáltalán nem kérnek minősítést egyik kategóriában sem.  
 
Fontos, hogy a választott jelentkezési lapot (Fesztiváljelentkezés vagy KÓTA lap) pontosan 
töltsék ki, és azt határidőben iskolánknak küldjék vissza. (Az aláírások miatt kérjük, szkennelve 
postázzanak! Köszönjük.) 
Ha nem kérnek minősítést, akkor azt jelentkezésükkor külön levélben jelezzék! 
 
Általános tudnivalók 
Nevezési díjat nem kérünk ám az utazást minden kórus maga szervezi.  
A résztvevők étkeztetéséről a szervezők gondoskodnak. 
 

Jelentkezési határidő: 2020. február 1. 
 

Sikeres felkészülést kívánva szeretettel várjuk Önöket Érd városában! 
 

Érd, 2019. 11. 20. 
          

 Maitz Ferenc   
Intézményvezető 


