
 

 

 

Fúvószenekarok és Együttesek 
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 

WASBE-Tagszervezet 
Hungarian and Eastern Central European Association 

of Bands and Ensembles 
WASBE Affiliate 

**************************** 
T/F: 00 36 62 210 875 

info@wasbeeasteurope.hu 
www.wasbeeasteurope.hu 

 

 

   

     WASBE - Kelet-Európa 

 Nemzetközi Fúvószenekari Versenye 

BEGA FEST 7th INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA COMPETITION 

2018. 06. 22 - 24. Nagybecskerek, Szerbia 
 
A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-

Tagszervezet 2018. június 22-24. között Szerbiában, Nagybecskereken négy kategóriában hirdet meg 
nemzetközi fúvószenekari versenyt. Az együttesek nemzetközi zsűri előtt mérettethetnek meg és 
szerezhetnek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot a további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük 
megalapozására. A helyi szervezők közreműködésében lebonyolítandó versenyen a zenekarok egy 
kötelező és szabadon választott műve(ke)t mutatnak be, melyet a zsűri a szövetség szakemberei által 
pontosan kidolgozott és meghatározott szempontrendszer alapján százalékos pontszámmal értékel. Így 
egy pontos, reális az adott év zenekari felhozatalától független eredmény születik (akár több I., II., vagy 
III. helyezés kiosztásával), mely a zenekarok számára valódi segítséget jelent szakmai fejlődésükben, 
kiteljesedésükben.  

 
Repertoár követelmények: 
A zenekaroknak a kiírás alapján minden kategóriában a kötelező művet kell bemutatnia, továbbá egy 
szabadon választott művet kell a versenyen előadnia a kategóriában meghatározott időkeretek 
figyelembevételével. 
(A kották beszerezhetők a kiadóknál, www.emb.hu, illetve a kottarendeles@t-online.hu email címen 
keresztül.) 
 
Gyermek kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 16 év, (2002. június 21. után születtek) ennél 
idősebbek a zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játsszhatnak az együttesben.  
 
A kötelező mű: Balázs Árpád – Négy kép (Editio Musica Budapest)  
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 15 perc 

 
Ifjúsági kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 25 év, (1993. június 21. után születtek) ennél 
idősebbek a zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játsszhatnak az együttesben.  
 
Kötelező mű: Gustav Holst: First Suite in Eb  
(Boosey &Hawkes Company)  
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 20 perc 
 
Felnőtt kategóriában természetesen nincs életkori megkötés.   
Kötelező mű: Tóth Péter – Nyitány (Editio Musica Budapest) 
 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 30 perc 
 
Nyitott kategóriában életkori megkötés nincs. 

Kötelező mű: nincs, a darabnak eredetileg fúvószenekrra  

Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választható művek együttesen): max. 25 perc 
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Helyi szervezők: 

Milošev Vladimir, T: 00 381 64 8116973,  v.milosev20@gmail.com, 

Gagić Branislav, T: 00 381 64 1481480, branislavgagic@yahoo.com, 

 
Helyi technikai, szervezési kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni. Szakmai kérdéseikkel a WASBE-Kelet-
Európai Tagszervezethez lehet fordulni: Csikota József elnök (info@wasbeeasteurope.hu) 
 

A versenyen való részvétel feltétele regisztrációs díj megfizetése, ami zenekaronként 100 
EURO. Kivétel szövetségünk tagjai esetében, számukra 50 EURO. 
Szállás, étkezés igényelhető, melyről bővebben később küld a szövetség tájékoztatást, és igénylő űrlapot. 
A jelentkezéshez jelentkezési lap és szállásigénylő űrlap kitöltése szükséges, melyhez mellékelten egy 
ismertetőt és egy egy évnél nem régebben készült zenekari fotót (lehetőleg digitális formában) kell 
küldeni az alábbi címre: 
 
 
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Európai Szövetsége 
WASBE Tagszervezet 
 
Telefon, fax: 00 36 62 210 875 
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu 
Postai cím:  
6900, Makó, Pf . 33. 
Magyarország 

 

A jelentkezés feltételeként a regisztrációs díjat az alábbi bankszámlára legkésőbb 2018. április 30-ig 

szükséges átutalni a jelentkezőknek. Átutaláskor tüntessék fel a zenekar nevét, a település nevét, és 

az országot. 

IBAN szám: HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 – BICcode: OTPVHUHB (nemzetközi 

átutalás esetén). 
 
 
 A verseny alapvető célkitűzése a következő fúvós nemzedék biztatása, figyelmének ráirányítása a 
fúvószene örömére, szeretetére. A rendezvénnyel egy fontos hiánypótló esemény megrendezésére kerül 
sor, hiszen a hazai zenekarok számára rendkívül kevés lehetőség van bemutatkozásra, nemzetközi zsűri 
előtti megmérettetésre. A szövetségünk által képviselt fúvószenei, fúvószenekari mozgalom 
fennmaradásának, fejlődésének, épülésének elengedhetetlen feltétele a következő nemzedék, az 
utánpótlás nevelése, ösztönzése, támogatása, így egyaránt fontos a szövetségünk számára a fúvószene 
legmagasabb szintű megjelenése, a zenekarok, hangversenyek, ősbemutatók támogatása, ahogyan a 
gyermek-, ifjúsági és felnőttzenekarok programjainak, pedagógiai, pszichológiai, metodikai és 
szimfonikus fúvószenei fejlődésének elősegítése. 
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Tervezett program: 
2018. június 22. Megnyitó  
2018. június 23. Gyermek- és Ifjúsági Kategória Versenynapja 
2018. június 24. Felnőtt és Nyitott Kategória Versenynapja, Záróünnepség 
 
 

 

Szeretettel várjuk a zenekarok jelentkezését! 

 

 

Dr. Csikota József 

elnök 
A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-

Tagszervezet 


