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WASBE - Kelet-Európai Tagszervezet 

Nemzetközi Fúvószenekari Versenye 

 II. KORONDI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 

 

Románia, Erdély – Székelyföld, 2021. április 08 – április 12. 

 

 

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

Tagszervezet 2021. április 08 - 12-ig Romániában, Korondon három kategóriában hirdet meg 

nemzetközi fúvószenekari versenyt. Az együttesek nemzetközi zsűri előtt mérettethetnek meg és 

szerezhetnek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot a további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük 

érdekében. A helyi szervezők közreműködésében lebonyolítandó versenyen a zenekarok egy 

kötelezően előírt, valamint szabadon választott művet mutatnak be, melyet a zsűri a Szövetség 

szakemberei által pontosan kidolgozott és meghatározott szempontrendszer alapján 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.  

 

Kategóriák:  

 

Kis zenekarok kategóriájában 30 fő létszámig a kötelező darab: Farkas Antal – Népdal Szvit vagy 

Balázs Árpád – Négy kép 

 

Nagy zenekarok kategóriában 30 fő létszámtól a kötelező darab: Jacob de Haan – La Storia vagy 

Hidas Frigyes – Vidám zene 

 

Nyitott kategóriában kötelező mű nincs.  

 

A zenekarok maximális játékideje összesen 20 perc lehet. A versenyt nemzetközi zsűri értékeli. 

 

Az értékelési szempontok     Pontszám(max.20) 

 

Műsorválasztás      …………………… 

 

Intonáció, hangzás      …………………… 

 

Karakter, stilisztika               ……………………. 

 

Dinamika       ……………………. 

 

Együttjátszás, kontaktus a karmesterrel   ……………………. 

 

Összpontszám (max.100)     ……………………. 

 



 

 

 

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 

 

 

   

 

 

A VERSENY PONTOZÁSA 

 

95 – 100 pont Kiemelt Első hely Excellent First place 

85 – 95 pont Első hely First place  

75 – 85 pont Második hely Second place 

65 – 75 pont  Harmadik hely Third place 

 

 

Az első három zenekar, melyek a legmagasabb pontszámot érik el, pénzjutalomban részesül 

kategóriától függetlenül  

A pénzjutalmak összege az abszolút legmagasabb pontszámok alapján kerül kiosztásra: 1000 euró, 

500 euró, 300 euró 

 

A zsűri tagjai:  

Dr. Robert S. Hansbrough Professzor, a New York-i Saint Rose Egyetem professzora – Amerikai 

Egyesült Államok 

Miro Saje – a szlovén fúvószenei szövetség elnöke – Szlovénia 

 

A zsűri elnöke:  
Dr. Csikota József a WASBE Kelet Európai Szervezetének elnöke – Magyarország  

 

Helyi szervezők:  
Molnár Andor (Tel.: 0040/743809345, e-mail: molnarandorka89@yahoo.com) 

Balázs László (Tel.: 0040/745117745, e-mail: balazs_laszlo@freemail.hu) 

 

Helyi technikai, szervezési kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni. Szakmai kérdéseikkel a WASBE-

Kelet-Európai Tagszervezetnél lehet érdeklődni. (Csikota József elnök, e-mail: 

info@wasbeeasteurope.hu) 

 

A részvétel díja 42 euró/nap/fő, amely összeg magában foglalja a szállás, háromszori étkezés, 

nevezési díj, valamint a programokon való részvételt (a fúvósbál, kerámia műhely látogatás, tapló (fa 

gomba megmunkálásának megtekintése, koncertlehetőségek a környéken), illetve igény szerinti 

kirándulásokhoz az idegenvezetést: Szent Anna tó, Csíksomlyó, Gyimesek – ezer éves határ, Transz-

Fogaras, Békási szoros, Gyilkos tó, Brassó Drakula kastély, szovátai Medve-tó és Tamási Áron 

emlékszobor, Csíki Sörgyár látogatása (szabadtéri koncert lehetőséggel), turista autóbusszal Korond 

és környéke látványosságainak megtekintése.  

A szállás Korond területén panziókban (2-3-4 ágyas, saját fürdőszobás szobákban, WiFi 

hozzáféréssel), minden étkezés a régi művelődési házban történik. A zenekarok 2021. április 08-án 

érkeznek és 2021. április 12-én reggel utaznak el. A helyi zenekarok, akiket a szállás nem érint, 

azoknak a nevezési díjat külön kell fizetni, melynek összege 100 euró. (étkezést külön igényelhetnek 

a helyi szervezőknél) 
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A helyi zenekarok, amennyiben szombaton és vasárnap vesznek részt a versenyen, úgy lehetséges a 

szállás szombaton, ebéd és vacsora, vasárnap reggeli, és vasárnap este a záró bulin való részvétellel 

vacsora. Ez 42 euróba kerül fejenként, valamint 100 euró a nevezés az együttesnek.  

Amennyiben az együttes csak a szombati napra jön, úgy szombaton 35 lei-ért lehet ebédet igényelni.  

 

A jelentkezési határidő 2021. február 15.  

 

A jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges, melyhez mellékelten egy ismertetőt és egy 1 

évnél nem régebben készült zenekari fotót (lehetőleg digitális formában) kell küldeni az alábbi címre, 

valamint a részvételi díj 50%-át a következő bankszámlára szükséges utalni 2021. február 15-ig. A 

teljes összeget 2021. március 15-ig kell kiegyenlíteni. Visszalépés esetén a befizetetett előleg nem 

visszafizethető.   

 

 

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  

 

Bankszámlaszám: 1173 5074 2051 5537 0000 0000  

Nemzetközi bankszámlaszám: IBAN code: HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 – BIC code: 

OTPVHUHB 

 

 

A verseny célja:  

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 zenekaroknak rendkívül kevés lehetőség van a 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 felnőtt zenekarok programjainak, pedagógiai, pszichológiai, 

metodikai és szimfonikus fúvószenei fejlődésének elősegítése.  
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Terr-ezett lrrtlgrarn:

2021. április 08. Csütörtök
- a zenekarak megérkezése
- 18:üü óráíol vítcsoí4 megnyió aíégmtt/elődésihánban

2021. április 09. Péntek
- 08:00 órától reggeli
- 09:00 őrátőlzenekarok akusztikai próbája és próbalehetőségek 13:00 őráigbeosz&{s szerint, termek
biztosíüásíval
- 12:00 - Á:a0 órráig ebéd
- 14:00 óra a verseny kezdete
- 19:00 órától vacsora

2021. április 10. Smmbat
- 08:00 órától reggeli
- 09:00 órától zenekarok akusztikai próbája és próbalehetőség 13:00 óráig, beosáás szerint, termek
biztosításával
- 12:00 - 14:00 óraközött ebál
- 14:00 óra a verseny folytatzsa
- l9:00 őrátől vacsora

2021. április 11. Yasí,ínaD
- 09:00 órától íeggeli
- 12:00 - 14:00 óra között ebéd
- 15:00 órától menetzene és felvonulás Korond főterére, ahol záróiinnepségr§ és díjátadásra kerül sor
- 19:00 órától fuvósbál éiőzenével, malac- és csirkesütés grillen" töltött k;íposzta korlátlan
xirfogyaszeással

2021. áplilis 12.Hétfő
- 08:00 órától reggeii éshazautÁiás

várjuk a jelentkezésüket!
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