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Köszöntő
Preface

Előszó

It is my pleasure to greet the honoured members
of our Association and the music-friends with the
newest edition of our journal. The year of 2017
was very intensive and productive for our members. This is pleasing, but
highly responsible in the same
time. The activity of the Association and its partner wind
bands have expressed in many
memorable and succesful international and national competitions, conferences, events and
festival. In the beginning of the
year was in Prague in the Czech
Republic an international, prospeous and traditional wind band
competition, later in Split,
Croatia took place a prestigous
wind music competition. Hereby I am greetings to Václav
Blahunek and Miro Saje, and
thank you for their successful
work!
In 2017 the Begej Festival and
Conference had been organised
in Zrenjanijn again. It was the
sixth time, when this highstandarted event took place in Serbia. Our Association carries out in every year the Begej Festival prominent in cooperation with the local organisers. In 2018 from 24 to 26 June will be held
in Zrenjanin the international Begej Festival and
Competition. I express my thanks for the energetic organisers, to Branislav Gagic and Milosev
Vladimir.
The results of the romanian part of the Assocoation were also meaningful. In the summer of
2017 has been organised the I. Wind Band Competition in Csíkszentsimon. Many transylvanian
orchestra were participant in this competition,
they were assessed by international jury. The next
milestone of the development of transylvanain
wind music is the I. Wind Band Competition in
Corond, which event will be held from 12 to 16
April in 2018. I especially thank for the tireless
and active work in the field of improvement
transylvanian wind band music to István Székely,
Árpád Sándor, and to Andor Molnár, László Balázs.
Our Association is not only active in the member’s countries. In July 2017 was held a traditional and prestigious event in Sárvár. The 7th Sárvár Beer Express and 18th Wind Orchestra Music
and Castle Festival was high-level competition,
where the best wind bands of the country have
contested for the prices of the jury. Hereby I
would like to express my thankful congratulation
to Attila Szélesi, who is the artistic leader of the
competition, and to Tivadar Máhr deputy mayor
for the organising.

Megtiszteltetés számomra, hogy újságunk legújabb kiadásával ezúton is köszönthetem a Szövetségünk tagjait, valamint a kedves érdeklődőket. A 2017-es év intenzív és produktív volt tagjaink számára, mely örvendetes,
illetve felelősségteljes is. A
Szövetség és a partner zenekarok aktivitása megannyi emlékezetes és sikeres nemzetközi és
nemzeti verseny, konferencia,
találkozó és fesztivál keretében
mutatkozott meg. Az év elején a
csehországi Prágában nagysikerű nemzetközi, immár hagyománnyá vált fúvószenekari verseny volt, majd a horvátországi
Split városában került sor rangos fúvószenekari versenyre.
Ezúton köszöntöm – kiemelve
sikeres munkájukat - Vaclav
Blahunek cseh és Miro Saje
szlovén képviselő Urakat!
2017-ben ismét magas szintű
szakmaiságról és eredményességről tett tanúbizonyságot az
immáron VI. alkalommal Zrenjaninban megrendezett BEGA
fesztivál és konferencia (Begej Fest). Szövetségünk a helyi szervezőkkel minden évben kiemelkedő színvonalon szervezi a nemzetközi BEGA
fesztivált, ez az idei évben is így lesz 2018. június
24-26 között Nagybecskereken. Az energikus
szervezőknek, Branislav Gagic és Milosev Vladimir Uraknak ezúton is köszönetet mondok!
Szép eredményeket ért el tavaly a rohamosan fejlődő romániai mozgalmunk. 2017. nyarán megrendezésre került az I. csíkszentsimoni fúvószenekari verseny, melyen az erdélyi zenekarok szép
számmal vettek részt és méretettek meg a nemzetközi zsűri előtt. A töretlen erdélyi fúvószenei fejlődés újabb lépcsője, hogy a sikereken felbuzdulva 2018-ban április 12-16 között immáron Korondon is rendezünk nemzetközi fúvószenekari versenyt. Az erdélyi fúvószene fejlődésében fontos
szerepet játszó Székely Istvánnak, Sándor Árpádnak, valamint Molnár Andor és Balázs Lászlónak
köszönöm a fáradhatatlan és aktív munkájukat!
Szövetségünk nemcsak a tagországokban tevékeny. Neves hazai zenei eseménynek lehettek
ugyanis részesei a 2017. júliusában a Sárvárra
látogatók, hiszen már sokadik alkalommal minősültek zsűri előtt az ország legjobb zenekarai. A
VII. Sárvári Nemzetközi fúvószenekari Verseny
és XVIII. Fúvószenei Várfesztivál résztvevői magas szinten teljesítettek. Köszönet a verseny művészeti vezetőjének, Szélesi Attilának, valamint
Máhr Tivadar alpolgármester Úr szervezőnek.
Ahogy az esztendő első fele, úgy a második félév
is bőven kínált számunkra eseményeket. Mozgalmunk mindig is fontosnak tekintette az új zeneka-1-
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As the first half of the year was so active, we can
say the same about the second half. Our
movement has always considered of importance
the assistance of the new orchestras and new festivals. Since the best way of the development is
the recognition of new impulse, new wind bands
and conductors, for us recovered repertoire, so we
can learn from each other and finally we are able
to bring to effect our mission in the interest of
wind music.
In the beginning of September the I. Solin Brass
Fest international wind music festival was held
for first time with the assistance of our Association in Solin, Croatia. Thanks for the succesful
work to conductor and compositor Tonci Ciceric!
In one of the most sparkling cultural capital of the
world, in Moscow took place in the middle of
September the international music festival and
fair „Musikmesse.” The succesful international
event were visited by thousands of people. The
wind music director of these festival was Professor Anatoly Dudin, who is the most active member of the Central Eastern European WASBE Association. He has cooperated in the organizing
many events of our Association during the last
year. For his tireless and succesful activity I express my thanks in the name of the whole Association!
The Central Eastern European WASBE Affiliate
has strengthened in the last year, now we have 15
member countries and our international relations
have spreaded significantly, that is the reason for
our planned wind band Festival – Conference,
which will be take place from 17th to 21st 2018
in Makó, Hungary. I kindly invite everyone to
this event!
To our work belongs much effort, humility, responsability and happiness, since under the
auspices of our Association more and more national and international events are organized, which
events help to improve the wind music movement
of the region. Our festivals, competitions, masterclasses and lectures have become a tradition
and work very well. Our events are hallmarked by
high-level quality and open-minded approach
toward to the general public and audience. This
quality and openness allows of the indispensable
circumstance, in which the members of the Central Eastern European WASBE Association cooperate and develop in interest of the common goal:
the improvement of the wind music. Let me wish
with the above expressed thoughts succesful and
productive work to every member of our Association!

rok és új fesztiválok felkarolását, hiszen a fejlődés útja, hogy megismerjük az új impulzusokat,
az új zenekarokat, karmestereket, a mindannyiunk
számára felépülő repertoárt, így egymástól tanulva, gyarapodva teljesíthessük közösen a fúvószene által érzett küldetésünket.
Szeptember elején így a horvátországi Solin városában első alkalommal került megrendezésre
Szövetségünk támogatásával a „Solin Brass Fest”
nemzetközi rézfúvós fesztivál. Köszönet Tonci
Ciceric karmesternek és zeneszerzőnek az áldozatos munkájáért!
A világ egyik pezsgő kulturális nagyvárosa,
Moszkva adott helyt szeptember közepén az immáron második alkalommal megrendezett
„Musikmesse” nemzetközi zenei fesztivál és kiállításnak. A több ezer látogatót vonzó sikeres nemzetközi rendezvény fúvószenei igazgatója, Anatoly Dudin professzor a Kelet-Közép Európai
WASBE Szövetség egyik legaktívabb tagja, aki
az év során megannyi, a Szövetségünket érintő
rendezvény lebonyolításában vett részt. Fáradhatatlan és sikeres tevékenységét a legőszintébben
köszönöm a teljes Szövetség nevében!
A Kelet-Közép Európai WASBE szekció az elmúlt évben tovább erősödött, immáron 15 tagországot számlál, a nemzetközi kapcsolataink kiszélesedtek, ezért 2018. augusztus 17-21-ig Szövetségünk
Közép-Kelet
Európai
Fesztiválkonferenciát szervez, melyre nagyon nagy tisztelettel hívok mindenkit!
A munkánkhoz sok igyekezet, alázat, felelősség
és öröm tartozik, hiszen Szövetségünk égisze alatt
egyre több nemzeti és nemzetközi rendezvény lát
napvilágot, mely nagy iramban segíti a régiónk
fúvószenekari mozgalmának fejlődését. A már
hagyománnyá vált fesztiváljaink, versenyeink,
mesterkurzusok és előadások már jól beváltak.
Rendezvényeink névjegye lett a magas minőség,
a zeneműkedvelő közönség felé nyitott szellemiség. E minőség és a nyitott szellemiség teremti
meg azt az elengedhetetlen környezetet, melyben
a Kelet-közép európai WASBE mozgalom tagjai
a közös cél, a fúvószene fejlődése érdekében bontakoznak ki és működnek együtt. Kérem, engedjék meg, hogy e gondolatokkal is kívánjak minden tagunk számára eredményes, a Szövetség
nevéhez méltó magas színvonalú és sikeres munkát!
Dr. Csikota József
elnök
Magyarországi és Közép-kelet-európai
Fúvószenekarok és Együttesek Szövetsége –
WASBE Tagszervezet

Dr. József Csikota
Chairman
Hungarian and Central Eastern European
Association for Wind Bands and Ensembles –
WASBE Affiliate
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Üzenet Dario Sotelo
elnöktől

Message from
the President Dario Sotelo

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt az
üzenetet egy rangos nemzetközi
fúvószenekari
szövetség
elnökeként
küldhetem
és
különösen az olyan fontos
WASBE szekciónak, amelyen
keresztül a Közép-Kelet-európai
WASBE újsága jelenik meg.
Az elnökségem központi
célkitűzése,
hogy
nagyon
intzenzív
kommunikációt
vezessen be minden WASBE tag
között. Olyan kétirányú út kialakítása, amely az elképzelések és
a zenei kultúrák állandó eszmecseréjét teszi lehetővé a tervezett projekteken keresztül.
A jelenlegi igazgatóság fiatal és fogékony, a
WASBE művészeti célkítűzései iránt elkötelezett
professzorokból áll. Dr. Matthew George az új
titkár és professzor Darrel Brown az új
pénztárnok, akik mindketten csodálatos művészek
és ügyintézők, és akik a tisztviselők csapatát alakítják az ügyvezető igazgatónk, Markus Mauderer és jómagam irányítása mellett. E csapat
jelenléte nagyon fontos a megválasztott
elnökünknek,
James
Ripleynek,
akivel
elnökségünk több mint két éve alatt együtt fogunk
működni a projekteken. Együtt fogunk dolgozni
az adminisztratív kérdésekben és annak érdekében, hogy struktúrát és időt biztosítsunk a
WASBE művészeti projektjeinek fejlesztéséhez
A következő évekre 5 projektet jelentettünk
meg. Ezek a WASBE missziós elképzelésein,
ideáin alapulnak, melyek a Szövetség alapító
iratának legelején is megtalálhatók. A projektek a
következők:

It is an honor for me to right this message as a
President of so prestigious international wind band association
and in particular to so important
WASBE Section, through it
main publication the Journal of
the Central Eastern European
WASBE.
The central objective of my
Presidency is to install a very
intense communication with all
of you, WASBE members. To
constitute a double lane road
propitiating a constant exchange
of ideas and music cultures through the proposed
projects.
Our actual Board is composed by young, very
capable professionals, committed to the artistic
objectives of WASBE. Dr. Matthew George is the
new secretary and Professor Darrell Brown is the
new treasurer, both wonderful artists and administrators that will form the team of Officials under
the coordination of our Executive Director,
Markus Mauderer, and myself. This team has the
very important presence of our President Elect
James Ripley, with whom we will working with
projects for more than two year of a presidencies.
We will be working together on the administrative issues in order to provide the Board structure
and time to develop the WASBE artistic projects.
We had presented five projects for the next
years. They were conceived based on the
WASBE Missions, ideas that can be found on the
very beginning texts of the Association. Here
they are:
I - WASBE Composition Competition - WCC
II - WASBE Composers of the Year - WCY
III - WASBE Commissioning Project - WCP
IV - WASBE Seminars - WS
V - WASBE World Concerts

WASBE Zeneművek versenye – WCC
WASBE Az év zeneszerzője – WCY
WASBE Komissziós project – WCP
WASBE Szemináriumok – WS
WASBE Világkoncertek

They are practical actions to promote the young
composers and their composition (WCC), to promote established composers (WCY) with performances around the world, together with publishers, bringing together composers, conductors and
musicians. Through the Commissioning Project
(WCP), to offer our members a special and
unique repertoire. With the WASBE Seminars

Ezek gyakorlati tevékenységek a fiatal zeneszerzők és műveik támogatására (WCC), a
világszerte játszott zeneszerzők népszerűsítése a
kiadókkal, zeneszerzőkkel, karmesterekkel és
zenészekkel együtt (WCY). A komissziós projekt
(WCP) révén tagjaink számára különleges és
egyedi repertoárt teszünk elérhetővé. A WASBE
-3-
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(WS) to have an outreach action happening at the
prestigious schools of music and universities, coordinated by Board Members, in cooperation with
the institutions.
Finally the WASBE Concerts (WC), concerts in
various regions of the world, wherever we have
members, with unique repertoire coming from the
Composition Competition, Composers of the
Year, Commissioning Project connecting all the
agents of our field, composers, conductors, musicians and administrators.
I also would like to emphasize the importance of
the Central European WASBE section for
WASBE international and the work of all the
leaders and their actions to spread the high quality wind music of the region. Maestro László
Marosi, the great entrepreneur, the pioneer, the
artist with a wide vision started the movement
and today and of course, on behalf of WASBE to
thank Maestro József Csikota for his hard and
wonderful work in bringing to together everybody interested in the sharing the same goal.

szemináriumokon (WS) keresztül az Igazgatótanács koordinálásával rangos zeneiskolákban és
egyetemeken tartunk oktatást, az intézmények
együttműködésével.
Végül a WASBE koncertek (WC), melyek a világ
különböző régióiban lesznek, ahol tagjaink vannak, egyedi repertoárt adnak, mely egyediséget a
zeneművek versenye, az év zeneszerzője, a
komissziós projekt biztosítja, melyekhez a szakterületünk képviselői, zeneszerzők, karmesterek,
zenészek és ügyintézők kapcsolódnak.
Szeretném hangsúlyozni a Közép-európai
WASBE szekció fontosságát a nemzetközi
WASBE számára, egyúttal megköszönni a térség
kiváló minőségű fúvós zenéjének fejlesztése
érdekében az összes vezető kifejtett munkáját.
Maestro Marosi László, a nagy vállalkozó, az
úttörő, a széles látókörű művész elindította a kelet
-európai mozgalmat, ma pedig - a WASBE nevében - köszönetet mondok Maestro Csikota Józsefnek a kemény és csodálatos munkájáért, amellyel
összefog mindenkit és amelyet a közös cél
érdekében fejt ki.
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A Szövetségünk elnöksége, országok képviselői
The chairman and the members of our Association
Dr. József Csikota chairman
- Hungary,

Prof. Anatoly Dudin
- Russia, Latvia, Lithuania, Belarus

Branislav Gagić
- Serbia
Miro Saje
- Slovenia

Dr. Vaclav Blahunek
- Czech Republic

István Székely
- Romania

Tonći Ćićerić
- Croatia

Dr. Miroslaw Kordowski
- Poland
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Krónika
Prágai nemzetközi
fúvószenekari verseny

International Wind Music
Conpetition of Prague

A 2017. évben immáron 19. alkalommal rendezték meg a prágai Nemzetközi Fúvószenekari
Fesztivált, amely 2017. február 17-18. között színes programmal, magas zenei élménnyel várta az
érdeklődőket, valamint a szakembereket egyaránt.
A fesztivál első napján a délutáni és az esti
órákban külföldi zenekarok koncertjét hallgathatta meg a közönség Prága Szent Miklós Templomában. A két program
között a zenekarok képviselőit Prága városának
tanácsosa fogadta személyes találkozás keretei között, egy bemutatkozás erejéig. A fesztivál második napján mutatták be a fúvószenekarok versenyprogramjukat.
A megmérettetésen
minden
résztvevő
együttes magas színvonalon teljesített. A zsűri tagjai Václav Blahunek
ezredes, a Prágai Rendőrzenekar karnagya, Jaroslav Šíp, a Cseh Hadsereg Központi Katonazenekarának vezetőkarmestere, valamint Dr. Csikota
József a Közép-kelet-európai Fúvószenei Szövetség elnöke voltak.

In the year of 2017 the international festival for
wind orchestras in Prague was organised for 19th
time. This festival took place from 17-18th February, and it had colourful programmes for the
delight of the visitors and the professional musicians as well.
At the first afternoon and evening of the Festival the audiance had a possibility to listen foreign orchestras in the
Saint Nicolaus Church
in Prague. Between the
two concerts the councillor of the city of Prague welcomed personally the representatives of the orchestras.
The participant orchestras have presented
their competition performance on the second
day of the festival.
All the participants
achieved at very high level. The members of the
Jury were: Václav Blahunek colonel, conductor
of the police orchestra from Prague, Jaroslac Šíp,
conductor of the military orchestra of the Czech
army, and Dr. József Csikota, chairman of the
Central Eastern European WASBE Association.

A versenyen a következő eredmények születtek:
Kezdő kategória
Sigulda Ifjúsági Fúvószenekar Silversound
(Lettország) – 78,15 pont, Ezüst minősítés
Orkiestra
deta
Gminy
Wejherowo
(Lengyelország) – 86,15 pont, Arany minősítés,
Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar (Magyarország) –
92 pont, Kiemelt Arany minősítés,

These are the
results:
lower class:
Sigulda Youth Orchestra Silversound (Latvia) –
Silver award (78,15 points)
Orkiestra deta Gminy Wejherowo (Poland) –
Gold award (86,15 points)
Youth Orchestra from Tolna (Hungary) – Excellent gold award (92 points)

A zsűri különdíja: a legjobb karmesteri előadás –
Tomasz Winczewski

Special awarded by the Jury:
the best conductor: Tomasz Winczewski

Közép kategória
Musikverein
Stadtkapelle
Leonberg
(Németország) – 76,45 pont, Ezüst minősítés
Dechový orchestr ZUŠ Lounských Praha
(Csehország) – 90,45 pont, Arany minősítés,
Musikverein Mühlhausen (Németország) – 91,95
pont, Kiemelt Arany minősítés,

middle class:
Musikverein Stadtkapelle Leonberg (Germany) –
Silver award (76,45 points)
Dechový orchestr ZUŠ Lounských Praha 4
(Czech Republic) – Gold award (90,45 points)
Musikverein Mühlhausen (Germany) – Excellent
gold award (91,95 points)
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A zsűri különdíja: a kitűnő szóló előadásért –
Magdalena Jedličková (harsona)

Special awarded by the Jury:excellent solo performance: Magdalena Jedličková (trombone)

Magas kategória
Madona Wind Band (Lettország) – 90,3 pont Kiemelt Arany minősítés

higher class:
Madona Wind Band (Latvia) – Excellent gold
award (90,3 points)

Top kategória
Symphonisches
Blasorchester
Leipzig
(Németország) – 89,45 pont, Arany minősítés
Harmonie Šternberk (Csehország) – 92,65 pont,
Kiemelt Arany minősítés,

top class:
Symphonisches Blasorchester Leipzig (Germany)
– Gold award (89,45 points)
Harmonie Šternberk (Czech Republik) – Excellent gold award (92,65 points)

A 2017-es fesztivál abszolút győztese: Harmonie Šternberk (Csehország). A következő évben,
2018-ban ismét megrendezésre kerül a verseny
február 16-18-ig. Örvendetes, hogy ismét jelentkezik a fúvósversenyre egy Fricsay fúvószenekar
Gyimóthy Zoltán vezetésével.

The absolute winner of the festival in 2017: Harmonie Šternberk (Czech Republik). The event
will be organized from 16-18 February in 2018
again, and we are very glad to announce the application of a hungarian orchestra: the Fricsay orchestra, leading by Zoltán Gyimóthy.

Horvátország – Solin
I. nemzetközi fúvószenekari
fesztivál

Croatia –
I. International wind brass
festival - Solin

A Makói Magán Zeneiskola koncertfúvós zenekara Dr. Csikota József karnagy-igazgató vezetésével részt vett a
horvátországi Solin
városában első alkalommal megrendezett
„Solin Brass Fest
2017” fúvószenekari
fesztiválon, melyen
más horvát városokból, illetve az Oroszországból is érkeztek
vendég zenekarok.
A makói együttes
először szeptember elsején nagysikerű koncertet
adott Solin festői belvárosában, ahol a magyaros
repertoárra a közönség
a színpad előtt táncra
perdült, majd szűnni
nem akaró vastapssal
kísérte végig a fináléban játszott Csárdáskirálynő dallamait. A
második
koncertre
vasárnap este a közeli
turistaközpontban,
Splitben került sor,
ahol a tengerparti sétányra felállított szín-

The concert wind band of Magán Music
School from Makó – leading by Dr. József Csikota - has visited the city
of Solin, where the
„Solin Brass Fest
2017”
international
music festival took
place at first time.
Among the participants we found guest
orchestras
arriving
from other croatien
cities, and an professional orchestra from Russia.
The concert band from Makó did a succesful
performance on the 1st September in the picturesque downtown of
Solin. During the concert some of the audience started to dance
in front of the stage,
then kept enthusiastic
applause without any
pause for the melodies of Csárdás Qeen.
The second concert
was given on Sunday
evening in the near
tourist-centre
Split,
-8-
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where the stage was standed on the promenad,
immediately next to the seaside. Hundreds of tourist were interested and watched the performance.
During the highstandarted concert Dr.
József Csikota gave
the conductor’s baton
for playing some hungarian pieces to the
leader of local croatian orchestra and to the
serbian and russian
guest conductors. After the performance of
the orchestra from
Makó played the russian wind band, its
concert was colorized with show-elements, singers and dancers and they made a good atmosphere in the nightlife of Split.
The reputation of
Magán Music School
Makó and Dr. József
Csikota was enhanced
with the invitation of
the mayor of Solin,
Mr. Dalibor Nincevic.
In the framework of
this invitation a multilateral meeting was
held in the town hall.
Dr. József Csikota, as
a chairman of the
Central Eastern European WASBE Affiliate, expressed his prospective
hope in the success of future wind music festivals, organized by the town and the local orcehstra. He emphasized the importance of
international cooperation in the field of
music and culture, at
the same time he assured the local and the
guest orcehstras’ representatives and leaders about the support of the WASBE
Affiliate, for organizing their next wind
music festivals. At the
meeting made a speech professor Anatoly Dudin,
serbian representative Branislav Gagic, and conductor Tonci Ciceric, who is the leader of the local orchestra.

padon szólalt meg a zenekar. A hangulatos koncertet a sétányon turisták tömege kísérte figyelemmel. A hangverseny színvonalát emelte, hogy
Dr. Csikota József a
karmesteri pálcát egyegy magyar darab
alkalmával átadta a
helyi horvát zenekar
vezetőjének, illetve a
vendég szerb és orosz
karmestereknek.
A
makói zenekart az
orosz együttes követte, akik énekesekkel
és táncosokkal tarkított show-műsort adtak elő a hangulatos
split-i éjszakában.
A Magán Zeneiskola jó hírnevét öregbítette,
hogy Dr. Csikota Józsefet Solin város polgármestere, Dalibor
Nincevic úr meghívta
egy többoldalú megbeszélésre a városházára. A konferencián Dr. Csikota József,
mint a Kelet-középeurópai Fúvószenekarok
és
Zenekari
Együttesek Szövetségének elnöke kifejezte
jövőbeli
reményét,
hogy hasonló nagysikerű fúvószenekari találkozókat fog a város és a zenekarok megszervezni.
Hangsúlyozta továbbá a nemzetközi zenei és
kulturális együttműködés fontosságát, egyúttal a
Szövetség támogatásáról biztosította a
helyi horvát, valamint
a megjelent orosz és
szerb zenekarok vezetőit a soron következő
fúvószenekari fesztiválokat illetően. A
találkozón felszólalt
még Anatoly Dudin
professzor, Branislav
Gagic szerbiai képviselő, valamint Tonci
Ciceric karmester is,
aki a helyi zenekar vezetője.

-9-
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Nemzetközi gyermek
fúvószenekari verseny –
Moszkva

International youth
wind music competition –
Moscow

A Makói Magán Zeneiskola ifjúsági fúvószenekara 2017. május 03-án Moszkvába utazott
Anatoly Dudin egyetemi professzor, az „Orkestr”
nemzetközi zenei információs központ igazgatójának meghívására, hogy
Magyarországot képviselve
részt vehessen a Szent
György nap alkalmából rendezett nemzetközi fúvósversenyen. A fiatal zenészeket
az együttes karnagya, Dr.
Csikota József vezényelte
és a sikeres koncert után
kiemelt első helyet szereztek, kivívva a helyi zenekarok, valamint a zsűri elismerését. A fesztivál
keretében a Richter moszkvai zeneiskolába is
meghívást kaptak, ahol közös hangversenyt adtak
a helyi együttessel. Dr. Csikota József teltház előtt vezényelte a magyaros darabokat játszó ifjúsági zenekart.
A fiatalok az utazás alkalmával
megcsodálhatták
Moszkva belvárosát és nevezetességeit, valamint sétahajóztak a Moszkva folyón. A Győzelem napjára készülő katonai parádé előkészületei, valamint
a világhírű Izmajlovó piac és Kreml is lelkes érdeklődést váltott ki a makói
és Makó környéki gyerekekből. Köszönhetően Dr.
Csikota József Közép-keleteurópai WASBE elnök és
Anatoly Dudin professzor,
az „Orkestr” intézet igazgatójának
zenediplomáciai
együttműködésének, a programsorozat
felejthetetlen
élményt nyújtott a magyar
ifjúsági zenészeknek, valamint az őket fogadó
orosz zenekaroknak is. Az orosz és a magyar fiatalok hasznos zenei- és kulturális élményt szereztek, mely alapul szolgál a nyitott, magas színvonalú fúvószenei utánpótlás kialakításához.

The youth orchestra of the Magán Music
School Makó travelled on 03rd May to Moscow
for participating at the international festival of St.
George 2017 Trumpetes. The youth orchestra was
invited by professor Anatoly Dudin, Director of
the International Information
Center „Orchestra.” The young musicians represented
Hungary at this Festival,
which was held from 5 to 8
May at Poklonnaya Gora.
The hungarian youth band
was conducted by József Csikota, and after a succesful
concert they not only gained an award, classified
as „excellent first place”, but the appreciation of
Jury, and the local orchestras. In the framework
of the festival they were invited also to the
„Richter” music school, where they gave a wonderful
concert with the local youth
orchestra. Dr. József Csikota
choose hungarian repertoire,
and he conducted his band in
a hall, which was full with
music-freinds and interested
people, there was „standing
room only.”
The hungarian children and young-musicians
could visit the main sightseeings of Moscow, and
they had an opportunity for doing a Moscow river
cruise. The military preapration of Victory day
and the world-famous Izmailovo market Kreml has
also captivated the young
members of the orchestra
from Makó. Thanks for the
exemplary cooperation of
music-diplomacy
between
professor Anatoly Dudin,
Director of International Information
Center
„Orchestra”, and Dr. József
Csikota, Chairman of the
Eastern Central European WASBE Associaton,
the hungarian and the russian young musicians
has made very useful and unforgettable experiences. These experiences are essential conditions,
which can contribute at high level to the development of next wind-music orchestra generation.
- 10 -
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Csíkszentsimon –
Erdélyi zenekarok versenye
nemzetközi zsűrivel

Csíkszentsimon –
Competition for the
transylvanian orchestras

A Közép-kelet-európai Fúvószenei Szövetség
(WASBE Tagszervezet) 2017. június 16-18. között Romániában, Csíkszentsimonon három kategóriában hirdetett meg nemzetközi fúvószenekari
versenyt, így gyermek, felnőtt és vegyes kategóriákban. A kötelező művek: egy induló, egy népdalfeldolgozás, egy könnyűzenei darab és egy
szabadon választott mű voltak. A háromnapos
rendezvénynek az erdélyi Csíkszentsimon adott
otthont. A Közép-kelet-európai Fúvószenei Szövetség (WASBE tagszervezet) égisze alatt első
alkalommal szerveztek Romániában nemzetközi
fúvószenekari versenyt, amelyen az újtusnádi Pro
Musica Fúvószenekar, a csíkbánkfalvi Bánk Bán
Fúvószenekar, a szentegyházi Gold Band, továbbá a sepsibükszádi, gyergyóremetei, gyergyószentmiklósi és a gyergyótekerőpataki fúvószenekarok mutathatták meg tudásukat. A résztvevő
zenekarok között első díjat kapott a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar, illetve a sepsibükkszádi és az Újtusnádi Pro Musica fúvósszenekarok. A gyergyótekerőpataki fúvósok a második
díjnak megfelelő pontszámot kapták a nemzetközi
zsűri értékelése alapján. A zsűri tagjai voltak: Dr.
Csikota József, a Közép-kelet-európai Fúvószenekari Szövetség (WASBE tagszervezet) elnöke,
Anatoly Dudin, a moszkvai Állami Zeneművé-

The Central Eastern European Association –
WASBE member held an international competition for wind orchestras between 16 – 18. June
2017 in three categories: child category, adult
category and assorted category. The obligatoriy
compositions were the followings: march, folk
song, light music piece and free choosed composition. The 3 days long event was hosted by Csíkszentsimon, in Transylvania. Under auspices of
the Central Eastern European Association WASBE member organization - an international
brass band competition took place for the first
time in Romania. The participating orchestras
were: Pro Musica orchestra from Újtusnád, Bánk
Bán orchestra from Csíkbánfalva, Gold Band
from Szentegyháza, furthermore orchestras from
Sepsibükszád, Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós, and Gyergyőtekerőpatak. The first places
were given to the orchestra of Gyergyószentmiklós, orchestra of Sepsibükszád and the Pro
Musica from Újtusnád. The orchestra from Gyergyótekerőpatak has gained the second place from
the Jury. The members of the international Jury
were: Dr. József Csikota president of the Jury,
chairman of the Central Eastern European
WASBE Assocication, Anatoly Dudin professor
of the Moscow State Music University, conductor

Branislav Gagic,
teacher of the
Music
High
School of Zrenjanin, Serbia, and
István Székely,
clarinet teacher of
the university of
Nagyvárad. The
host of the competition and the

szeti Egyetem professzora, továbbá a szerbiai Branislav Gagic
fúvóskarmester és zrenjanini
zeneművészeti szakközépiskola
tanára, és Székely István nagyváradi egyetem klarinét tanára. A verseny házi- 11 -
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gazdája a helyi zenekar vezetője, Sándor Árpád
volt, akinek kiváló szervezői és szorgalmas munkája ezúton is magas fokon nyilvánult meg. Az
egész Szövetség nevében gratulálunk, az erdélyi
zenekarok felemelkedésének folyamatában kifejtett munkájáért.

leader of the local orchestra was: Árpád Sándor,
whose excellent and industrious work has been
shown itself at high level during the competition.
We congratulate to him on behalf of the Central
Eastern European WASBE Association for his
work, which aims to raise the quality of the transylvanian orchestras.

VII. Sárvári Nemzetközi
Fúvószenekari verseny és
XVIII. Fúvószenekari
Várfesztivál
Sárvár Város a Sárvári Fúvószenekari Egyesület
szervezésében 2017. július 7-8. napján nemzetközi fúvószenekari versenyt hirdetett három kategóriában a Nádasdy-várban.
A sárvári kitűnő akusztikájú udvarában 2008
óta megrendezett hat fúvószenekari verseny az
ország egyik legrangosabb fúvós megmérettetésévé vált. A hazai és külföldi együttesek számára ez
egy kiváló lehetőség, hogy neves szakemberekből
álló zsűri előtt mutassák meg koncertfúvós
kategóriában tudásukat.
A zsűri tagjai elismert
fúvószenei szakemberek voltak. A zsűri elnöke Dr. Csikota József, a Közép-keleteurópai WASBE Szövetség elnöke, egyetemi adjunktus volt.
Közép kategória (B)
Kötelezően választható művek:
 Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből
(Editio Musica Budapest; 14737 SET)
 Bogár István: Szvit
(Editio Musica Budapest; 14840 SET)
Dombóvári zenekar –
93 pont - I. helyezett
Kiskunfélegyházi zenekar – 75 pont - II.
helyezett
Kiskunlacházi zenekar70 pont – IV. helyezett
Felső kategória (C)
Kötelezően választható művek:
 Hidas Frigyes: Szvit (Editio Musica Budapest;
12480)

7th International wind
orchestra competition and
18th wind music castle
festival – Sárvár Hungary
The local government of Sárvás and the Concert
Wind Band Sárvár with the professional support
of the Hungarian and East Central European Association of Bands and Ensembles – WASBE
Affiliate organised an international wind orcehstra competition from 10 to 11 July 2017. in three
categories in the Nádasdy Castle of Sárvár.
Since 2008, with the support of the Hungarian
Association for Symphonic Bands, Ensembles
and Majorettes, six Sárvár Wind Orchestra
Competitions have taken
place and gradually it
has become one of the
most prestigious wind
music event of the country. This represented an
unique opportunity for the hungarian and international orcehstras for further development through
being adjucated by a professional jury.
The panel of judges constituted of renowned representatives of the profession. The president of
the Jury was Dr. József
Csikota, President of the
Hungarian and Eastern
Central European –
WASBE, senior lecturer
of the University.
Middle Category (B)
Obligatory choosed pieces:
 Árpád Balázs: old
hungarian dances from
Gömör (Editio Musica
Budapest; 14737 SET)
 István Bogár: Suite (Editio Musica Budapest;
14840 SET)
Results:
Youth orchestra from Dombóvár – First place (93
- 12 -
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 Balázs Árpád: Concertino (Editio Musica Bu-

dapest; 14909 SET)
Bekton (Balmazújváros) zenekar – 97 pont - I.
helyezett
Szombathelyi zenekar – 85 pont - II. helyezett
Prémium kategória ( D)
Kötelezően választható művek:
 Lendvay Kamilló: Ünnepi játék nyitány
(Editio Musica Budapest; 13141,13142)
 Bogár István: Hellas – Görög szvit (Editio
Musica Budapest; 14690 SET)
Kiskunfélegyházi zenekar 88 pont – II. helyezett

points)
Youth orchestra from Kiskunfélegyháza – Second
place (75 points)
Youth orchestra from Kiskunlacháza – Fourth
place (70 points)
Higher Category (C)
Obligatory choosed pieces:
 Frigyes Hidas: Suite (Editio Musica Budapest;
12480)
 Árpád Balázs: Concertino (Editio Musica Budapest; 14909 SET)
Results:
Bekton Orchestra from Balmazújváros – First
place (97 points)
Orchestra from Szombathely – Second place (85
points)
Premium Category (D)
Obligatory choosed pieces:
 Kamilló Lendvay: Festive Overture (Editio
Musica Budapest; 13141,13142)
 István Bogár: Hellas – greece suite (Editio Musica Budapest; 14690 SET)
 Results: Orchestra from Kiskunfélegyháza –
Second place (88 points)

WMC - Kerkrade
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti
Karának és a győri Széchenyi István Egyetem
Zeneművészeti Karának egyesített,
projekt koncertfúvós zenekara részt
vett a fúvószenekarok egyik kultikus helyének számító hollandiai
Kerkrade-ban, a 2017-es WMC
(World Music Contest) fúvószenei
versenyen. Az egyesített projekt
zenekart Dr. Csikota József egyetemi adjunktus, a Közép-kelet-európai
WASBE Szövetség elnöke, valamint Tóth Ferenc karnagy, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke vezényelte két nagysikerű koncerten.
A turnét több napos felkészülés és közös próba
előzte meg, így a zenészek a lehető legjobban
felkészülve utaztak a nemzetközi versenyre.
Kerkrade, a német határ közvetlen közelében
fekvő holland kisváros a fúvószenei világ kiemelkedő helyszíne. Kétévente kerül megrendezésre a
méltán híres fúvószenekarok versenye, melyre a
világ minden tájáról érkeznek együttesek. A sze-

WMC - Kerkrade
The united project orchestra of the Music Faculty of University Szeged and the Music Faculty
of University Győr has participated at the WMC 2017 festival
in Kerkrade, in the Netherland.
This festival counts one of the
most cultic event in the wind
music world. The united project
orchestra was conducted by Dr.
József Csikota, academic senior
lecturer, chairman of the Central
Eastern European WASBE Association and by Ferenc Tóth,
president of the Association for
the Hungarian Wind Music and Majorettes.
Before the tour the orchestra rehearsed and prepared for the concerts more days, so they could
give their best form at the festival.
Kerkrade, situated nearly to the german border,
is a prominent venue in the world of wind music
bands. In every second year arrive many orchestra to this small town from the whole world for
being participate and compete at the famous wind
music festival. The orchestra from Szeged an
- 13 -
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gedi és győri együttes a Rolduci-kastályban kapott szállás és próbalehetőséget spanyol, indonéz,
valamint lett zenekarok társaságában. A programsorozat keretében 2017. július 12-én a belgiumi
Maasmechelen-ben adott nagysikerű koncertet a
magyar projektzenekar, majd július 14-én a holland Sittard városában csendültek fel Hidas Frigyes, Bogár István és Lendvay Kamilló művei. A
magyar zenei kultúrát a holland közönség álló
tapssal és ovációval fogadta.
Az utazás és a koncertek rendkívül jó lehetőség
volt a Szegedi Tudományegyetem és a győri
Széchenyi István egyetem hallgatóinak a tapasztalatszerzése, illetve a zenekari cserekapcsolatok
kiépítésére. A WMC hollandiai versenye rangos,
kiemelkedő szintű nemzetközi esemény, amelyen
a részvétel, illetve a koncertek és a koncertlátogatások a magyar egyetemi hallgatók, jövendőbeli
művészek számára hasznos és élményszerű tapasztalat volt.

Győr were hosted and got rehearse possibilities in
the castle Rolduc, together with orchestras from
Indonesia, Spain and Latvia. In the framework of
the festival the hungarian project orchestra has
given on 12th July a succesful concert in Maasmechelen (Belgium) and on 14th July in Sittard
(the Netherlands), where the masterpieces of Frigyes Hidas, István Bogár and Kamilló Lendvay
were played for the delight of the audience. The
dutch audience expressed its admiration with
ovation.
The tour and the concerts were quite useful possibilities for the university-music students from
Szeged and Győr to gain experiences and to make
orchestral contacts. The festival of the WMC is a
prestigious event at high international level, on
wich the participation and visiting the concerts
have meant not only useful experiences, but an
adventure for the hungarian university students

Bovec – the slovenian
national youth orchestra

Bovec – Szlovénia Nemzeti
Ifjúsági Fúvószenekar

Right after the WMC competition in the Netherland Dr. József Csikota has visited as a
guest conductor the festival
for
wind
orchestras
„Orkesterkamp” in the slovenian Bovec. Dr. József Csikota had an opportunity to
conduct the slovenian national
youth orchestra in the framework of the festival. After more days-lenght preparations
and rehearsals he gave on 21st
July 2017 a succesful concert
with the youth orchestra. The
young musician have proven
their talent and professionalism, since they have learnt and performed pieces at high niveau – among
others Frigyes Hidas’ Vijenne and Antal Farkas’ Bottle dance. The performance was recorded by the slovenian
media, and not only the audiance, but
the members of the youth orchestra
have gained nice memories about the
event, where the hungarian wind music
compositions were succesfully played.

Dr. Csikota József – közvetlenül a WMC hollandiai versenye után - meghívott vendégkarmesterként részt vett a
szlovéniai Bovecben megrendezett Orkesterkamp elnevezésű nyári fúvószenekari fesztiválon. A programsorozat
keretében Dr. Csikota József a
szlovén nemzeti ifjúsági fúvószenekart vezényelte, akikkel több napos próbákat és
felkészülést követően 2017.
július 21-én adott nagysikerű
koncertet. A fiatalok igazi
profizmusról adtak tanúbizonyságot, hiszen magas nehézségi
fokú darabokat – így többek között
Hidas Frigyes Vijenne és Farkas
Antal Üvegestánc - tanultak meg és
adtak elő színvonalasan a közönség
örömére, mely tetszését vastapssal
fejezte ki. A koncertről felvétel készült, a közönség és a zenekar tagjai
nagy élménnyel távoztak a hangversenyről és magyar fúvószenekari
darabok nagy sikert arattak.
- 14 -
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Bega Fest
Nemzetközi fúvószenekari
verseny és szimpózium
Immáron hatodik alkalommal került megrendezésre 2017. június 23-25. között a nagybecskereki
Bega Fesztivál. A nemzetközi fúvósverseny, mely
a Közép-kelet-európai Fúvószenekari Szövetség
egyik legkiemelkedőbb versenye, idén is nagy
sikerrel zárult. Sok ország képviseltette magát
fúvószenekarokkal, karmesterekkel. A különböző
kategóriákban indult együtteseket nemzetközi
zsűri értékelte, melynek elnöke a Közép-keleteurópai WASBE Szövetség részről Dr. Csikota
József volt, tagjai pedig Branislav Gagic karmester, szerbiai képviselő, dr. Tóth Péter, a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Karának dékánja, a magyar Művészeti Akadémia zenei bizottságának elnöke, továbbá Anatoly Dudin, a
moszkvai Állami Zeneművészeti Egyetem professzora, valamint Zoran Mulic zeneszerző.
Június 24-én a fesztivál keretében a Vojvodina
Hotelben konferenciát tartottak a résztvevőknek,
melyet ünnepélyesen
Dr. Csikota József, a
Közép-Kelet-európai
WASBE Szövetség
elnöke nyitott meg.
További előadásokat
tartott Miro Saje, a
szlovén Fúvószenekari Szövetség elnöke,
Anatoly Dudin, a
moszkvai Állami Zeneművészeti Egyetem
professzora,
Tonci
Ciceric
karmester
Horvátországból, valamint Székely István
karmester Romániából. Szintén előadást
tartott még Vaso Ristov
Macedóniából,
valamint
Branko
Knezevic Bosznia és
Hercegovinából, illetve Sava Dimitrov
Bulgáriából.

The Bega Fest
international wind music
competition and symphosium
The Begej Fest has been organized already for
the 6. time in Zrenjanin. The festival, which is
one of the most prominent event of the Central
Eastern European WASBE Association, was held
from 23rd till 25th June, and it has achieved in
this year a great succes as well. Many european
countries were represented by conductors and
orchestras. The international Jury, leading by Dr.
József Csikota from the Central Eastern European
WASBE Association, assessed the bands. The
orchestras were competing in different categories.
Members of the Jury were: Branislav Gagic conductor, representative of the serbian WASBE,
dean dr. Péter Tóth from the University of Szeged
and comittee member of the Hungarian Academy
for Arts, professor Anatoly Dudin from the
Moscow State University of Music, and compositor Zoran Mulic.
In the framework of the festival a conference
was held in the hotel
Vojvodina,
which
conference was opened by Dr. József
Csikota, Chairman of
the Central Eastern
European WASBE
Association. The lectures were presented
by Miro Saje, president of the Association of Slovenian
Wind
Orchestras,
conductor Tonci Ciceric from Croatia,
and conductor István
Székely from Romania. Other lectures
were held by Vaso
Ristov (Macedonia),
Branko
Knezevic
(Bosnia and Hercegovina) and Sava
Dimitrov (Bulgaria).
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Olaszországi sikerek –
Jesolo

Success in Italy Jesolo

A Makói Magán Zeneiskola ifjúsági fúvószenekara 2017. június 04-én az olaszországi Lido di
Jesolóba utazott, ahol 1 hetes nyári tábor keretében a fiatalok rendszeresen próbáltak, majd adtak
koncertet a tengerparton. A koncerten szórakoztatták az Európa különböző országaiból érkezett
vendégeket, turistákat. A repertoárjuk széleskörű
volt, a magyar műveken keresztül olyan nyáresti
nemzetközi darabok kerültek előadásra, amelyen
az együttes kivívta a közönség nagy elismerését,
majd a koncert végén vastapssal ünnepelt a nagyérdemű.

The youth orchestra of Magán Music School
Makó travelled on the 4th July to Lido di Jesolo,
Italy, where they spent one week in a summer
camp with music, rehearsals and finally they gave
a concert at the seaside. The audience of their
concert was really colorful, derives from different
kind of european countries. The repertoire of the
concert was wide, beside hungarian pieces the
audience could listen some easy songs, which
were fit to the mood of summernights. The youth
orchestra achieved appreciation among the audience and torurist, who loud applaused after the
succesful concert.

Nemzetközi zenei fesztivál
és vásár – Moszkva

International music fair and
festival in Moscow

2017. Szeptemberében ismét
megrendezésre került Moszkvában a nemzetközi zenei kiállítás
és vásár, a „Namm Musikmesse.” Már második alkalommal
találkoztak az orosz fővárosban
különböző országok zenei életének résztvevői, így fúvószenekarai, karmesterei, zenei szakemberei, zenekiadói és hangszergyártói, valamint újságírók
és a média, hogy több szabadtéri színpadon és pavilonokban
ismerkedjenek a különböző
hangszerekkel, zenei újdonságokkal, illetve üzleti, zenei és
kulturális kapcsolatot teremtsenek egymással. A híres Messe
Frankfurt mintájára létrejött
zenei vásárt először 2016-ban
rendezték meg, ahol Anatoly

In September 2017. took place
again in Moscow the Namm
Musikmesse
internationalen
music fair and festival. Already
for second time have met in the
russian capital the representatives of music life, orchestras,
conductors, experts of music,
publishers and makers of music
instruments, as well as the journalist and medai professionals
from different countries to
cooperate in the field of music,
business, culture and to get informations about the new instruments, technics in the pavilions
or at the open-air stages. The
music fair, based on the famous
Frankfurter Messe, was organised for first time in 2016, which
event was visited by Dr. József
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Dudin professzor meghívására a Közép-keleteurópai WASBE Szövetséget képviselve Dr. Csikota József is ellátogatott, majd az orosz állami
koncert fúvószenekarával szabadtéri koncertet is
adott Dr. Marosi László amerikai-magyar professzorral együtt. Örvendetes, hogy a Musikmessén több magyar érdekeltség is volt, így Szentpáli
Roland nemzetközileg elismert tubaművész koncertet adott, továbbá mesterkurzust tartott, valamint szólót játszva fellépett Szepesi Bence klarinétművész is.
A koncerten Szentpáli Roland művei is felcsendültek. A 2017-es moszkvai Musikmesse szintén
sikeres volt. Minden résztvevő, zenei technológiát
használó, rendezvényszervező és producer, valamint az újságírók jól strukturált és széles körű
információkat kaphattak a vásáron.
Vessünk egy pillantást a tényekre és a számokra: 143 zenei márka képviseltette magát, 11659
látogató, 3 színpad, 6 pavilon és több, mint 250
szervezett program volt a vásár keretei között. A
rendezvény fúvószenei igazgatója Dudin Anatoly
professzor Úr, akinek áldozatos munkája ezen a
rendezvényen is magas szinten megnyilvánult.

Csikota represented the Central Eastern European
WASBE Association, thanks for professor Anatoly Dudin’s invitation. He gave a marvellous
concert with the russian state orchestra, in cooperation with Dr. László Marosi, hungarianamerican conductor. It is our pleasure to write
about further hungarian interests concerning the
music fair: two famous hungarian musician have
also participated. Roland Szentpáli, well-known
tuba artist gave a concert and held a masterclass,
as well as Bence Szepesi, who played solo on
clarinet. At the concert Roland Szentpáli’s compositions were also played by the russian state
orchestra. All participants, users of technologies
and services for events, installation, production
and journalists could find well-structured and full
-range information at the fair. The Musikmesse
had been in 2017 also very succesful. Let us take
a look at the facts and figures: 143 trademark
were presented itself, there were 11659 visitors, 3
stages, 6 pavilions, and more, than 250 programmes in the framework of the fair. The director for
the wind music of the event was professor Anatoly Dudin, whose excellent work at very highlevel hallmarked the Musikmesse in 2017 too.

Nemzetközi fúvószenekari
fesztivál –
Makó, Augusztus 20.

International wind
music festival –
20th of August, Makó

2017. augusztus 20-án került megrendezésre
Makón a hagyományos nemzetközi, ünnepi fúvószenekari találkozó. Az esemény igazi csemege
volt a fúvószene szerelmeseinek, hiszen három,
eltérő szintű repertoárt felvonultató zenekar játszott Makó város főterén. A találkozón fellépett a
Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara, az iskola Ifjúsági Fúvószenekara, valamint a
csehországi Prelouc városából érkezett ifjúsági
zenekar is. Az együtteseket magasan kvalifikált

On the 20th August 2017 took place in Makó
the traditional and international music festival for
wind orchestras. This event was a speaciality for
the lovers of wind music, because three orchestra
perorfmed with different repertoire at the main
square of Makó. At the festival performed the
host orchestra (concert wind band of the Magán
Music School), a guest orchestra from Prelouc
(Czech Republik) and the youth orchestra of the
Magán Music School. The orchestras were con- 17 -
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nemzetközi karmesterek vezényelték, így Oroszországból Anatoly Dudin, a Moszkvai Állami
Zeneművészeti Egyetem professzora, Conan Huang, a tajvani fúvószenei szövetség elnöke, továbbá Vaclav Blahunek rendőr ezredes, a prágai
rendőrzenekar karnagya, valamint Mihal Chmelar, a cseh prelouci ifjúsági zenekar vezetője, illetve házigazdaként Dr. Csikota József.
Üde színfoltot jelentett, hogy a makói és
Makó környéki gyerekeket felvonultató Ifjúsági Zenekart egy induló alkalmával a külföldi karmesterek egyszerre
vezényelték,
majd a közönség nagy
örömére
Anatoly
Dudin professzor egy
helyi kisgyermeknek
szimbolikusan átadta a vezénylőpálcát, mindezzel
demonstrálva, hogy a gyermekeké, a fiataloké a
jövő, ezért nekünk, felnőtteknek nagyon oda kell
figyelni rájuk, és mindent meg kell tenni értük.

ducted by high qualified and international conductors: professor Anatoly Dudin from the
Moscow State Universiy of Music (Russia), Conan Huang from the Taiwan Band Director Associaton (China - Taiwan), furthermore colonel
Vaclav Blahunek, the conductor of the police
wind orchestra from Prague, and Mihal Chmelar,
the director of the youth orchestra of Prelouc
(Czech Republik), and
not in the least Dr. József Csikota, director
and conductor of the
Magán Music School,
as a host. It was a nice
spot of the concerts,
when the foreigner
guest conductors have
conducted in the same
time the youth orchestra, which orchestra
represents not only the juveniles from the city of
Makó, but also from its environment. For the audience's great pleasure professor Dudin Anatoly
gave the conductors’ baton for a local small child
to conducting, which symbolized: the future is for
the children and juveniles, therefore the adults
have to do their best to support them.

Pezsgő szakmai
együttműködés az amerikai
Saint Rose Egyetem Zenei
Tanszéke és a
Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Kara között

Sparkling professional
cooperation between the
Music Faculty of Saint Rose
College (USA) and the
Music Faculty of University
of Szeged.

2017. februárjában a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának három oktatója, az
Egyesült Államokbeli Albanyba utazott, dr. Robert S. Hansbrough, a Saint Rose Egyetem professzorának meghívására. Szakmai kapcsolatuk
nem most kezdődött, hiszen a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Koncert
Fúvószenekarát 2015. novemberében vendégkarmesterként vezényelte az amerikai professzor a
Szegedi Tudományegyetem Kongresszusi Központjában, majd Dr. Csikota József adott New
York államban koncertet 2016. februárjában a
Saint Rose Egyetem Fúvószenekarával. Ennek az
együttműködésnek a következő állomása volt a
három magyar oktató: Dr. Varga Laura fuvolaművész és Masopust Péter hegedűművész a SZTE
ZMK tanszékvezető docenseinek, valamint Dr.
Csikota József fúvóskarmester, a SZTE ZMK

In 2017 Februar three professors, Dr. Laura
Varga, Dr. Peter Masopust and Dr. József Csikota
from the University of Szeged have travelled to
the amercian Albany for the invitation of Dr. Robert S. Hansbrough, Professor of the Saint Rose
College. Their professional relationship has not
just began, because in November 2015. the american professor had already conducted the university orchestra from Szeged in the Attila József
Scientific and Cultural Centre. In Februar 2016.
had Dr. József Csikota gave a concert in New
York state with contribution of the orchestra of
Saint Rose College. The next milestone of this
fruitable cooperation was the three hungarian professors’ travelling to New York state. The visit
gave a possibility for professional exchange of
experiences and for examining of the american
higher education. The one week-long professional
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egyetemi adjunktusának New York állambeli utazása. A látogatás alkalmat adott szakmai tapasztalatcserére, az amerikai zenei felsőoktatás rendszerének megismerésére. A mesterkurzusokkal, zenekari próbákkal gazdagított egy hetes szakmai út
egy nagysikerű közös koncerttel zárult. A repertoáron amerikai és magyar zeneszerzők eredeti fúvószenekarra írt művei mellett, a tengerentúlon
első alkalommal csendülhetett fel dr. Tóth Péter,
az SZTE ZMK dékánjának Magnificat című műve a Saint Rose Egyetem fúvószenekara és kórusa
előadásában, Dr. Csikota József vezényletével.
A két intézmény közötti pezsgő zenei élet következő állomásaként Dr. Robert Hansbrough
professzor, dr. Young Kim zongoraművész és
egyetemi docens, valamint Dr. Yvonne Hansbrough 2017. december 01. és 03. között a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Karán tett
látogatást, ahol mesterkurzusokat és előadásokat,
valamint – Dr. Csikota Józseffel együtt - az egyetem koncertfúvós zenekarának közreműködésével
koncertet is adtak.

travel, which was enriched with rehearsals and
masterclasses, closed with an effectual concert.
The repertoire consisted of different wind music
pieces of american and hungarian composers, and
it was the first time, when Dr. Peter Tóth Dean’s
composition, called Magnificat, could be presented in the performance of orchestra and choir of
Saint Rose College, conducted by Dr. József Csikota.
We can regard Robert Hansbrough’s and his
Colleagues’ visit in Szeged for the next milestone
in the professional and sparkling cooperation of
this two Universities. Prof. Dr. Robert S. Hansbrough conductor, Dr. Yvonne Chavez Hansbrough flutist and Dr. Young Kim pianist, the professors of the Saint Rose College were from 01. till
03. December at the University of Szeged. During
this period they have done masterclasses, lectures
and finally they gave with Dr. József Csikota a
magnificant concert, in cooperation of the university orchestra of Szeged.

- 19 -

Krónika
Horvátországi nemzetközi
fúvószenekari verseny Split

Croatian international wind
music competition Split

Dr. Csikota József, a Közép-kelet-európai
WASBE Szövetséget képviselve részt vett a
2017. április 20. és 22. között a horvátországi
Split városában megrendezett „Mitteleuropa –
Blasmusikfest 2017.“ elnevezésű nemzetközi fúvószenekari fesztiválon. A Közép-Európából
(így Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Magyarországból, Csehországból, Szlovéniából és a házigazda Horvátországból) érkező zenekaroknak a rendezvényt a híres, ún. Poljud toronyban tartották meg. A fesztivál célja a fúvószene népszerűsítése Délkelet-Európában, a fúvószenekarok közti együttműködés fejlesztése és az
amatőr fúvószenei tevékenység minőségének
emelése a régióban. Az együttesek több különböző kategóriában versenyezhettek, melyek eltérő
nehézségűek voltak. A versenyzőket a Dr. Csikota József elnököt is a soraiban tudó nemzetközi,
szakmailag elismert zsűri értékelte.
Az következő eredmények születtek:
B kategória
Első hely – Musikverein Leopoldau (Ausztria)
Második hely – Musikgesellscheft Ins-Morigen
(Svájc)
C kategória
Első hely – Kubartai Zenekar Vilnius (Litvánia)
Második hely – HGD Mosor Klis (Horvátország)
Az ifjúsági kategória
Első hely – Musicale Giovanile Orchestra Condovese Monteverdi (Olaszország),
A legjobb karmesteri díjat Donatos Zieogoraitis, a
Kybartai Zenekar Vilnius (Litvánia) karmestere, a
legjobban előadott darabért járó díjat pedig a
Kybartai Zenekar Vilnius kapta.

Dr. József Csikota represented the Central Eastern European WASBE Affiliate from 20th till
23rd April at the international wind music festival, named „Mitteleuropa – Blasmusikfest
2017” in Split, Croatia. Participant orchestras arrived from Central Europe (from Germany, Austria, Italy, Hungary, Czech Republic, Slovenia and
the host country, Croatia), and the event took place in the famous Poljud tower. The aim of the
international festival is the popularization of wind
music, mutual cooperation between the orchestras
and raising the quality of amateur work in Croatia
but also in the central european region. The orchestras could compete in five different categories
which differ in the level of difficulty. The orchestras were awarded by the international Jury, in
which Dr. József Csikota took part.
Here are the winners:
In Category B:
1st place was won by “Musikverein Leopoldau” (Austria)
2nd place won “Musikgesellschaft InsMorigen” (Switzerland)
In Category C:
1st place was won by “Kybartai Orchestra Vilnus” (Lithuania
2nd place was won by HGD Mosor Klis (Croatia)
In the youth category:
1st place was won by the “Musicale Giovanile
Orchestra Condovese Monteverdi” (Italy)
The best conductor award was received by Mr.
Donatas Zieogoraitis of “Kybartai Orchestra Vilnus” (Lithuania) and the best performed compilation piece was won by the “Kybartai Orchestra
Vilnus.”
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Bemutatkozás
A cseh nemzeti
szimfonikus fúvószenekar

The Czech National
Symphonic Wind Orchestra

A cseh nemzeti szimfonikus zenekart 2017.
tavaszán alapították. Az első koncertjük 2017.
május 07-én a Prelouc városában lévő
koncertteremben
volt
Vaclav
Blahunek
vezetésével. A legfőbb célja a cseh nemzeti
szimfonikus zenekarnak, hogy a cseh szimfonikus
zenét jelenítse meg az országban és külföldön
egyaránt. A zenekar nagyszerű fiatalokból áll,
akik fúvós és ütős hangszereken játszanak és akik
Csehország különböző régióiból származnak. A
zenekart olyan hasonló projektek alapján hozták
létre, amelyek általában Nyugat-Európában és az
USA-ban működnek és amely az egyes országok
és régiók kultúráját képviseli.
Az együttes prominens cseh és külföldi
szólistákkal, valamint karmesterekkel is dolgozik.
A zenekar küldetése nemcsak konkrét, hanem
oktatási jelentéssel is bír és 2017. augusztusa óta
egyesületként is bejegyezték. Rendszeres próbák
után koncerteken és fesztiválokon lépnek fel, ahol
különböző nehézségű darabokat játszanak. A
zenekar szoros együttműködésben van a prelouc-i
Művészeti és Zeneiskolával, ahol a a próbákat és
a felkészülést tartják. A zenekari projektet a
Csehországi Zenészek Szövetsége pártfogolja, a
művészeti fejlődésre pedig garancia a pardubice-i
filharmónikusok kamarájának közreműködése,
akiknek a tagjai gyakran vesznek részta zenekari
programokban.

Czech national symphonic band was established
in spring 2017. The first concert took place in
Concert hall Přelouč on the 7th of May 2017
under the leadership of conductor Václav
Blahunek. The main mission of the Czech
national symphonic band is the publicity of Czech
symphonic music in Czechia and abroad too. The
orchestra consists of great young players of
winds, brass and percussion instruments from all
the regions of Czech Republic. The orchestra was
established on the basis of similar projects that
normally work in western Europe and in the USA
and that represents culture of individual countries
and regions.
The orchestra cooperates with prominenet
Czech and foreign soloists and conductors. The
mission of the orchestra is not only concrete but it
also has the educational meaning.
Since August 2017 the orchestra has been
registered as an association. Several times a year
we meet and rehearse difficult repertory that we
then perform at our concerts or at festivals. The
orchestra cooperates with the Artistic and Music
school in Přelouč. At the area of this school all
the rehearsals and trainings take place.
The project is under the auspices of the Union of
musicians of the Czech Republic. The artistic
guarantor is the chamber Philharmonic of
Pardubice whosen members permanently
coopeerate with our orchestra.
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Hírek
WASBE – Hungarian and
Eastern Central European
Association of Bands and
Ensembles
BEGEJ FEST 2018 – 7th
INTERNATIONAL WIND
ORCHESTRA
COMPETITION
22-24th June 2018
Zrenjanin, Serbia

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 WASBETagszervezet 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.

The 7th International Wind Orchestra Competition is organised in cooperation with the members of WASBE, Hungarian & East Central European Association of Bands and Ensembles. It will
be held in Zrenjanin, Serbia from 22nd to 24th
June 2018. The participants will perform in front
of the jury consisted of international members
which is the excellent opportunity to gain enriching experience. The participants will perform
two compositions: one is compulsory and the other of free choice approved by the organisers of
the competition. The jury will assess the participants according to the strict criteria of points in
percentage terms. This criteria will lead to an
actual and real achievement of the bands made in
this year regardless of the band members (there
can be more than one 1st, 2nd and 3rd place). The
participants will receive encouragement and professional guidance.
Repertoire requirements:
The participants will have to perform two compositions in the given time frame. One composition is compulsory and the other is participants’
free choice.
(The sheet music can be acquired at the publisher
www.emb.hu or via e-mail kottarendeles@tonline.hu)
The orchestras can apply to compete in the
following categories:
Children category – age limit: up to 16 (born
after 21st June 2002) max 20% older than 16
Compulsory composition: Balazs Arpad - Four
pictures
(Editio Musica Budapest)
Performance time limit (for both the compulsory
and chosen composition): max 15 minutes
Youth category-age limit: up to 25 (born after 21st June 1993) max 20% older than 25
Compulsory composition: Gustav Holst – First
Suite in Eb (Boosey &Hawkes Company)
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Kötelező mű: Gustav Holst: First Suite in Eb

95 – 100 pont

Kiemelt Első hely

85 – 95 pont
75 – 85 pont
65 – 75 pont

Első hely
Második hely
Harmadik hely

(Boosey &Hawkes Company)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott
művek együttesen): max. 20 perc
Felnőtt kategóriában ter mészetesen nincs életkori megkötés.
Kötelező mű: Tóth Péter – Nyitány (Editio Musica Budapest)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott
művek együttesen): max. 30 perc
Nyitott kategóriában életkor i megkötés nincs.
Kötelező mű: nincs, a darabnak eredetileg fúvószenekrra
Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választható művek együttesen): max. 25 perc
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 WASBEKelet-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 30ig szükséges átutalni a jelentkezőknek. Átutalás-

Performance time limit (for both the compul-

95 – 100 points
85 – 95 points
75 – 85 points
65 – 75 points

Excellent First place
First place
Second place
Third place

sory and chosen composition): max 20 minutes
Adult category-no age limit
Compulsory composition: Toth Peter –
Overture (Editio Musica Budapest)
Performance time limit (for both the compulsory and chosen composition): max 30 minutes
Open category-no age limit
Compulsory composition: must be originally
written for the wind orchestra
Performance time limit (for both the compulsory and chosen composition): max.25 minutes
For any questions please contact:
The organisers of BEGEJ FEST 2018:
Milošev Vladimir, T: 00 381 63 8086865, 00
381 64 8070045 v.milosev20@gmail.com,
Gagić Branislav, T: 00 381 64 1481480,
branislavgagic@yahoo.com,
For any professional assistance please contact:
Chairman of Hungarian & East Central European Association of Bands and Ensembles Jozsef
Csikota info@wasbeeasteurope.hu
Participation fees:
Each application will only be considered after payment of the participation fee. The participation fee per band is 100€. The participation fee per band-members of WASBE is
50€.
The partitipation fee must be paid by Bankgiro:
IBAN code: HU66 1173 5074 2051 5537 0000
0000 – BIC code: OTPVHUHB
Deadline for payment - 30th April 2018.
Please mark your deposit with the name of your
band, city and country you are from. If you want
to book accommodation in advance the organisers
will send you detailed information. Accommodation and meals can be booked directly to the
Organizer.
The costs of accommodation and food are
paid on the spot to the organizer, or by arrangement with the organizers.
Application:
Fill in the application form and accommodation
booking form. Please attach the biography of the
band and one digital photography of the band.
Send the application online via emails of the or- 23 -
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kor 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.
Tervezett program:
2018. június 22. Megnyitó
2018. június 23. Gyermek- és Ifjúsági Kategória Versenynapja
2018. június 24. Felnőtt és Nyitott Kategória
Versenynapja, Záróünnepség

ganisers above or to:
Hungarian & East Central European Association of Bands and Ensembles
WASBE.org
Tel, fax: 00 36 62 210 875
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu
Postal code: 6900 Makó, Pf. 33., Hungary
The goal of this competition is to
encourage and motivate young musicians to enhance the quality of the wind bands and ensembles. This manifestation gives young musicians the
opportunity to perform in front of the acclaimed
musicians from all over the world. The main goal
of this Association is the pedagogical, pshycological, methodological and symphonic development of the future generation of wind bands and
ensembles and their promotion at the children,
youth and adult’s manifestations and international
competitions.
Programme:
22nd June 2018
Opening ceremony
23rd June 2018
Children
category and Youth category
24th June 2018
Adult
category and Open category, defile and Closing ceremony
We are kindly waiting for your application!

Szeretettel várjuk a zenekarok jelentkezését!
Dr. Csikota József
elnök

Dr. József Csikota
chairman

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

Hungarian and Eastern Central European
Association of Bands and Ensembles
WASBE Affiliate

WASBE –
Eastern Central European
Association of Bands and
Ensembles’s International
wind orcehstras competition
I. COROND COMPETITION
FOR WIND ORCHESTRAS

WASBE Kelet-Európai Tagszervezet
Nemzetközi Fúvószenekari
Versenye
I. KORONDI NEMZETKÖZI
FÚVÓSZENEKARI VERSENY
Románia, Erdély – Székelyföld,
2019. április 4 – április 7.
A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBETagszervezet 2019. április 4-7-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 ér-

Transylvania, Corond, from
11th to 15th of April 2019
The I. Corond International Wind Orchestras
Competition will be held from 4th till 7th of April
in 2019 in Corond (Romania). This event is organized in cooperation with the Eastern Central European Association of Bands and Ensembles
WASBE - Affiliate.
The participants will perform under verifying the
international Jury, consisted of professional mu-
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dekében. 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 H. Purcell – Győzelmi dal
Nagy zenekarok kategóriában 30 fő létszámtól
a kötelező darab Gustav Holst - First Suite első
tétel
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

…………………….

sic experts. The possibility for performances is an
excellent opportunity to gain enriching experience at professional level for the improvement of
the orchestras.
The participants shall perform two compositions:
one is compulsory and the other is free choice
approved by the organisers of the competition.
The Jury will assess and evaluate the performances of participants according to the strict
criteria of points in percentage terms.
This criteria leads to an actual and real achievement of the bands (there can be more 1st, 2nd and
3rd places). Thanks for the competition the participants receive encouragement and professional
guidance for their future development.
Categories:
In categoria of small orchestras (max. 30 musicians) the compulsor y composition is: H.
Purcell – Victory song
In categoria of grand orchestras (more than 30
musicians) the compulsor y composition is:
Gustav Holst – First Suite (I. part)
In the open categoria ther e is no compulsor y
composition.
Performance time limit may be 20 minutes. The
competition is qualidfied by the international
Jury.

Összpontszám (max.100) …………………….

Aspects of the qualifikation Points (max. 20)
Repertoire
……………………….
Intonation, sound
……………………….
Charackter, stilistics
……………………….
Dinamics
……………………….
Contact with the conductor
……………………….
Results (max. 100 points) ……………………….

A VERSENY PONTOZÁSA
Az első három zenekar, melyek a legmagasabb
pontszámot érik el, pénzjutalomban részesül kategóriától függetlenül
A pénzjutalmak összege: 2000 euró, 1000 euró,
500 euró

SCORING AND POINTS
Three orchestras, which can reach the highest
scores, gain money reward, independently of the
catagories.
The amount of the money reward is: 2000 euro,
1000 euro, 500 euro

A zsűri tagjai:
Dudin Anatoly Professzor, a WASBE Kelet Európai tagszervezet orosz képvielője – Oroszország
Reine Ampuja a finn fúvószenei szövetség elnöke
- Finnország
Miro Saje – a szlovén fúvószenei szövetség elnöke – Szlovénia
Branislav Gagic WASBE Kelet-Európai tagszervezet szerbiai képviselője – Szerbia

The members of the Jury:
Prof. Dudin Anatoly
– russian representative
of the Eastern Central European Association of
Bands and Ensembles WASBE Affiliate
Reine Ampuja
– president of the Finnish wind band orchestras association
Miro Saje
– president of the Slovenian
wind band orchestras association
Branislav Gagic – serbian representative of the
Eastern Central European Association of Bands
and Ensembles WASBE Affiliate

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

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

The president of the Jury:
Dr. József Csikota – chairman of the Eastern
Central European Association of Bands and
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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 WASBEKelet-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, valamint a parajdi sóbányában), illetve igény szerinti kirándulásokhoz az idegenvezetést: Szent Anna tó, Csíksomlyó, Gyimesek – ezer éves határ, TranszFogaras, Békási szoros, Gyilkos tó, Brassó Drakula kastély, szovátai Medve-tó és Tamási Áron
emlékszobor.
A szállás Korond területén panziókban (2-3-4
ágyas, saját fürdőszobás szobákban, WiFi hozzáféréssel), minden étkezés a régi művelődési házban történik. A zenekarok 2019. április 4-én érkeznek és 2019. április 7-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)

Ensembles WASBE Affiliate
Organisators at local level:
Andor Molnár (Tel.: 0040/743809345, e-mail:
molnarandorka89@yahoo.com)
László Balázs (Tel.: 0040/745117745, e-mail:
balazs_laszlo@freemail.hu)
Please contact with the local organisators, if there
may be any technical questions. For any professional assistance please contact with the Eastern
Central European WASBE Affiliate. (Chairman
Dr.
József
Csikota,
e-mail:
info@wasbeeeasteurope.com)
Each application will be only considered after
payment of the participation fee. The fee is 42
euro/day/person, and it includes the entry fee,
costs of the accomodation and meal, the participating on different kind of programmes (ball of
the wind orchestras, visiting of the ceramic
workshop, visiting the „tapló” (elaboration the
„wood-mushroom”) concert-possibilities in the
environs and in salt-mine Parajd), furthermore –
if may required – it includes the fee of the tourist
guiding to the St. Anna lake, religious memorial
place of Csíksomlyó, Gyimesek – the historical
border of Hungarian Kingdom, Trans-Fogaras
mountains, Békási pass, Gyilkos lake, Brassó –
Castle of Dracula, Medve lake in Szováta and
Áron Tamasi memorial statue.

A jelentkezési határidő 2019. 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 2019.
február 15-ig. A teljes összeget 2019. április 1-ig
kell kiegyenlíteni. Visszalépés esetén a befizetett
előleg nem visszafizethető.

The accomodation possibility is available in boarding houses in Corond (the rooms are equipped
with 2 or 3 or 4 beds, with bathrooms and WiFi
access). Meals are served in the old house of culture.
The arrival of the orchestras is at 4th of April and
the departure is at 7th of April in the morning.
The local orchestras – who are not concerned
with accomodation – shall pay the entry fee. The
amount of the entry fee for local orchestras is 100
euro. (meal for local orchestras can be required
by the organisators)

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:
CSJ & CS ARTIST Nonprofit Kft.:
10402829-50526682-74861013 (K&H Bank)
(IBAN): HU12 1040 2829 5052 6682 7486 1013

The deadline for the application: 15th of February 2019
Please fill the application form and attache the
biography of the band and one digital photography about the orchestra. The documents need to be sended to the following address, as the
50% of the participaton fee must be transferred to
the following bank account until the 15th februar
2019. The whole fee must be paid until 1st of April 2019.
In case of withdrawal from the competition there
is no possibility for reimbursement.

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

Hungarian & East Central European Association of Bands and Ensembles WASBE
Tel, fax: 00 36 62 210 875
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu
Postal code:
6900, Makó, Pf. 33.
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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.
Tervezett program:
2019. április 4. Csütörtök
- a zenekarok megérkezése
- 18:00 órától vacsora
- 20:00 órakor ünnepélyes megnyitó az új művelődési házban
2019. április 5. Péntek
- 08:00 órától reggeli
- 09:00 órától zenekarok akusztikai próbája és
próbalehetőségek 13:00 óráig, beosztás szerint,
termek biztosításával
- 12:00 – 14:00 óráig ebéd
- 14:00 óra a verseny kezdete
- 19:00 órától vacsora
2019. április 6. Szombat
- 08:00 órától reggeli
- 09:00 órától zenekarok akusztikai próbája és
próbalehetőség 13:00 óráig, beosztás szerint, termek biztosításával
- 12:00 – 14:00 óra között ebéd
- 14:00 óra a verseny kezdete
- 19:00 órától vacsora
2019. április 7. Vasárnap
- 08:00 órától reggeli
- 12:00 – 14:00 óra között ebéd
- 15:00 órától menetzene és felvonulás Korond
főterére, ahol záróünnepségre és díjátadásra kerül
sor
- 19:00 órától fúvósbál, vacsora és malacsütés,
korlátlan sörfogyasztással
Szeretettel várjuk a jelentkezésüket!
Dr. Csikota József
elnök

Hungary
Bank account: CSJ & CS ARTIST Nonprofit
Kft.: 10402829-50526682-74861013 (K&H
Bank)
International bank account (IBAN): HU12
1040 2829 5052 6682 7486 1013
The goal of this competition is to encourage and
motivate young musicians to enhance the quality
of the wind bands and ensembles. This manifestation gives young musicians the opportunity to
perform in front of the acclaimed musicians from
all over the world. The main goal of this Association is the pedagogical, psychological, methodological and symphonic development of the future
generation of wind bands and ensembles and their
promotion at the children, youth and adult’s manifestations and international competitions.
The planned programmes are:
at 4th of April 2019 (Thursday)
- arrival of orchestras
- dinner from 18:00 o’clock
- opening ceremony in the new house of culture
from 20:00 o’clock
at 5th of April (Friday)
- 08:00 – breakfast
- 09:00 to 13:00: rehearsals and other possibilites
for accustic rehearsal, according to the plans.
Halls for the rehearsals are available.
- 12:00 to 14:00 - lunch
- 14:00 – beginning of the competition
- 19:00 – dinner
at 6th of April (Saturday)
- 08:00 – breakfast
- 09:00 to 13:00: rehearsals and other possibilites
for accustic rehearsal, according to the plans.
Halls for the rehearsals are available.
- 12:00 to 14:00 – lunch
- 14:00 – beginning of the competition
- 19:00 – dinner
at 7th of April (Sunday)
- 08:00 – breakfast
- 12:00 to 14:00: lunch
from 15:00 o’clock marching and concert at the
main square in Corond, where will be held the
closing ceremony
- 19:00 – ball of the orchestras, dinner, pig
roasting and unlimited free beer consumption
We are kindly waiting for your application!

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi
és Közép-Európai Szövetsége
WASBE Tagszervezet

Dr. József Csikota
chairman
Hungarian and Eastern Central European
Association of Bands and Ensembles
WASBE Affiliate
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A Fúvószenekarok és
Együttesek Magyarországi és
Közép-Kelet-Európai
Szövetsége –
WASBE Tagszervezet

The Hungarian and Eastern
Central European
Association of Bands and
Ensembles
WASBE Affiliate

NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI
KONFERENCIÁJA

INTERNATIONAL CONFERENCE
FOR WIND BANDS

Magyarország, Makó,
2018. augusztus 17-21.

17-21 August 2018,
Makó – Hungary

A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége – WASBE
Tagszervezet 2018. augusztus 17. és 21. között
meghirdeti fesztivál-konferenciáját fúvószenekaroknak Makón, Magyarországon.
A konferencia célja, hogy a fúvószene terén
tevékenykedő fúvószenekarok, karmesterek és
zenei szakemberek nemzetközi kapcsolatait és
szakmai együttműködését gazdagítsa és előmozdítsa a fúvószene területén. A rendezvényen több,
mint húsz zenekar a világ három kontinenséről
fog részt venni és magas szinten zenei értéket
előadni. Szeretettel várjuk a zenekarokat a világ
minden részéről városunkba, mely Magyarország
gazdag kulturális és fürdőváros centruma.
A konferencia keretében minden délelőtt mesterkurzusok és előadások lesznek. Délutánonként
a zenekaroknak szabadidős tevékenysége, illetve
szabadtéri koncertjei lesznek a híres Hagymatikum fürdőben. Esténként Makó város főterén
lesznek koncertek. A konferencia csúcspontja az
Augusztus 20. napi gálakoncert, melyen a zenekarok közösen játszanak az ünnepi közönség részére.
Igény esetén minősítő verseny is megrendezésre
kerül, a zenekarok kérelme esetén. Ebben az esetben a zenekarok nemzetközi zsűri által lesznek
minősítve.

The Hungarian and Eastern Central European
Association of Bands and Ensembles – WASBE
Affiliate announces its wind music festival and
conference from 17th till 21st August 2018 in the
town of Makó.
The goal of the conference is to improve and to
enrich the international cooperation and professional contacts between wind bands, orchestras and
the experts in the field of wind music. At the conference take part more than twenty bands and orchestras from 3 continents of the world intended to
perform their musical worth at high level. We
kindly wait for the bands and orchestras from all
over the world to our town, which is a rich cultural and spa tourism centre of Hungary.
In the framework of the conference we give in
the mornings masterclasses and lectures. In the
afternoons the bands have free time activities or
open-air concerts in the famous thermal spa of
„Hagymatikum” and in the evenings there are
concerts in the town centre of Makó. The
highlight of the conference is the gala concert on
the 20th August when all of the bands play and
perform together for the celebrating audience.
Qualifying competition can also be organized,
based on demand of the bands. In this case the
wind bands will be assessed by an international
jury.

Szeretettel várjuk a jelentkezésüket!

We are kindly waiting for your apply!

Dr. Csikota József
elnök
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi
és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
– WASBE Tagszervezet

Dr. József Csikota
Chairman
The Hungarian and Eastern Central European
Association of Bands and Ensembles
WASBE Affiliate
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A konferencián való részévtel díja 30 Euró/nap/
fő. A r észvételi díj tar talmazza a szállást, a napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd és vacsora),
valamint a különböző programok és koncertek
díját. A zenekarok hotelekben és kollégiumi szállókban lesznek elszállásolva Makón és Szegeden.
További információért kérjük, hogy vegyék fel a
kapcsolatot velünk: info@wasbeeasteurope.hu
Jelentkezési határidő: 2018. április 15.

The fee for participation at the festival and conference is 30 EURO/person/day. This amount
includes accomodation, board (breakfast, lunch
and dinner) and the charges of different programmes and concerts. The orchestras will be accomodated in hotels and hostels in the town of Makó
and the city of Szeged. For more information and
for application pleaese do not hesitate to contact
us: info@wasbeeasteurope.hu

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi
és Közép-Kelet-Európai Szövetsége - WASBE
Tagszervezet
Bankszámlaszám (OTP Bank): 11735074
20515537 0000 0000
Swift kód: OTPVHUHB

The deadline for the application: 15th of April
2018
The 50% of the participaton fee must be transferred to the following bank account until the 15th
April 2018. The whole amount of the fee must be
paid until 1st of June 2018. In case of withdrawal
from the event there is no possibility for reimbursement.
Hungarian and Eastern Central European Association of Bands and Ensembles - WASBE
Affiliate
International bank account (IBAN): HU66
1173 5074 2051 5537 0000 0000 (OTP Bank)
Swift code: OTPVHUHB

A menetrend:

The schedule:

A részvételi díj 50% -át szükséges átutalni az
alábbi bankszámlaszámra 2018. április 15-ig. A
teljes összeget 2018. június 01-ig kell megfizetni.
Lemondás esetén nincs lehetőség a befizetett öszszeg visszafizetésére.

Első nap (2018. augusztus 17.)
- 8:30 – 09:30 reggeli
- 10:00 – 12:30 mesterkurzusok, előadások
- 12:30 – 14:00 ebéd
- 14:30 – 17:30 fürdő
- 18:00 – 19:30 vacsora
- 20:00 – koncertek különböző helyszínen
Második nap (2018. augusztus 18.)
- 08:30 – 09:30 reggeli
- 10:00 – 12:30 mesterkurzusok, előadások
- 12:30 – 14:00 ebéd
- 14:30 – 17:30 fürdő
- 18:00 – 19:30 vacsora
- 20:00 – koncertek különböző helyszínen
Harmadik nap (2018. augusztus 19.)
- 08:30 – 09:30 reggeli
- 10:00 – 12:30 mesterkurzusok, előadások
- 12:30 – 14:00 ebéd
- 14:30 – 17:30 fürdő
- 18:00 – 19:30 vacsora
- 20:00 – koncertek különböző helyszínen
Negyedik nap (2018. augusztus 20.)
- 08:30 – 09:30 reggeli
- 10:00 – 12:00 templom látogatás
- 12:30 – 14:00 ebéd
- 14:00 – 19:00 szabadidős tevékenység
- 19:00 – 21:00 gála koncert

Firs day (on the 17th August 2018)
- 08:30 – 09:30 breakfast
- 10:00 – 12:30 masterclasses and lectures
- 12:30 – 14:00 lunch
- 14:30 – 17:30 spa bath
- 18:00 – 19:30 dinner
- 20:00 – concerts at different venues
Second day (on the 18th August 2018)
- 08:30 – 09:30 breakfast
- 10:00 – 12:30 masterclasses and lectures
- 12:30 – 14:00 lunch
- 14:30 – 17:30 spa bath
- 18:00 – 19:30 dinner
- 20:00 – concerts at different venues
Third day (on the 19th August 2018)
- 08:30 – 09:30 breakfast
- 10:00 – 12:30 masterclasses and lectures
- 12:30 – 14:00 lunch
- 14:30 – 17:30 spa bath
- 18:00 – 19:30 dinner
- 20:00 – concerts at different venues
Fourth day (on the 20th August 2018)
- 08:30 – 09:30 breakfast
- 10:00 – 12:00 church visit
- 12:30 – 14:00 lunch
- 14:00 – 19:00 free time activity
- 19:00 – 21:00 gala concert
- 21:00 – 21:30 fireworks
- 21:30 – banquet and dinner
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- 21:00 – 21:30 tűzijáték
- 21:30 – bankett és vacsora
Ötödik nap (2018. augusztus 21.)
- 08:30 – 09:30 reggeli
- 10:00 – a zenekarok elutazása

Fifth day (on the 21st August 2018)
- 08:30 – 09:30 breakfast
- 10:00 – departure of the orchestras

A fesztivál és konferencia koncerthelyszínei

Concert venues in Makó during the festival

Makón:

and conference

A Hagymaház

The Onion Concert House

A Hagymatikum fürdő

The „Hagymatikum” spa bath
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Szerkesztő: Dr. Csikota József

