
JÁSZKUN VILÁG – 2014. 
 

Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle 
 

 
 

 
A Nemzeti Művelődési Intézet meghirdeti a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő 10-18 
éves korosztály „JÁSZKUN VILÁG – 2014.” elnevezésű gyermek és ifjúsági művészeti 
szemléjét az alábbi időpontokban:  
 
Az előválogatók időpontjai, helyszínei 
 

 

2014. október 3. (péntek)   Újszász – Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
(5052 Újszász, Szabadság tér 1.) 

2014. október 4. (szombat)  9 óra Jászárokszállás – Petőfi Művelődési Ház 
(5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 10.) 

2014. október 11. (szombat)  Kunhegyes – Városi Könyvtár és Közművelődési  
     Intézmény (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.) 
Döntő 
 
 

2014. október 18. (szombat) Martfű – Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
     (5435 Marfű, Mártírok u. 1.) 

Kategóriák: 
 

1. Vokális zene 
Népdal, műdal, folk, opera, pop, rock, dzsessz, sanzon, táncdal, operett, musical 
- részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kisegyüttese, énekkarok, kórusok 
- műsoridő: maximum 5 perc 

 

2. Hangszeres zene 
Klasszikus és kortárs zene, népzene, folk muzsika, históriás dallamok, dzsessz 
- műsoridő: maximum 5 perc 

 

3. Vers-, próza-, mesemondás, énekelt vers 

- részt vehetnek: egyéni előadók (énekelt versnél zenekísérettel) 
- műsoridő: maximum 5 perc 

 

4. Néptánc 
- részt vehetnek: szólisták, duók, 3-24 tagú együttesek 
- műsoridő: maximum 3 perc, együtteseknél 6 perc 

 

5. Tánc 
Történelmi tánc, karaktertánc (ír tánc, zsidó tánc, kán-kán), társastánc,  
versenytánc (standard, latin), divattánc (majorett, hip-hop, twirlind, break, salsa,  
mambó, electric-boogie, rock and roll, clip-dance, show-tánc, diszkótánc, boogie 
woogie, argentin tangó), moderntánc (kortárs balett, jazz-balett), pantomim 
- részt vehetnek: szólisták, duók, együttesek 
- műsoridő: maximum 3 perc, együtteseknél 4 perc 

 

6. Egyéb 
Cirkuszi és varietészámok, paródiák, bábjáték, stb. 
- részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kisegyüttesek 
- műsoridő: maximum 5-8 perc 

 



A produkciókkal kapcsolatos tudnivalók: 
 

 Értékelési szempontok 

Vokális, hangszeres zene: hangképzés tisztasága, a hangzásdinamika birtoklása, 

az előadott mű nehézsége, művészeti egyéniség, küllem.    

Táncok: A produkció megválasztása, az előadás technikája, rendezése, öltözet, 

segédeszközök, kellékek, eredetiség, általános művészi hatás. 

 Egy felkészítő – egy iskolából, tanfolyami csoportból vagy szakkörből – összesen 

maximum 4 produkcióval indulhat el az előválogatókon. 

 Az egyes kategóriákra kiírt életkor és műsoridő korlátok túllépése a versenyből 

való kizárást vonja magával. Az őszi meghirdetés – miatt lehetőséget biztosítunk 

azoknak a fellépőknek is, akik az idén töltötték be a 18. életévüket.  

 A produkciót kísérő hangfelvételeket kifogástalan minőségben önálló 

hanghordozón, jól azonosítható feliratokkal ellátva kell a technikusnak a 

helyszínen leadni. 

 A rendezvénysorozaton elhangzó jogköteles dalok, zenék után a bejelentési 

kötelezettség és a jogdíjak befizetése a versenyzőt terhelik. 

 Minden produkcióhoz külön jelentkezési lapot kérünk - olvashatóan - kitölteni. 

 Nevezési díj nincs. 

 

Az elődöntőkből a döntőbe kategóriánként és helyszínenként két-két produkció juttatható 

tovább. A zsűri - megfelelő minőségű produkció hiányában - a kategóriák közötti felosztás 

jogát megtartja magának, mely döntés felül bírálatára nincs lehetőség. 

A rendezvények után a szakértő zsűri értékelést, igény szerint szaktanácsadást tart. 

 

A művészeti szemlére jelentkezni 2013. szeptember 24-ig lehet.  
 

A mellékelt jelentkezési lapot postai úton, vagy személyesen a Nemzeti Művelődési Intézet 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája (Bukor Irén) 5001 Szolnok, Kossuth tér 2.; illetve a 

bukor.iren@nmi.hu e-mail címre kérjük elküldeni! 

 

A művészeti szemlével kapcsolatos bővebb információ a 30/508-0473-as, valamint az 

56/510-123-as telefonszámon kérhető. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel fogadunk. A versenyhez sikeres felkészülést és eredményes 

szereplést kívánunk. 

 

A rendezvénysorozatot a Nemzeti Művelődési Intézet  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája koordinálja.   

 

mailto:bukor.iren@nmi.hu

