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“Értékeink Békés megyében”
I. Suttyomba Népművészeti Verseny
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Népművészeti Versenye
Gyomaendrőd, 2013. június 22.
A verseny (döntő) időpontja: 2013. június 22.
Rendező:

Suttyomba Alapítvány
5540. Szarvas, Jókai u. 32.
Email: suttyomba@mailbox.hu

Helyszín: Katona József Művelődési Központ, 5500. Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
A verseny célja:
A verseny elsődleges célja a Békés megyében élő, népművészettel foglalkozó fiatal tehetségek
felkutatása és további segítése, szakmai tanácsokkal való ellátása. A programban résztvevők
valamilyen népzenei, népdal, néptánc, vagy népköltészeti produkcióval indulhatnak, kiemelten kezelve
a Békés megyei értékek bemutatását. Egyrészt bemutathatják a szakmai zsűri előtt tudásukat, másrészt
további munkájukhoz szakmai segítséget kapnak. A verseny másodlagos célja a békés megyei
népművészeti kincsek felkutatása, megismertetése és továbbadása, az hogy a versennyel kapcsolatba
kerülő gyerekek megismerkedhessenek nemcsak az eddig tanult népművészeti értékekkel, hanem a
szűkebb környezetük gyökereivel, népzenei, néptánc és népköltészeti értékeinkkel.

A verseny anyaga: Szabadon választott produkciók. Kiemelten Békés megyei népművészeti
értékek bemutatását célzó produkciók.
A verseny jellege: Gyakorlati
A verseny fordulói: Kétfordulós, Békés megyében meghirdetett
A jelentkezők számától és a jelentkezés helyétől függően 4-5
helyszínen területi selejtező megtartására kerülhet sor.
Jelentkezés: A mellékelt jelentkezési lapon.
Résztvevők köre: Megyénkben tanuló amatőr gyermek és ifjúsági néptáncosok, népdal
énekesek, népzenészek, mesemondók és minden alapfokú művészeti iskolában
népművészettel foglalkozó gyermek.
A verseny kategóriái 1) néptánc: szólóban csak fiúk nevezhetnek, vagy
párosban egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.
2) népzene-népdal:
a) népzene: egy fő szóló hangszer produkció, zenekari kíséret
megengedett, amelyet a központi zenekar biztosít

b) népdal: egy fő szóló ének produkció, zenekari kíséret
megengedett, amelyet a központi zenekar biztosít
3) népmese, népköltészet, próza: 1 fő szóló produkciója
Korcsoportok: A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó.
A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. (Kísérés
nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.)
1) Gyermek korcsoport: 6 - 14 éves korig
2) Ifjúsági korcsoport: 14 – 23 éves korig
A verseny maximális befogadóképessége: 300 produkció, ebből a hozzávetőleg legjobb 30 jut
a döntőbe, azaz a selejtezőkön kategóriánként és korcsoportonként legjobban szereplő
produkciók.
A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tudással, a kiírt
időtartamban, stílusosan előadott, produkciók lehetnek. A produkció időtartama 2 perc lehet,
maximum 10 % eltérés elfogadott.
A verseny értékelési szempontjai és díjai:
 Az előadott produkció hitelessége, stílusossága
 Az előadó felkészültsége, előadói képességeinek értékelése
 A bemutatott népművészeti anyag elsajátításának, feldolgozottságának értékelése
 Színpadi megjelenés, viselet
A produkciókat 3 tagú zsűri fogja értékelni, akik a néptánc, népzene és etnográfia területén
elismert szakemberek.
A díjazásra kategóriánként és korcsoportonként kerül sor, tehát összességében a 2
korcsoportban és 3 kategóriában a legjobb 3 helyezett, azaz összesen 18 produkció kerül
díjazásra. A díjak mellé ajándék utalványok kerülnek átadásra.
Díjazás: - Arany
- Ezüst
- Bronz

3.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
2.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
1.000,- Ft értékű vásárlási utalvány

A zsűri a legszebb, és legjobban előadott Békés megyei népművészeti értéket bemutató
produkciót különdíjban részesíti, amellyel 5.000,- Ft értékű vásárlási utalvány jár.
Zenekari kíséret: Aki igényel zenekari kíséretet, azt a központi zenekar fogja kísérni
(Suttyomba Zenekar), amelyről a rendezők gondoskodnak.
A nevezési és részvételi feltételek: A versenyzők útiköltsége, valamint a kísérők utazási
költsége és a részvételi díja a nevezőt terhelik.
Nevezési díj nincsen!
Nevezési határidő: 2013. június 12.
Minden versenyzőt szeretettel vár a szervező Suttyomba Alapítvány!

