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Kedves Versenyzők!  

 
Örömmel fogadtuk jelentkezését a „Hagyományos régiók, Régiók hagyománya” XI. Vass Lajos Népzenei 
Verseny Kárpát-medencei Döntőjére, amely 2016. november 5-én, Budapesten, a Csepeli 
Munkásotthonban kerül megrendezésre. 
Cím: 1215 Budapest, Árpád u. 1. (térkép mellékelve).  
 
A döntőben 104 csoport, szólista verseng, a Vass Lajos Nagydíj elnyeréséért, amiből összesen 30 db kerül 
átadásra. 
 
A Döntőn elérhető fokozatok:  Vass Lajos Nívódíj 
      Vass Lajos Kiemelt Nívódíj 
      Vass Lajos Nagydíj 
 
Tekintettel a nagyszámú résztvevőre a műsoridő: 

csoportoknak    maximum 6 perc   
  szólistáknak      maximum 4 perc  

A műsoridő túllépése pontlevonással jár! 
 
A korábbi években felmerült, miként lehet összemérni egy gyermekcsoportot, egy felnőtt csoporttal. 
Ezt figyelembe véve, a gyermek-ifjúsági résztvevők külön teremben, külön zsűri előtt mutatkoznak be, 
ennek köszönhetően egy nap alatt lebonyolítjuk a rendezvényt. 
A megnyitó ünnepséget a színházteremben tartjuk, majd a megnyitó után a felnőtt  mezőny a 
színházteremben, a gyermek-ifjúsági mezőny a földszinti rendezvényteremben mutatkozik be. 
 
Zsűri, felnőtt mezőny 
A zsűri elnöke:  Dr. Gerzanics Magdolna, népzenekutató, újságíró 

a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai elnöke 
A zsűri tagjai:  Domokos Mária, népzenekutató 

Balogh Sándor, az Óbudai Népzeneiskola valamint a Liszt Ferenc  
Zeneművészeti Egyetem népzene tanára 

 
Zsűri, gyermek-ifjúsági mezőny 
A zsűri elnöke:  Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének művésztanára  
A zsűri tagjai:  Ifj. Horváth Károly, népzenetanár, a Népművészet Ifjú Mestere, Zalaegerszeg 
 Husi Gyula, népzenetanár, a Népművészet Ifjú Mestere, Somogyjád 
 
A program gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük a sorrend pontos betartását, valamint kísérjék 
figyelemmel, ki mikor következik. A műsor összeállításával kapcsolatban figyelembe vettük a beérkezett 
kéréseket, a sorrenden már nem áll módunkban változtatni. 
Megkérünk minden versenyzőt, lehetőség szerint, vegyenek részt a megnyitón, továbbá megkérjük a 
csoportvezetőt, szólistát, vagy akadályoztatása esetén megbízottját, hogy a díjat viseletben vegye át.  
Díjat nem tudunk postázni! 
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Szeretném tájékoztatni a résztvevőket, hogy az öltöző helyiségeket, csak amíg készülnek, s a fellépés 
után, amíg átöltöznek, arra az időre vehetik igénybe.  
Az öltöző beosztás forgó rendszerben fog működni. (A II.-III. rész fellép ői, csak a korábban 
szereplők után foglalhatják el az öltözőt.) Kérem, hogy fellépés után mielőbb hagyják el a helységet, 
hogy készülhessen a következő versenyző. 
Az öltözőbe kistáskát, nagyobb értéket ne hagyjanak, mert nem tudjuk zárni a termeket. 
A műsor alatt a telefonokat is hagyják pihenni, kikapcsolt, vagy lenémított állapotban. 
A színházteremben az étkezés TILOS! 
 
A rendezvény koordinátora: Horváthné Bakos Ilona  Tel: +36-30 / 243 0106 
 
Kérjük, aki még nem fizette be a 2016. évi tagdíjat, mielőbb adja postára, vagy utalja át a Szövetség 
számlájára: 11701004 – 20178983. Egyéb támogatást is szívesen fogadunk. 
 
A rendezvényt egyedi iparművészeti ruhák vására, könyv vásár, kézműves termékek vására színesíti. 
 
Minden versenyzőnek jó felkészülést kívánunk! 
 
Budapest, 2016. október 20. 
 
Baráti üdvözlettel  
     
Horváthné Bakos Ilona          Vass József                  Farkas Márta 
     elnökhelyettes                elnök         elnökhelyettes 
            sk.                    sk.           sk. 


