
 

Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen 

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa  

1062  Budapest Lendvay u. 22.  www.landesratforum.de 
Telefon/Fax: : 06/1-269-1085  E-mail: landesrat@yahoo.de 
     

Budapest, den 16.Febr.2010.  

An die ungarndeutschen  Jugendkapellen 

 

Sehr geehrter Herr Kapellmeister! 

Liebe Musikfreunde! 

 

Beiliegend senden wir Euch den Aufruf des Wertungsspieles im Rahmen des V. Jugendkapellentreffens zu mit 

der Hoffnung, viele gute Kapellen anhören und bewundern zu können. 

 

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (a Landesrat) a hazai német 

kultúrcsoportok számára minden évben országos fesztivált rendez, rotációs rendszerben. Az Országos Fesztivál 

döntőjén azon hazai német kultúrcsoportok vesznek részt, akik a területi előválogatókon a legjobb minősítést 

érték el. A Landesrat a hazai német kultúrcsoportok számára minősítő rendszert dolgozott ki, amelynek célja: 

- a hazai német ének-, zene- és tánckultúra hagyományainak gyűjtése, megőrzése, megörökítése és 

átadása; 

- hagyományőrző csoportok alakítása; 

- kultúránk ápolásán keresztül identitásunk megőrzése és erősítése. 

 

V. Landesfestival der Jugendkapellen  
 

 A minősítő versenyek (Wertungsspiel) időpontjai: 
2010. április 24. (szombat)  – Petschwar/Pécsvárad   

2010. május 30. (vasárnap)  – Wiehall-Kleinturwall/Biatorbágy  

 

A minősítő kötelező műve:    Alpenklänge  Mazurka    

   bearb. von Anton FARKAS 

 

Partitúra: Landesrat-nál beszerezhető.( Landesrat tagoknak térítés mentes.) 

 

 Kötelező művet elő kell adni! 

 
1.- szabadon választott művek: 

a) Ländler, Walzer, Mazurka - magyarországi német anyag, hasonló stílusú német, osztrák, cseh darabok is 

játszhatók. 

b) Polka, Marsch - magyarországi német anyag, hasonló stílusú német, osztrák, cseh darabok is játszhatók. 

 

2. Korhatár: 

-ifjúsági zenekarnak számít az a zenekar ahol a tagok a 24 életévüket még nem töltötték be. 

  Az ifjúsági zenekar összlétszámának csak 10%-a lehet 24 év feletti! 

- tiszta műsoridő minimum: 12 perc, maximum: 15 perc. 

 A zsűri a jelentkezési lapon megadott műsoridő betartására külön hangsúlyt fektet!!! 

3. Gálaprogram 

- 5-8 perces program 

- műsoridő legalább 50 %-ban magyarországi német fúvószenekari műveket kell játszani (Ungarndeutsche 

Bläserhefte 1-7.  

Beszerezhető: Landesrat 1062. Budapest, Lendvay u.22.  

T/F: 06 – 1 – 269-1085)             E-mail: Landesrat @ yahoo.de 

 

 



4. Zsűri: az elnökség kéri fel. Költségeket a Landesrat fedezi. 

5 Értékelési szempontok: 

1. Műsorválasztás, stílus, előadásmód     20 pont/zsűritag 

2. Zenekar – karmester együttműködése, kapcsolata, összbenyomás 20 pont/zsűritag 

3. Dinamika, kulturált hangzás      20 pont/zsűritag 

4. Intonáció         20 pont/zsűritag 

5. Ritmika, együttjátszás, tempó megválasztása.    20 pont/zsűritag 

     Maximális pontszám összesen:        100 pont 

 

6. Pontozás 

- zsűritagonként összesen 100 pont adható 

- zenekarok összpontszáma osztva a zsűritagok számával 

 

7. Minősítési fokozatok: 

minden zenekar az elért pontszám alapján oklevelet kap az alábbiak szerint: 

91 – 100 pont  1. Preis mit Auszeichnung 

81 –   90pont  1. Preis 

71 –   80 pont  2. Preis 

61 –   70 pont  3. Preis 

60 pont alatt  „erfolgreich teilgenommen” 

 

8. Jelentkezés: 

-Jelentkezési lap olvasható és teljes kitöltésével, 

-a kötelező mű kivételével a választott darabok partitúra vagy vezető szólam kotta anyagának elküldése a 

Landesrat-hoz. 

-Landesrat tag: 3 éves rendezett tagdíj (2008-2009-2010) (5.000,-Ft/év/zenekar) az alábbi számlaszámra:  

10918001 – 00000413 – 52690000, 
-számlatulajdonos: Magyarországi Német É-Z-T Országos Tanácsa 

-Számlavezető:         UniCredit Bank 

 

-Nem Landesrat tag: Nevezési díj = 20.000,-Ft  
 

-Jelentkezési határidő: 2010. március 1.-i   BEÉRKEZÉSSEL!!! 
Jelentkezésüket kérjük az alábbi címre küldeni:  

-Landesrat   1062 Budapest, Lendvay u. 22. 

-Fax: 06-1-269 10 85   Email:  landesrat @ yahoo.de 

 

A Bläsertreffen döntőjébe a minősítő versenyeken kategóriánként a legmagasabb minősítést elért együttesek 

kerülnek. Erről külön értesítést küldünk a továbbjutott zenekaroknak. 

 

V.  Landesfestival der Jugendkapellen  2011-ben kerül megrendezésre. 

 

 
A jelentkezésünkkel egyidejűleg hozzájárulásunkat adjuk a Landesratnak hangzó anyag 

készítésére, felhatalmazzuk a Landesratot annak forgalmazására, és egyidejűleg lemondunk 

mindenfajta anyagi követelésről! 
 

Wir wünschen Euch allen gute Arbeit und viel Erfolg! 

Mit freundlichen Grüßen: 

 

 

 

Franz Heilig       Josef Fricz 

Vorsitzender      Vorsitzender des Bläserverbandes 



 

ANMELDESCHEIN/JELENTKEZÉSI LAP 
 

Zum Wertungsspiel/ a minősítő versenyre  2010. április24.(szombat) Petschwar/Pécsvárad helyszínre, 

vagy                2010. május 30.. ( vasárnap) Wiehall-Kleinturwall/Biatorbágy helyszínre. 

A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA ALÁHÚZÁSSAL KÖTELEZŐ!!! 

 

A zenekar neve …………………………………………………………………………………………………… 

Name der Gruppe ………………………………………………………………………………………................. 

A zenekar vezetője: ………………………………………………………………................................................. 

Karnagy/Dirigent:………………………………………………………………………………………………… 

A zenekar alapításának éve:/Gründungsjahr:………………    

Elért minősítések (évszámmal):/Qualifikationen:…………………………………………………………………  

………………………………………………………………................................................................................. 

Kitüntetések: ………………………………………………………………………………………………………. 

Oklevélre kerülő személy neve:………………………………………………………………………………….. 

Kapcsolat tartó neve:……………………………………………………………………………………………… 

levelezési címe: …………………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma, ............................................................................................................................................................ 

e-mail-címe: ……………………………………………………………………...................................................... 

A zenekar létszáma:………………………………… 

Versenyprogram:Kérjük a kötelező mű kivételével partiturát vagy a vezér szólam kottáját elküldeni!!! 

Műsorszám megnevezése a bemutatás sorrendjében /Komponálta /hangszerelte /időtartam 

 

, ……... ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………...perc 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………perc 

…………………………………………………………………… ……………………... ……………… …….. 

………………………………………….perc 

…………………………………………………………………… ………………….. ………………  

…………………………………………..perc 

A jelentkezésünkkel egyidejűleg hozzájárulásunkat adjuk a Landesratnak hangzó anyag 

készítésére, felhatalmazzuk a Landesratot annak forgalmazására, és egyidejűleg lemondunk 

mindenfajta anyagi követelésről! 
Dátum: ………………………………… 

…………………………………… 

         Csoportvezető aláírás 

Rövid kétnyelvű bemutatkozást kérünk a hátoldalra!! 



KÉRJÜK A JELENTKEZÉSI LAP MINDEN SORÁT OLVASHATÓAN KITÖLTENI! Köszönjük! 


