A RENDEZVÉNY RÉSZLETEI ÉS MENETE 2019.
A versenyre meghívott iskolák névsora:
















Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa (Szerbia)
Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos (Szerbia)
Arany János Általános Iskola, Oromhegyes (Szerbia)
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Svilajnac (Szerbia)
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Törökkanizsa (Szerbia)
Jovan Popović Általános Iskola, Csóka (Szerbia)
"Dr Tihomir Ostojić" Általános Iskola– Ostojićevo
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Ferencváros (Magyarország)
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium, Kiskunhalas (Magyarország)
Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa (Magyarország)
Tata (Magyarország)
Nicolae Colan I-VIII Osztályos Iskola, Sepsiszentgyörgy (Románia)
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Királyhelmec (Szlovákia)
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Felsőzsolca (Magyarország)
Deák Ferenc Általános Iskola Kehidakustyán (Magyarország)

Versenykategóriák:
 ének I. (népdal)
 ének II. (egyéb)
 hangszeres zene I. (népzene)
 hangszeres zene II. (komolyzene, könnyűzene)
 néptánc I. (szóló és páros)
 néptánc II. (csoport)
 modern tánc I. (szóló és páros)
 modern tánc II. (csoport)
 versmondás
 mesemondás
 egyéb (minden, ami színpadon bemutatható, pl. bűvész trükkök)
FIGYELEM: IDÉN NEM LESZ SZÍNDARAB KATEGÓRIA!
A vendégiskolákból kategóriánként legtöbb 3 versenyszámot várunk.
A versennyel párhuzamosan:
A) Pályázatok:
1. fotópályázat (selfie is lehet) – téma: A világ és én…
2. képzőművészeti pályázat – téma: A világ és én…
3. irodalmi pályázat (képernyőkép – beszélgetés rögzített képe is lehet) – téma: A világ és én…
4. kisfilmek készítése – téma: A világ és én…
B) Kiállítás a legsikeresebb alkotásokból
C) Ügyességi vetélkedők
A verseny szabályai:
 Ének I. (népdal): a műsorszám nem lehet hosszabb 3:30 percnél.*
 Ének II. (egyéb): a műsorszám nem lehet hosszabb 3:30 percnél.*
 Hangszeres zene I. (népzene): a műsorszám nem lehet hosszabb 5:00 percnél
 Hangszeres zene II. (komolyzene, könnyűzene): a műsorszám nem lehet hosszabb 5:00 percnél
 lehet hosszabb 3:00 percnél. *
 Néptánc II. (csoport): a műsorszám nem lehet hosszabb 4:00 percnél
Modern tánc I. (szóló és páros): a műsorszám nem lehet hosszabb 2:00 percnél. * A színpadunk 3m x













4m nagyságú.
Modern tánc II. (csoport): a műsorszám nem lehet hosszabb 3:00 percnél. A színpadunk 3m x 4m
nagyságú.
Versmondás: a műsorszám nem lehet hosszabb 3:00 percnél.
Mesemondás: a műsorszám nem lehet hosszabb 4:00 percnél.
Egyéb (minden, ami színpadon bemutatható, pl. bűvész trükkök): a műsorszám nem lehet hosszabb 3
percnél.*
Fotópályázat: tanulónként legtöbb 3 darab fénykép küldhető (névvel, korosztályi meghatározással, ill. a
helység megnevezésével ellátva). A fotók beküldése elektronikus úton történik a
fest@jjzkanjiza.edu.rs e-mail címre és postai úton a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola,
Iskola tér 1., 24420 Magyarkanizsa, Szerbia címre. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Gyerekfesztivál”
Képzőművészeti pályázat: tanulónként 1 darab képzőművészeti alkotás küldhető (névvel, korosztályi
meghatározással, ill. a helység megnevezésével ellátva). A képzőművészeti alkotások beküldése
postai úton történik. Cím: Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Iskola tér 1., 24420
Magyarkanizsa, Szerbia. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gyerekfesztivál”
Irodalmi pályázat: tanulónként 1 darab vers vagy fogalmazás, screenshot küldhető (névvel, korosztályi
meghatározással, ill. a helység megnevezésével ellátva). A mű hossza tetszőleges lehet. A művet az
internetes jelentkezéskor az űrlapon feltüntetett helyen fel kell tölteni.
Kisfilm: tanulónként vagy csoportmunkaként 1 darab kisfilm tölthető fel online (névvel, korosztályi
meghatározással, ill. a helység megnevezésével ellátva). A kisfilm hossza legtöbb 10 perc lehet. A
művet az internetes jelentkezéskor az űrlapon feltüntetett helyen fel kell tölteni.

*Amennyiben a produkcióhoz tartozik zenei alap, jelentkezéskor az internetes űrlapon
kötelező feltölteni! Utólagosan nem áll módunkban azt elfogadni.
Egy tanuló egy kategóriában csak egyszer szerepelhet, illetve egy pályaművet küldhet be. Egy tanuló több más
kategóriában is felléphet, illetve pályázhat egy-egy rajzzal, irodalmi művel és fotóval is.
A pályamunkákat is be kell jelenteni az internetes jelentkezési lapon, külön jelentkezés formájában.
A versenyszabályok megszegése következményekkel jár, ezért kérjük, tartsák tiszteletben azokat.
A határidő lejártával nem fogadunk el jelentkezést.
A nevezés a következő linken történik: https://goo.gl/forms/TUU57dXW7ofkrfkM2
Jelentkezési határidő: március 8. (péntek) 12 óra
A Pályázatok (fotópályázat, képzőművészeti pályázat, irodalmi pályázat, kisfilmek készítése) beadásának
határideje: március 20. (szerda) 12 óra
A fesztivál bármely részével kapcsolatban bővebb információ és elérhetőség:
Csányi Tamara és Nagy Kracsun Szimonetta (a rendezvény koordinátorai)
e-mail: fest@jjzkanjiza.edu.rs
Tel: +38162679860 vagy +381638469663

