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XVI. Kodály Napok – Felhívás  
 

              A szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenyét 2014. május 

16-18-án Galántán,  

         a XVI. Kodály Napok keretében rendezzük meg. 
 

   A fesztivál szervezői a CSEMADOK Országos Tanácsa megbízásá-

ból:  
 

- a CSEMADOK Galántai Területi Választmánya 

- a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága 

- a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
 

   A fesztivál szervezési tudnivalói: 
 

        A XVI. Kodály Napokon valamennyi jelentkező kórust szerepelte-

tjük.  
 

   A központi seregszemle minősítési versenyének  időpontja 2014. máj-

us 17. 
 

   A fesztivál műsorrendjével kapcsolatos szervezési tudnivalók: 
 

  1. A jelentkezési lapok beküldésének határideje 2014. január 31.  

  2. A műsorlapok beküldésének határideje 2014. február 20. 

A műsorlapokkal egyidőben kérjük a kórus rövid jellemzését (15-20 sor), 

egy fotót a kórusról és egyet a karnagyról.  

A jelentkezési lapok és műsorlapok a Csemadok Galántai TV titkár-

ságán igényelhetők és letölthetők a Csemadok honlapjáról: 

www.csemadok.sk vagy www.csemadok.hu 

  3. Egy-egy kórus önálló tiszta műsorideje 13-15 perc. 

  4. A fesztiválon nincs kötelező szám. A kórusok önálló műsorát 

a karnagyokra bízzuk, javasolva egy Kodály mű besorolását, vala-

mint figyelmükbe ajánljuk azt a tényt, hogy jelenleg emlékezünk az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójára.  

  Egy-egy kórus műsorának dramaturgiáját a bíráló bizottság külön 

értékeli.  

http://www.csemadok.sk/


  5. A fesztiválon  a közös éneklésre 2014. május 18-án a délutáni gála-

hangverseny zárórészében kerül sor. 

Közös művek: 

    - Vass Lajos: Három Kossuth-nóta 

       - Szíjjártó Jenő: Zoboralji lakodalmas 

        - Kodály Zoltán: A magyarokhoz, melynek elődásába  min-

den kórus bekapcsolódik.       

 (az egynemű karok saját szólamaikat tanulják) 

       Az összkari számok kottáiból egy-egy példányt a jelentkezési lap 

kézhez vétele után póstázunk 

       valamint letölthetők a Csemadok honlapjáról: www.csemadok.sk 

       Kérjük a kórusokat, hogy március 15-ig küldjék el a galántai címre 

az összkari számok magnófelvételét. Megjegyezzük, hogy nem 

a feljátszás minőségéről van szó, hanem a művek elsajátításáról.     

  6. A gálahangversenyen minden résztvevő kórus – a közös éneklésen 

kívül – a bíráló bizottság által kiválasztott kórusművel mutatkozik 

be.  

  7. Kórusainkat pénteken és szombaton szeretnénk felléptetni 

a környező települések templomaiban is. 

  8. A fesztivál szervezői biztosítják a kórusok  szerepeltetésével kapc-

solatos legszükségesebb kiadásokat  (étkezés, szállás). A nagykür-

tösi járásból és a keletebbről érkező kórusokat pénteken a délutáni 

órákban várjuk, fogadjuk.  

  9. A szállítás anyagi fedezetét a kórusok biztosítják, az útiköltség egy 

részét a jóváhagyott támogatástól függően utólag egyenlő arányban 

térítjük. 

10. A kórusok produkcióját szakmai zsüri hallgatja meg és  értékeli. 

      A versenyző kórusokat teljesítményük szerint következö  kategóriá-

kba  sorolhatja: 

      - aranykoszorús minősítés a zsüri dícséretével 

      - aranykoszorús minősítés 

      - ezüstkoszorús minősítés 

      - bronzkoszorús minősítés 

      - részvételért 

11. Minden résztevő kórus oklevelet és tárgyi ajándékot kap. 

12. Az eredményhirdetésre, az oklevelek és a tárgyi ajándékok átadására a fe-

sztivál gálahangversenyén kerül sor. 
 

A jelentkezést illetően kérjük tartsák be a  jelzett határidőt!  


