
21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Egyházzenei Szimpózium 
A pécsi Püspökség 1000 éves alapítása jegyében 

Pécs, 2009. május 28 - június 1. 
 
Egyházzenei Szimpózium, 2009. május 28-29. 
21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny, 2009. május 29 – június 1. 
Pécs városa, a Nevelık Háza Egyesület, valamint a Pécsi Kamarakórus 2009. május 29 – 
június 1. között ötödik alkalommal rendez kamarakórus versenyt a nemzetközi fesztiválok 
folytatásaként. 
 
A Kamarakórus Verseny örökös díszelnöke: 
Forrai Miklós karnagy 

 
A Kamarakórus Verseny elnöke: 
Tillai Aurél karnagy- Prof. Emeritus 

 
A rendezvény célja 
 
Városunk, mely az utóbbi évtizedekben már húsz nagysikerő nemzetközi kamarakórus 
fesztiválnak és négy versenynek is otthont adott, ezúttal is fényes zenei ünnepre készül. A 
„Mediterrán hangulatok városa”, amely a világörökség része, s Európa Kulturális Fıvárosa 
lesz 2010-ben, találkozóra hívja a hazai, az európai és a világ legrangosabb amatır 
énekegyütteseit, kamarakórusait. Magyarország rangjának, helyének megítélésekor mindig 
meghatározó szerepet játszott az ország zenei kultúrája, hagyományai, híres alkotó- és elıadó 
személyiségei. Hazánk legkiválóbb zenepedagógusa, Kodály Zoltán munkássága révén a 
kóruséneklés egyik nagyhatalmává váltunk, ami nem csekély feladatot ró a hazai 
együttesekre. Szerencsére kórusaink nem vallottak szégyent, hisz a nemzetközi fórumokon 
sikert sikerre halmoznak. Tapasztalataink szerint éppen ezért rendkívül nagy érdeklıdés 
mutatkozik a magyar kórusversenyek és fesztiválok iránt nemzetközi és hazai viszonylatban 
egyaránt.  
2009 a „Vallási Kultúra” felvezetı éve lesz az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs 2010 
pályázatban foglaltak szerint. 2009-ben a pécsi Püspökség alapításának 1000. évfordulóját 
méltóképpen kívánjuk megünnepelni azzal, hogy a hagyományos versenyt (2009. május 29. – 
június 1.) összekapcsoljuk egy Egyházzenei Szimpóziummal (2009. május 28-29). 
 
 
Levelezési cím: 
Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 
H - 7624 Pécs, Szent István tér 17. 
Telefon: 36-72 / 215 543 
Tel./Fax: 36-72 / 315 679 
E-mail: choircompetition@civilhaz-pecs.hu vagy nevhaz@t-online.hu  
Web: www.civilhaz-pecs.hu/ Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 
 
I. A részvétel feltételei 
 
1. A 20. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen a megnyitótól a zárásig kötelezı a 
részvétel. 
2. Minden énekes amatır legyen, kivétel a kórus vezetıje, hangszeres kísérıi és szólistái. 
3. Egy kórus több kategóriába is nevezhet a létszámhatárok figyelembevételével. 



4. A kórusok az alábbi kategóriákba nevezhetnek a megadott létszámban: 
 

 Vegyes kar: min. 16, max. 30 énekes 
 Egynemőkar: min. 16, max. 30 énekes 
 Énekegyüttes: min.   5, max. 16 énekes 
 
II. A Verseny rendje 
 
1. A kórus mősora elsısorban a cappella mővekbıl álljon. Egy-egy hangszerkíséretes mő is 
megszólalhat. Zongora a helyszínen rendelkezésre áll. 
2. A verseny három fordulóból áll, amelyeken kötelezı a részvétel. A három forduló 
pontszámai adják a végeredményt.  
3. A kötelezı mővek egy-egy példányát a jelentkezés elfogadásával egyidejőleg kapja meg a 
kórus. 
4. Az elsı forduló az un. gyorstanulási verseny. A 2. és 3. fordulóban két különbözı mősort 
kell összeállítani, a kötelezı mőveket is figyelembe véve (a 2. forduló mősorába az egyházi, a 
3.forduló mősorába a világi mővet beépítve).  
5. Az 1. forduló a gyorstanulási verseny, amelyben 75 perc áll egy-egy kórus rendelkezésére 
egy-egy könnyő, jól énekelhetı egynemő vagy vegyeskari mő megtanulására. A sorrendet 
sorsolás dönti el. Az együttesek 5-5 percenként kapják kézhez a kottát, majd 75 perc múlva 5-
5 percenként hívjuk ıket a mő megszólaltatására.  
6. A 2. és 3. forduló tiszta éneklési idıtartama maximum 15 perc lehet. A mővek elhangzása 
között nincs taps, csak a mősor elhangzása után. A megadott mősoridı túllépése 
pontlevonással jár.  
7. Mind a kötelezı, mind a szabadon választott mőveket eredeti hangnemben kell énekelni, 
kivételt képeznek a reneszánsz mővek, amelyek más hangnemben is elıadhatók (errıl a zsőrit 
elızetesen április 15-ig tájékoztatni kell), valamint az egynemőkari mővek közül azok, 
amelyeknél erre utalás történik.  
8. A beküldött és elfogadott mősor megváltoztatására nincs lehetıség.  ! 
9. A zsőri a pontozásnál a következıket veszi figyelembe: 
 - technikai kivitel 
 - mővészi megvalósítás 
 - mősorválasztás 
10. A díjazottak fellépnek a Gálahangversenyen.  
11. A zsőri dönthet úgy is, hogy az adott kategóriában megosztja, vagy nem adja ki a díjat. 
12.  A zsőri valamennyi döntése végleges és megfellebbezhetetlen.  
 
III. Kötelezı mővek: 
 
Vegyeskar:  

• egyházi : G.P. Palestrina: Quam pulchri sunt  (Canticum Canticorum) 
• világi: Orbán György:  Nobis natus (kiadó: Ars Nova) 

 
Egynemőkar: 

• egyházi: O. di Lassus: In hac mensa neri Regis (Lauda Sion) 
• világi: Tillai Aurél: Pro Pace (a szerzı kiadása) 

 
Énekegyüttes: 
Vegyeskar:  

• egyházi : G.P. Palestrina: Quam pulchri sunt  (Canticum Canticorum) 



• világi: Orbán György:  Nobis natus (kiadó: Ars Nova) 
 

Egynemőkar: 
• egyházi: O. di Lassus: In hac mensa neri Regis (Lauda Sion) 
• világi: Tillai Aurél: Pro Pace (a szerzı kiadása) 

 
 
IV. Díjak 
 

Vegyeskar 
 I. díj 300.000,- Ft  
 II. díj 240.000,- Ft  
 III. díj 180.000,- Ft  
Egynemőkar 
 I. díj 250.000,- Ft  
 II. díj 210.000,- Ft  
 III. díj 170.000,- Ft  
Énekegyüttes 
 I. díj 200.000,- Ft  
 II. díj 170.000,- Ft  
 III. díj 140.000,- Ft 
Különdíjak 
 
A zsőri valamennyi résztvevı kórusnak emléklapot és írásbeli értékelését ad. 
 

V. Jelentkezés és a részvétel feltételei 
 

1. A számítógéppel vagy nyomtatott betővel kitöltött jelentkezési lapot valamennyi 
melléklettel hiánytalanul 2009. január 31-ig postára kell adni. 
2. A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 
 - a kórusról 1 db fotót (digitális formátumban kérjük, amennyiben lehetséges) 
 - rövid kórus- és karnagyi életrajzot (max. 1 oldal) 
 - a szabadon választott mővek kottájának 5-5 példányát 
 - a kórus három évnél nem régebbi hangzó anyagát  (CD, DVD) 
 
A nevezéskor megküldött anyagot nem áll módunkban visszaküldeni, azt dokumentációként 
megırizzük. 
 

A nevezési határidın túl beérkezı, vagy hiányos nevezési anyagokat nem tudjuk figyelembe 

venni, ezért kérjük a határidı és a nevezési feltételek pontos betartását! 
 
3. A jelentkezett kórusok közül a Mővészeti Bizottság választja ki a résztvevı együtteseket, 
amelyrıl a visszajelzést legkésıbb 2009. február 28–ig postázzuk. 
 
4. A meghívott kórusok legkésıbb 2009. március 15–ig kötelesek a nevezési díjat a 
következı számlaszámra utalni: 

Nevelık Háza Egyesület, OTP: 11731001-20201519 
 
Az átutalást tanúsító másolatot a Rendezıség címére kérjük azonnal megküldeni! 
Nevezési díj: 250,- Euro, vagy ennek megfelelı magyar forint.  



Visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni 
 
5. Részvételi díj: (A fesztivál teljes idıtartamára) 
 Magyar kórusok számára 70,- EURO/fı, illetıleg az ennek megfelelı magyar forint. 
 Külföldi kórusok számára 100,- EURO/fı (kóruskísérıt biztosítunk) 
A részvételi díjakat legkésıbb 2009. április 30-ig kell a megadott számlaszámra utalni.  
A mősoron legkésıbb 2009. április 30-ig lehet változtatni. 
A részvételi díj fejében ifjúsági szállást és teljes ellátást biztosítunk 2009. május 29-én 
vacsorától június 1-én reggeliig. A kórusokkal együttérkezı kísérık, családtagok és vendégek 
részvételi díja megegyezik a kórustagokéval. Igény esetén szállodai elhelyezés is 
rendelkezésre áll. Ebben az esetben az aktuális szállodai árakat vesszük figyelembe.  
 
6. Az énekkarok mősoraikért, egyéb fellépéseikért, valamint a versenyen készült rádió-, TV-, 
hangfelvételekért díjazást nem kérhetnek. 
 
Pécs, 2008. november  
 
         Szervezı Bizottság 


