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A kották beszerzésével kapcsolatban vegyék fel  
a kapcsolatot a Cantemus Kórusirodával!

CANTEMUS KÓRUSIRODA 
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 
Tel.: +36 42 508 708 • mail@cantemus.hu

KARVEZETŐI MESTERKURZUS
2020. AUGUSZTUS 15-22. NYÍREGYHÁZA

Szabó Dénes (1947-) a magyar és nemzetközi kórusélet 
kiemelkedő egyénisége. Zenei tanulmányait Miskolcon 
és Budapesten végezte. Nyíregyházán 1975-ben 
alapította meg a Cantemus Gyermekkórust, mely teljes 
kórusrendszerré terebélyesedett. A három világszínvonalat 
képviselő együttes (Cantemus Gyermekkar, Pro Musica 
Leánykar, Cantemus Vegyeskar) 2003-ban vált önálló intézménnyé 
Szabó Dénes igazgatása alatt. Karvezetőként és zenepedagógusként világszerte keresett 
előadója mesterkurzusoknak, konferenciáknak, USA, Ljubljana, Szlovénia, Japán, 
Németország, Taiwan, Magyarország, Spanyolország. Számos Nemzetközi kórusverseny 
zsűritagja: Budapest, Debrecen, Neerpelt , Tokyo, Bréma 3. Kórus Olimpia. 

A vezetése alatt működő két kórussal számos rádió-, televízió felvétel, CD, DVD készült. 
Művészi tevékenysége elismeréséül 1985-ben Liszt Ferenc-díjat, 1993-ban Bartók Béla–
Pásztory Ditta-díjat, 2000-ben Kossuth-díjat, 2004-ben Magyar Örökség Díjat, 2013-ban 
az IFCM életműdíját, 2014-ben a Nemzet Művésze kitüntető címet , 2017-ben a japán 
kormány “A Felkelő Nap Arany és Ezüst Sugarainak Rendje” kitüntetését, 2019-ben KÓTA 
életműdíjat kapott.

Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével, a nyíregyházi Cantemus Gyermekkar  
és a Pro Musica Leánykar közreműködésével betekintést nyerhet a kórusvezetés titkaiba.  
A hét során pályakezdők és gyakorló karvezetők egyaránt hasznos karvezetés-technikai  
és előadói tapasztalatokat gyűjthetnek. A kurzust a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica 
Leánykar különleges hangversenye zárja, melyet a résztvevő karvezetők vezényelnek. A 
kurzus résztvevői a mesterkurzussal egy időben megrendezésre kerülő XIII. Cantemus 
Nemzetközi Kórusfesztivál eseményeinek is részesei. 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A kurzus aktív és passzív hallgatók részére egyaránt nyitott.*

RÉSZVÉTELI DÍJ 
Aktív résztvevőknek 100.000 Ft • Passzív résztvevőknek 70.000 Ft

A részvételi díj kollégiumi szállást, és teljes ellátást tartalmaz.  
(2020. augusztus 15. vacsorától augusztus 22. reggelivel bezárólag)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
2020. május 31-ig a részvételi díj befizetését igazoló csekk másolatával:

 NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS 
 4400 Nyíregyháza Vay Ádám krt. 18. 
 Tel./fax: +36 42 508 708 
 web: www.cantemusfestival.org.hu 
 e-mail: mail@cantemus.hu  
 XIII. Cantemus Fesztivál mesterkurzus részvételi díj 
 OTP Bank: 11744003-16822768-10010000 
 
*Megjegyzés: amennyiben Ön kórusával együtt részt vesz a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon nem tanácsoljuk,  
hogy ezzel egy időben a karvezető mesterkurzuson is részt vegyen, mert az időbeosztás ezt nem teszi lehetővé.

2020. AUGUSZTUS 15-22.
NYÍREGYHÁZA

Karnagy neve: 

Foglalkozása/munkahelye: 

 

Helységnév: 

Utca, házszám:

Irányítószám: Ország:

Telefon: Fax:

E-mail:   Mobil: 

 

Aktív résztvevő                                                                 Passzív résztvevő

A jelentkezéssel egy időben kérjük küldjön egy 10 mondatos önéletrajzot és egy rövid 

videófelvételt a vezényléséről! 

Választott darabok (3 különböző karakterű darab): 

Érkezés és távozás pontos ideje és módja:

Van-e különleges étkezési igénye (vegetáriánus, étel allergia):

JELENTKEZÉSI LAP – KARVEZETŐI MESTERKURZUS

XIII. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL  
2020. AUGUSZTUS 15-22. • NYÍREGYHÁZA

Jelentkezési határidő: 2020. május 31.

 
Aláírás

 
Dátum

MESTERKURZUS ONLINE JELENTKEZÉSI LAP: www.cantemus.hu

Támogatók:

TOMÁS LUIS DE VICTORIA Una hora 

JACOBUS GALLUS Confirma hoc Deus • Domine ad adjuvandum

ORLANDUS LASSUS Alleluia laus et gloria

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA Adoramus te Christe • Pueri Hebraeorum

KODÁLY ZOLTÁN Angyalok és pásztorok • 150. genfi zsoltár • Ave Maria (1935) • Négy olasz 
madrigál I. • Cigánysirató • Egyetem, begyetem • Esti dal • Hegyi éjszakák I. • Isten kovácsa • 
Lengyel László • Nagyszalontai köszöntő • Táncnóta • Túrót eszik a cigány • Villő • Zöld erdőben

BARTÓK BÉLA 27 egyneműkar: Jószág-igéző • Bolyongás • Ne hagyj itt! • Leánykérő •  
Leánynéző • Csujogató • Isten veled!

BÁRDOS LAJOS Hej, igazítsad! • Huszártánc • Szellő zúg • Cantemus • Magos a rutafa • Ave Maria

KARAI JÓZSEF Tavaszi dal • Hív a messzeség

SZŐNYI ERZSÉBET Szamárének

KOCSÁR MIKLÓS Gyermekkarok /Tavaszébresztő - Naphívogató - Csilingelő - Tél - Sársokalló - 
Levélsöprő/ • Sub tuum praesidium • Salve Regina • Missa in A: Kyrie, Gloria, Sanctus • Ó, havas 
erdő némasága • Téli alkony: Téli alkony - Ne félj! - Jó szánút, jó fejsze • A jövő vacogása • Félelem

GYÖNGYÖSI LEVENTE Asperges me • Caelum et terra • Dixit Dominus • Confitemini Domino 

TÓTH PÉTER Gaudete • O nata lux

ORBÁN GYÖRGY Missa sexta: Gloria

FRANZ BIEBL Ave Maria

GUSTAV HOLST Ave Maria



A kórus összlétszáma a kórusvezetőkkel és kísérőkkel együtt:          fő. 

A kórus kíván-e részt venni a minősítő versenyen?

2020. május 31-ig kérjük megküldeni az utazók névsorát születési adatukkal* együtt, illetve a 

személyazonosító okmány* számát, megjelölve az énekkarban betöltött titulusát, valamint az 

esetleges egyéni szoba igényeket.

Érkezés időpontja: 

A fesztivál időtartama alatt lesz-e a kórusnak saját busza?              igen            nem

Van-e különleges étkezési igényük? (vegetáriánus, étel allergia)

A FESZTIVÁL RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK KÓRUSOKNAK MINŐSÍTŐ VERSENY

A Nyíregyházi Cantemus Kórus több évtizedes világjáró tevékenysége során szerzett 
kórusbarátságai adták az ötletet több mint húsz évvel ezelőtt az első Cantemus Fesztivál 
megszervezéséhez. Miért ne teremtsünk Nyíregyházán lehetőséget a találkozásra régi  
és leendő barátaink és a kórusmuzsika barátai számára?

A Nyíregyházi Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola ezért nyitja meg  
kapuit ismét a világ minden tájáról érkező gyermek, ifjúsági és felnőtt kórusok előtt  
a XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál keretein belül.

• A világhírű Cantemus kóruscsalád az idelátogató kórusok tiszteletére    
 Nyitóhangversenyt ad.

• A Folklór est keretén belül az énekesek felölthetik legszebb népi ruhájukat,  
 hogy Nyíregyháza város lakóinak megmutassák országuk, városuk népi hagyományait.

• A kórusok versenybe szállhatnak a nemzetközi zsűri által odaítélt díjak mellett  
 a Nagydíjért és a Közönségdíjért.

• Fesztivál hangversenyeken léphetnek fel a kórusok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 legszebb templomaiban. 

• A Gála hangverseny színes kavalkádot nyújt a közel 1500 nézőnek. A kórusok rövid 
 bemutatkozását az egyesített énekkar nagyszabású előadása koronázza meg.

• A fesztivál kellemes atmoszféráját mindig a kórusok közötti barátság alapozza meg,  
 mely a Gála hangverseny utáni tradicionális magyar táncházban csúcsosodik.

• A fesztivál ideje alatt Szabó Dénes vezetésével karvezetői mesterkurzus zajlik  
 a világhírű Cantemus Gyermekkar és Pro Musica Leánykar közreműködésével. 
 A mesterkurzusra jelentkezni a külön részletezett feltételek alapján lehet.

A fesztivál részletes programja a jelentkezések elbírálása után lesz elérhető.  

http://www.cantemus.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. JANUÁR 31.

• A jelentkezési lap letölthető a www.cantemus.hu internetes oldalról. A jelentkezési 
lappal együtt benyújtásra kért anyagok elküldhetők a mail@cantemus.hu e-mail címre!

• A jelentkezési lappal együtt megküldendő:

 - Az énekkar bemutatása (max. 300 szó) ha lehetséges angol nyelven is - elektronikus úton 
 - 2 db nagy felbontású fénykép a kórusról, 1 db kép a karnagyról – elektronikus úton (JPEG) 
 - Hangzó anyag (CD vagy videofelvétel), legalább 10 perces, melyet a kórus az utóbbi 
  években készített. (A felvételek elektronikus úton mp3 formátumban is elküldhetők!)

• A minősítő versenyen énekelt 12 perces műsor (amennyiben a kórus indul a   
 minősítésért), mely magában foglalja a szabadon választott Kodály művet is.  
 (A versenyműsor módosításának, és a kották beérkezésének utolsó időpontja  
 2020. május 31.)

• A Művészeti Tanács a beküldött hangzó anyagok művészi minősége alapján választja ki  
 a meghívandó együtteseket. A jelentkezés elfogadásáról 2020. február 17-ig értesítést  
 küld a fesztivál igazgatósága.

• A kórusokat a rendezők a fesztiválhoz kapcsolódó templomi és vidéki szereplésre is   
 felkérhetik, ezért a kórusoknak rendelkezni kell 20 perces egyházzenei műsorral.  
 (Lehet zongorakíséretes)

• A kórusok rendelkezzenek egy vidám, könnyed hangvételű műsorral (5-10 perc),  
 mely részben tükrözze nemzetük népzenei hagyományait is. (A Folklór est,  
 Gálahangverseny repertoárja).

• A Művészeti Tanács által előírt Összkari művek megtanulása kötelező!

• Az énekkarok műsoraikért, egyéb fellépéseikért, valamint a rádió-, TV-, film  
 és hangfelvételekért díjazást nem kérhetnek.

• Az utazás költségeit a résztvevő kórus viseli. 

• A kórusok ellátása 2020. augusztus 16-án vacsorával kezdődik és 2020. augusztus 21-én  
 reggelivel fejeződik be.

• A magyar kórusok számára a kedvezményes részvételi díj 50.000 Ft/fő, mely összeg 
 tartalmazza a fesztivál teljes időtartamára az étkezés és szállás költségeit. 

 2020. július 15. után az esetleges lemondásokat már nem áll módunkban visszafizetni.

• A részvételi díjat 2020. május 31- ig kérjük átutalni a következő számlaszámra:

 CANTEMUS FESZTIVÁL 
 XIII. Cantemus Fesztivál részvételi díj 
 OTP Bank 11744003-16822768-10010000

• A versenyen való részvétel nem kötelező, önkéntes.

• A versenyre benevező kórusok maximum 12 perces szabadon választott műsorában  
 1 tetszőleges Kodály műnek szerepelnie kell.

• Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

• A minősítő verseny helyszíne: A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály terme 
 (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)

• A kórusok a verseny zeneműveinek 5 példányát kötelesek megküldeni a Fesztivál  
 Irodájának. (Határidő: 2020. május 31.)

• A teljesítményeket szakmai zsűri értékeli.

 Aranydiploma 85 %-tól 
 Ezüstdiploma 75 %-tól 
 Bronzdiploma 65 %-tól

• A nemzetközi zsűri a versenyző kórusok között Nagydíjat és különdíjakat oszt ki.

• Különdíjak: 

 Közönség díj 
 Legjobb Kodály mű előadása 
 Legjobb művészi program 
 Legjobb ifjúsági kórus 
 Legjobb karvezető 

JELENTKEZÉSI LAP – KÓRUSFESZTIVÁL

XIII. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL  
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Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Az énekkar neve: 

Karnagy neve: 

Kapcsolattartó neve / telefonszáma: 

Helységnév: 

Utca, házszám:

Irányítószám:  Ország: 

Telefon:  Fax: 

E-mail:   Mobil: 

Számlázási cím: 

Kórus típusa: gyermekkar fiúkórus leánykar/nőikar  

vegyeskar kamarakórus férfikar

igen            nem

 
Aláírás

 
Dátum

FESZTIVÁL ONLINE JELENTKEZÉSI LAP: www.cantemus.hu

*A megjelölt adatokat a szállásfoglalás céljából kérjük Önöktől és használjuk fel, az adatvédelmi szabályokat figyelembe véve.

fotó: Szarka Lajos


