
FELHÍVÁS 
 

Kárpát-medencei 
magyar könnyűzenei  

tehetségkutató verseny és bemutató, 
nevezés és részvétel. 

 
“Azért születtem június 4-én, hogy összehegedüljem a szétszakadt nemzetet!” 

Halmos Béla (1946-2013) 
 

2020-ban könnyűzenei tehetségkutató versenyt és bemutatót szervezünk a Kárpát-
medencében élő magyar fiataloknak, tehetségeknek, akik a saját szerzeményeikkel (rock, pop, 
tisztán elektronikus zene) mutathatják meg: a Magyarság összetartozik. Ez az összetartozás  
- 100 évvel Trianon után - semmit sem vesztett aktualitásából. Mottóként ezért is választottuk 
Halmos Béla Széchenyi-díjas népzenekutató, prímás gondolatát, aki zenészként és 
szakembertént is gyakran hangoztatta ezt. 
Az egész napos rendezvény keretében célunk a magyar könnyűzene megújításának és 
fejlesztésének támogatása, jövőkép és együttműködés kialakítása, aktív részvételre bíztatás. 
További cél a közösségben gondolkodás erősítése, bemutatkozási és szakmai ismerkedési 
lehetőség biztosítása a kárpát-medencei, könnyűzenét kedvelő fiataloknak. A rendezvény 
együttműködik könnyűzenei támogató programokkal és szervezetekkel. 
 
A tehetségkutató verseny és bemutató helye és időpontja: 
Lakitelek, Népfőiskola (6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.) 
(fedett színpadok, rossz idő esetén, fedett sátorban színpad és játszóhely), 
2020. április 27., hétfő, 10.00-20.00 között. 
 
Program: 
- A Kárpát-medencében élő magyar fiatalok, könnyűzenei tehetségek 
versenye és bemutatója 3 kategóriában: 

1. rock 
2. pop 
3. tisztán elektronikus zene. 

(Műfaji átfedés esetén valamelyik jellemző kategóriába a zsűri által besorolva.) 
 
- Könnyűzenei szakmai találkozó, előadásokkal: 
A tehetségkutató versennyel párhuzamosan szakmai találkozó is megrendezésre kerül, ahol 
neves szereplők tartanak előadást internetes-marketing, zeneszerzés és hangszerelés, 
mixing/mastering témakörökben. Kiváló lehetőség nyílik a résztvevők egymás közötti, illetve 
a szakmai fórumok irányában történő kapcsolat teremtésre, információ szerzésre is. 
 
A verseny nevezési feltételei: 
Korhatár: 15-35 év közötti, magyar fiatalok. 
Jelentkezési, nevezési határidő: (kizárólag a kiírás feltételei szerint):  
 
2020. március 27. péntek, 23:59 
Műfaji meghatározás: rock (1), pop (2), tisztán elektronikus zene (3) 



kategóriákban, - magyar nyelvű, saját szerzeményekkel.  
Instrumentális mű esetén: kárpát-medencei, jellemzően magyar zenei motívumok 
felhasználásával. 
 
Nevezés módja: 
Kizárólag interneten keresztül:  

Adatlap kitöltve (adatlap letöltése itt) 
- Adatlap megküldése email-ben a tehetsegkutato2020@gmail.com címre,  
- Facebook-oldal elérhetőség megadása a zenekarról, előadóról, 

ahol zenekari fotó, dalok és rövid leírás is található a produkcióról. 
- Nevezés 2 dallal, formátum: 44,1 kHz /24 bit, WAV, file-név:  

előadó-dalcím (ékezetek és szóköz nélkül) 
A 2 letölthető dalhoz link megadása: (ami nem jár le, 
Google drive (publikus link!), Dropbox, Yousendit.) 

  Letölthető link mellé kérünk megadni egy privát Soundcloud linket is a 2 dalhoz. 
 
A versenyben NEM vehet részt olyan zenekar /előadó, aki korábban bármilyen 
tehetségkutató versenyt megnyert. 
 
Döntés: 
Kategóriánként 3 fős szakmai zsűri döntése alapján: 2020. április 3. 
A döntésről a szervezők e-mail-ben értesítenek minden nevezőt 2020. április 6-ig.  
 
Meghívásra kerülő zenekarok, előadók: 
A meghívásra kerülő  produkciók értesítést kapnak a pontos érkezésről, a nap részletes 
programjáról és a technikai részletekről. 
A verseny programjában 30 produkció vesz részt (3 színpadon 10-10 zenekar): 3 dallal 
maximum, vagy 15 perc műsoridővel. (Részletekről előre egyeztetve a szervezőkkel.) 
 
Kép- és hangfelvételek a versenyről, találkozóról: 
Minden fellépőről összefoglaló kép- és hangfelvétel készül, melyhez a jelentkező a 
nevezéssel egyidejűleg hozzájárul. 
A felvételeket a produkciók utólag, vágva, kevert hanggal kapják meg, melyet szabadon 
felhasználhatnak. 
 
Közönségszavazás:  
A verseny ideje alatt közönségszavazás zajlik, melyen a fellépők 
kivételével bárki a helyszínen szavazhat. (közönségdíj) 
 
Zsűri tagjai:  
Kategóriánként 3 fő, az adott műfajban jártas, elismert szakember, zenész. 
 
Díjátadó : 
A versenyprogram és a zsűri döntése után a helyszínen a gála-koncert részeként. 
 
 
 

Jantyik Levente

https://drive.google.com/file/d/1LUAQFTg1rE16lMiKVIoEL6ArbklTC57f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUAQFTg1rE16lMiKVIoEL6ArbklTC57f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUAQFTg1rE16lMiKVIoEL6ArbklTC57f/view?usp=sharing


Díjak:  
Értékes hangszerek, stúdió-eszközök, zenei kiegészítő eszközök kategóriánként (hangszer, 
erősítő, hangkártya, mikrofon), a kategória-győzteseknek profi stúdió-hangfelvétel, teljes 
lemezfelvétel, internetes sajtó-megjelenések. Fellépési lehetőségek, bemutatkozás 2020-ban, 
a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai partnereinek színpadain, rendezvényein országszerte, 
kapcsolatépítési lehetőség és támogatás 2020-ban. 
 
Nevezési díj :  
10.000 Ft, melyet a nevezési határidőig kell befizetni az OTP 11707062-21441976-00000000  
 elkülönített alszámlára, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a zenekar / előadó nevét.  
(A nevezési díjak nem kerülnek visszatérítésre.) 
 
Szállás:  
A határon túlról érkező zenekarok / előadók részére, szállást biztosítunk 2020.04.26-04.27 (2 
éjszakára.)  
 
Információ kérhető: 
tehetsegkutato2020@gmail.com  e-mail címen.  
 
 
 
 
Lakitelek, 2020. február 21. 
 
 
 
 

Szervezők 
 
 
 

 
 


