
A Zurányi A-Nobis pezsgösdalfesztivál tagjai ezúton meghirdeti a Zeneszerzők 
Versenyét, amelyre a zeneszerzők az alábbi iránymutatásoknak megfelelő, 
vonósnégyesre írt müvekkel pályázhatnak. A mü Haydn stílusát idézze 
valamint ritmusos akcentusokkal a modern muzsikára, jazzre emlékesztessen. 
Az az alkotás fogja a versenyt megnyerni aki a legjobban tudja Haydn stílusát 
modern fénybe hozni. 

• •  A kompozicio hossza: 8-10 perc. A hosszabb vagy rövidebb pályamüveket a  
 zsüri nem veszi figyelembe. 
• A darabot a klasszikus vonósnégyes felállásnak megfelelően kell        
 megkomponálni: I. hegedű, II. hegedű, brácsa, cselló.

Pályázók:
• A versenyen bármilyen nemzetiségű zeneszerző részt vehet, aki 18-35 éven 
 közüli. 
• •  Egy zeneszerző több művet is nevezhet, azonban minden művet külön kell 
 nevezni.
• Nevezési díj: nincs 

Határidö: Február 28. 2022
Díj: 1000€

A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• •  Minden partitúrát névtelenül kell beküldeni; csak egy álnevet lehet      
 feltüntetni a partitúra oldalain. 
• A pályázó több pályamüvel indulhat
•  Vonósnégyes számára írt mű partitúrája PDF formátumban (A4-es kotta) és a  
 mü MP3 fájlja
• •  A pályázók egy aktuális önéletrajzot kell beküldjenek amiben a pályázó teljes  
 neve, emailcíme, valamint a pályázó érvényes útlevelének másolata és     
 telefonszáma szerepel. 
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A zsűri tagjai kizárólag az álnévvel ellátott kottákat és a benyújtott mp3 
felvételt tekinthetik meg. A versenyt követően minden PDF fájlt és mp3 
hangfelvételt törlünk. A zsűri tagjai és a nyilvánosság csak a díjnyertes és az 
elismerésben részesített művek szerzőit ismeri majd meg. A nyertes pályázók 
müve 20022ben, Junius 4-én lesz elöadva az Artel Quartet-töl. 

AAz Artel kvártett tagjai nemzetközi festiválokon és rendezvényeken fellépnek. 
Szerepeltek a Bécsi Musikveren meghívottjaként valamint az ORF Kultúrház, 
Isa Fesztivál és a Haydn Ház fiatal elöadómüvészek tehetségeként is. 

További információk: 
Diana Arcos Vilanova | +43 (0) 6769482462 | didannadid@gmail.com
Annamaria Kaszoni | +43 (0) 6765664945 | kaszoni.annamaria18@gmail.com

A következö emailcímre várjuk jelentkezését: 
sektklansektklang.festival@gmail.com
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