FELHÍVÁS
népzenei minősítőre
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA a www.kota.hu honlapon
közzétette a 19. ORSZÁGOS NÉPZENEI MINŐSÍTŐ hivatalos kiírását. A lebonyolítás rendje
lényegében a korábbi hagyományokat követi. Az együttesek és szólisták két évente minősülnek. A
részvétel önkéntes jelentkezés alapján történik.
A minősítésnek három szintje van. Minden csoport és szólista a 18. minősítési szakaszban elért
fokozata alapján vesz részt a minősítőben.
A 19. KÓTA Országos Népzenei Minősítőn minden szólista és csoport legalább egy, de lehetőségként
két alkalommal kérhet minősítést. A 19. országos minősítő második alkalma az előzővel azonos
minősítési szinten egy magasabb szakmai fokozat elérését, vagy a 19. országos első minősítőn
továbblépésre jogosító minősítő eredmény alapján a magasabb minősítési szint szakmai minősítési
fokozatának elérésére nyújt lehetőséget. A második alkalommal jelentkezők feltételei az elsőével
azonosak.
Térségi minősítő szintre jelentkezhet az a szólista, vagy csoport, akinek vagy amelynek a 18
minősítési szakaszból nincs minősítési fokozata, vagy a 18. minősítő szakaszban Térségi Minősítőn a
„Megfelelő”, vagy a 18. Országos minősítő szinten a „Bronz” szakmai fokozatot érte el.
Országos minősítő szintre jelentkezhet az a szólista, vagy csoport, akinek vagy amelynek a 18. vagy
19. Országos Népzenei Minősítőn a térségi szinten „Dicséretes” és a „Kiváló”, az országos szinten
„Ezüst”, vagy „Arany” minősítési fokozatot értek el.
KÓTA Országos Népzenei Gála szintre jelentkezhetnek a 18. országos népzenei minősítőn
„Aranypáva-díjat”, vagy „Aranypáva nagydíjat” elért szólisták és együttesek.
Minősítő hangversenyt a KÓTA-val közösen bármely társadalmi szervezet, intézmény, egyesület,
művelődési ház, klub, oktatási intézmény stb. vagy együttes szervezhet, Jelentkezési lap a KÓTA
honlapján a felhívás mellett elérhető. A jelentkezés és a minősítőn való részvétel részletes feltételeit a
19. ORSZÁGOS NÉPZENEI MINŐSÍTŐ felhívása, valamint a minősítő hangversenyt szervező
intézmény által közzétett kiírás tartalmazza.
A minősítőre jelentkező szólistáknak és csoportoknak a minősítő hangversenyeket szervező
szervezetek képviselői adnak segítséget és részletes tájékoztatást. A minősítő hangversenyek
szervezéséről a KÓTA honlapján előzetes tájékoztatás olvasható.
Ez a felhívás tájékoztató jellegű, a 19. Országos Népzenei Minősítő felhívását nem helyettesíti.
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