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5000 Szolnok, Kossuth tér 2. Postafiók 139. Telefon: 56/510-110; Fax: 56/510-114;
E-mail: verseghy@mail.vfmk.hu; http://www.vfmk.hu
Számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Szolnok 11745004-15576512


NÉPDALKÖRÖK, NÉPZENEI EGYÜTTESEK		 
EGYÉNI SZÓLISTÁK	
részére
								Ikt.sz: 	 53-1/2008	
S z é k h  e l y é n						Tárgy: 	 Népzenei minősítő 
 Törökszentmiklóson
Előadó: Bukor Irén	
	

Tisztelt Csoportvezető!					Dátum:  Szolnok, 2008. február 18.
Kedves Dalosok!						


           A 14. ciklus utolsó előtti állomásához érkeztünk a törökszentmiklósi népzenei minősítő hangverseny meghirdetésekor. Az eddigi tapasztalatainkat, s az Önök visszajelzéseit figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a fellépők szakmai fejlődését azzal segítjük leginkább, ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tapasztaltabb szólistákat és együtteseket is meghallgathassák. Ezért, s hogy Önöknek ne kelljen térségi és országos versenyre külön-külön elutazni, intézményünk együtt hirdeti meg a két szintet.
           A minősítő hangverseny 2008. május 18-án, vasárnap 10 órakor kezdődik a törökszentmiklósi, Városi Művelődési Központban (Kossuth Lajos út 135).
Nevezés 2008. április 14-ig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, melyet postán és személyesen is eljuttathat a következő címre: VERSEGHY FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZET (Bukor Irén), 5001 Szolnok Pf: 139.; Kossuth tér 2. 
A jelentkezési lapokon, illetve azok mellékleteként szíveskedjenek a fellépő szólistáról, vagy együttesről néhány mondatot írni, melyet a műsorközlő fellépés előtt bemondhat. Ebédelési szándékukat is e levélben szíveskedjenek jelezni. Egy ebéd ára 600 forint. 
A nevezési díj befizetésére alkalmas csekket a visszajelentkezések után küldünk ki, a részletes programmal együtt. Az országos felhívást – melyet már a ciklus elején minden résztvevőnek eljuttattunk – igényelni lehet a fenti címen, illetve telefonszámon.
         Szíves tájékoztatásukra közöljük, hogy a 14. minősítési ciklus 2008. júniusában véget ér. Az utolsó minősítési lehetőség ebben a ciklusban Kunhegyesen lesz 2008. május 31-én (szombaton), amelyet a - hagyományosan megrendezésre kerülő - Jász-kun citeratalálkozóval köt össze a kunhegyesi művelődési ház. A kunhegyesi rendezvényre – emiatt - főképpen hangszeres fellépőket várunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a 14. ciklusban a térségi minősítőn elérte a kiváló és dicséretes  fokozatot, az még ebben a ciklusban indulhat országos minősítésen.
Kérdéseikkel, észerevételeikkell szíveskedjenek Bukor Irén művészeti előadót keresni az 56-510-123-as telefonszámon.
Jó felkészülést kívánunk!  


Üdvözlettel:         
 		Bertalanné Kovács Piroska                                
                        igazgató	

