W I NA N D G Ā B O R
N E M Z E T KÖ Z I
JAZ Z - ÉN E KVE RSE NY

A Magyar Jazz Szövetség meghirdeti

a 2022-es Winand Gábor
Nemzetközi Jazz-Énekversenyt
2022. április 12-13.
Helyszín: Budapest Jazz Club
Időpont:

Winand Gábor neve nem csak a magyar, de az egész nemzetközi
jazz szcéna számára egy fogalom. Gyönyörű tónusú hangja,
imrovizációs virtuozitása, egész lényét átható muzikalitása, műfaji
sokszínűsége, és pedagógusként a személyéből áradó nyitottság,
sok énekes és zenész pályájára hatott, hat most is meghatározó
inspirációként. Winand Gábor hosszan tartó betegség után,
mindössze 57 évesen távozott közülünk 2021-ben.
A Magyar Jazz Szövetség, Winand Gábor halálának első évfordulója
alkalmából, élő zenei eseménnyel tiszteleg a zenészlegenda
öröksége előtt. Ezzel szeretnénk élővé tenni, és életben tartani
azt a zenei kincset, melyet Gábor adott át hallgatóságának,
zenésztársainak, növendékeinek. Ebből az alkalomból 2022. április
12-13-án a Budapest Jazz Clubban kerül megrendezésre az első
Winand Gábor Nemzetközi Jazz-énekverseny.

A verseny nemzetközi, melyre bármely ország
énekese jelentkezhet 18–32 éves korig.
JELENTKEZÉS:
1. A nevezési díj: 7000 HUF. Az összeget a Magyar Jazz Szövetség
számlájára kérjük utalni OTP 11706016-20452595, utalási
közleménybe kérjük beírni: Winand Gábor Jazz-énekverseny,
és a versenyző neve.
2. Jelentkezési lap és személyi igazolvány másolata
3. Három darab szabadon választott zenei link
4. Szakmai önéletrajz

A ZSŰRI TAGJAI:

■ David Linx
■ Elsa Valle
■ Pocsai Kriszta

A ZENEKAR TAGJAI:

■ Cseke Gábor – zongora
■ Hárs Viktor – nagybőgő
■ Balázs Elemér – dob
A vidéki és külföldi, határontúli versenyzők utiköltségüket és
szállásukat maguknak finanszírozzák.
A verseny során fotó, valamint audio és videó-felvételek készülnek,
melyet a Magyar Jazz Szövetség, mint a verseny főszervezője,
promóciós célokra felhasználhat. A versenyzők jelentkezésükkel
együtt ezen feltételeket elfogadják.

WINAND GÁBOR REPERTOÁR:
KÖZÉPDÖNTŐ
A Winand Gábor Repertoár Középdöntős számai a „Different Garden”
című BMC által kiadott lemezen szerepelnek:
https://bmcrecords.hu/albumok/winand-gabor-different-garden
Freddie Hubbard-Abbey Lincoln: Up Jumped Spring
Abbey Lincoln: Bird Alone
Kenny Baron-Molnár Eszter: Sunshower
DÖNTŐ
Winand Gábor – Elsa Valle: Jazzero
Winand Gábor – Elsa Valle: Estrella Fugaz

DÍJAZÁS:
I.	díj 700.000 HUF
II.	díj 500.000 HUF
III.	díj 300.000 HUF

A VERSENY MENETE:
1. FORDULÓ: Videós előválogató. Követelmény: Három darab szabadon
választott zenei link beküldése. A zenei link lehet privát youtube,
soundcloud, vagy spotify link (mp3 és egyéb audio fájl is küldhető) az
alábbi email-címre: hunjazzfed@gmail.com február 27-én éjfélig.
A három dalból egy tartalmazzon vokális improvizációt. A három
dalból egy jazz standard legyen. Eredmény várható kiírása: március 14.
2. FORDULÓ: Élő Középdöntő. Követelmény: Egy darab a „Winand
Gábor Repertoár” (lásd alább) Középdöntőre megadott számai
közül, valamint két szabadon választott dal, melyek közül az egyik
jazz standard legyen. A három számból legalább egy tartalmazzon
vokális improvizációt. Kotta és szöveg használatára a „Winand
Gábor Repertoár" számai esetén van lehetőség, a többit fejből kell
előadni. Mindhárom darabnak különböznie kell a Döntőben előadott
daraboktól.
3. FORDULÓ: Élő Döntő. Követelmény: Egy darab a „Winand Gábor
Repertoár” (lásd alább) Döntőre megadott számai közül, valamint két
szabadon választott dal, melyek közül az egyik jazz standard legyen.
A három számból legalább egy tartalmazzon vokális improvizációt.
Kotta és szöveg használatára a „Winand Gábor Repertoár” számai
esetén van lehetőség, a többit fejből kell előadni. Mindhárom
darabnak különböznie kell a Középdöntőben előadott daraboktól.

FŐSZERVE ZŐ:

A verseny során az énekes versenyzőket élő zenekar kíséri (zongora,
nagybőgő, dob) a Középdöntőben, és a Döntőben is.
A Középdöntőbe jutott versenyzők a verseny során játszani kívánt
darabokból kötelesek kottát küldeni, legkésőbb Április 10-ig az
alábbi email-címre: hun-jazzfed@gmail.com Amennyiben ezt
elmulasztják, az a versenyből való kizárást vonhat maga után.
A kotta nem kell hogy kottaszerkesztő programmal készüljön, lehet
kézzel írott is, de tartalmaznia kell minden lényeges, az előadásra
vonatkozó instrukciót.

TÁMOGATÓK :

A Középdöntőben kért darabok kottája az interneten megvásárolható.
A Sunshower című dal szövege letölthető: www.hunjazzfed.com
A Döntőben kért darabok szövege és kottája hamarosan letölthető
lesz oldalunkról: www.hunjazzfed.com
A Döntőben kért két darab szöveggel, és szöveg nélkül is előadható.

AJÁNLOTT ZENEI LINKEK:
» U
 p jumped Spring
https://bit.ly/3KUQR7M
» B ird Alone
https://bit.ly/3KRabCH
» S unshower
https://bit.ly/3ANjHlO
» J azzero https://youtu.be/LqLYgz-oC60
» E strella Fugaz https://youtu.be/mGPgYroWon8
A program főtámogatója a Petőfi Kulturális Ügynökség.

https://www.instagram.com/gaborwinandcompetition/

https://www.facebook.com/Winand-Gábor-Jazz-énekversenyGábor-Winand-Jazz-Vocal-Competition-101305162470487/

