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OKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK
SZÉKHELYÉN
Tisztelt Intézményvezető!
A 2016-os év ismét Helikoni év lesz. A nagy hagyományokkal bíró tehetségkutató
rendezvény már évtizedek óta a dunántúli középiskolás korosztály egyik legnagyobb
művészeti seregszemléje. Reményeink szerint a jövő évi Helikoni Ünnepségek ismételten sok
középiskolás diáknak szerez majd szép eredményeket és feledhetetlen élményeket.
Ezúton szeretnénk tisztelettel és szeretettel meghívni az Ön iskolájának tehetséges
fiataljait Keszthelyre a 2016-os Helikoni Ünnepségekre.
Általános tudnivalók a 2016-os Helikoni Ünnepségek kapcsán:
1. A rendezvény időpontja: 2016. április 21-22-23.
2. A rendezvény helyszíne: Keszthely (több helyszínen).
3. Szervezés és további információ: Balaton Színház (Helikoni Rendező Iroda)
(8360 Keszthely, Fő tér 3., Tel: +36 83 515 230; e-mail: helikon@balatonszinhaz.hu)
4. A Helikoni Ünnepségek a középiskolás korosztály és az iskolák művészeti versenye,
tehát kizárólag iskolai szervezésben várjuk a nappali tagozatos középiskolások (912 évfolyam, 14-18 éves korosztály) jelentkezését.
5. A tagintézmények jelentkezéseit külön-külön kérjük leadni, mivel az egyes
tagintézmények önállóan képviseltetik magukat a 2016-os Helikonon is. Ezért kérjük
tájékoztassa felhívásunkról a tagintézmény(-ek) vezetőjét(-it) is.
6. A helikoni versengés 2016-ban az alábbi művészeti kategóriákban kerül
meghirdetésre:
Vers és próza
Komolyzene hangszerszóló
Színjátszás
Komolyzene kamarazene
Népzene
Komolyzene szólóének
Népdal
Kamarakórus
Néptánc szóló és kamara
Vegyes kar
Néptánc együttes
Női kar
Könnyűzene és ének
Mozgásművészet és moderntánc
Egyéb
Vizuális művészetek
Irodalmi alkotás
Film és videó
A nevezésekkel kapcsolatos előzetes tudnivalók:
1. A legtöbb kategóriában EGY nevezést fogadunk el iskolánként.
Egy nevezés iskolánként: vers és próza; színjátszás; női kar; kamarakórus; vegyes kar;
népzene; népdal; néptánc szóló és kamara; néptánc együttes; irodalmi alkotás; vizuális
művészetek; film és videó; egyéb.
Két nevezés iskolánként: mozgásművészet és moderntánc; könnyűzene és ének.
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Ezekben a kategóriákban iskolánként nevezhet egy szóló/duó és egy csoport/zenekar
is, de itt nincs összevonási lehetőség!
Összevonható nevezések: A komolyzenei kategóriákon belül (komolyzene
hangszerszóló, komolyzene szólóének, komolyzene kamara kategóriák) lehetőség van
a nevezések összevonására, tehát a küldő iskolák maguk dönthetik el, milyen
megosztásban neveznek, de maximum három komolyzenei nevezés adható le
iskolánként.
2. A Helikoni Ünnepségek magas színvonalának megőrzése érdekében kérjük, hogy a
kortársak között is kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó, tehetséges diákokat,
együtteseket delegálják! Minden kategóriában javasoljuk az előválogatást és hozzáértő
szakemberek véleményének előzetes kikérését.
3. A 2016. évi Helikonon résztvevő diákok nevezési díját 8.000,- Ft/fő összegben
határozta meg az alapítvány kuratóriuma. Az árban 2016-ban is helikoni csomagot, két
éjszaka szállást, valamint öt meleg étkezést, szabadidős programokat, díjakat stb.
biztosítunk majd a diákoknak. A korlátozott számú kísérő tanár (20 diákonként 1
kísérőtanár) és a sofőrök részvételi díja jövőre várhatóan 4.000,- Ft/fő + IFA lesz.
4. A 2016-os rendezvény weboldalának címe: http://balatonszinhaz.hu/helikon2016/ lesz.
Ezen az oldalon lesznek olvashatók és letölthetők anyagaink, ill. nyomon követhetők a
rendezvénnyel kapcsolatos események várhatóan 2016. január 11-től. Az újévben
már minden új információt ezen a csatornán, illetve e-mailben közlünk majd az
iskolákkal.
Jelen levelünket a rendezvénnyel kapcsolatos előzetes tájékoztatás miatt és a részvételi
szándékok felmérésére kapcsán küldtük. A hivatalos nevezések 2016. januárjában
kezdődnek majd.
Amennyiben intézményéből érdeklődés mutatkozik a jövő évi Helikoni Ünnepségek
iránt kérjük, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva és lepecsételve 2015.
december 18-ig az Újkori Középiskolás Helikon Ünnepségek Alapítvány címére (8360
Keszthely, Kossuth Lajos u. 28.) postai úton, vagy a fejlécben is megtalálható e-mail címre
(helikon@balatonszinhaz.hu) elektronikus levél mellékleteként pdf formátumban megküldeni
szíveskedjenek!
Egyben kérjük, hogy iskolájuk Helikonért felelős tanárának nevét, e-mail címét és
közvetlen telefonszámát/mobilszámát is jelezzék, akivel a továbbiakban tarthatjuk a
kapcsolatot.
Kérjük - amennyiben szükséges - tájékoztassa felhívásunkról a tagintézmény(-ek)
vezetőjét(-it) is! Addig is bármilyen további kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre
elérhetőségeinken.
Várjuk visszajelzéseiket, üdvözlettel:
a Helikoni Rendező Bizottság
Keszthely, 2015. december 1.

