2018 július 6-11

2019 július 5-10

2020 július 10-15

A Bécsi Summa Cum Laude Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál, Ausztria legfontosabb nemzetközi
ifjúsági zenei fesztiválja kórusok és zenekarok számára, mely 2015-ben is az osztrák UNESCO
Bizottság égisze alatt, a nemzetközi hírnévvel rendelkező karmester, Nikolaus Harnoncourt művészi
védnöksége és az osztrák szövetségi elnök, Dr. Heinz Fischer pártfogása alatt kerül megrendezésre.
A fesztiválra minden év júliusában Bécs két fő komolyzenei koncert helyszínén, a Musikverein
Aranytermében és a Konzerthausban kerül sor, amely egy olyan nemzetközi környezetet teremt,
ahol a ﬁatal zenészek ezrei élvezhetik a kulturális csere előnyeit és építhetnek kontinenseket átívelő
kapcsolatokat.
A zenei együttesek részt vehetnek akár a versenyen, akár az ünnepségen (nem-kompetitív).
A verseny nemzetközi zsűrijét olyan kiemelkedő szakemeberek alkotják 2016-ben is, akik a Bécsi
Zeneakadémián tartják az Akadémiai programunkat.
Élvezze az interaktív workshop-okat, oktató előadásokat, a helyi közönségnek szervezett további
koncerteket, és az európai elő - és utó- koncert turnékat, amelyet többek között Bécs legújabb
koncerttermében, a „MuTh“-ban, illetve a Bécsi Fiúkórus számára fenntartott koncertteremben
tartanak meg. További rendezvényeinkre olyan nevezetes helyszíneken kerülhet majd sor, mint a
Szent István-székesegyház (Stephansdom) és a Bécsi Városháza (Wiener Rathaus).
A Fesztivál elsődleges célja, egy olyan környezet megteremtése, ahol a világ minden részéről
érkező ﬁatal zenészek globális szinten együttműködhetnek és határokat átívelő, tartós nemzetközi
barátságokat teremthetnek.

NAPI PROGRAM*:
Nap 1 Regisztráció és üdvözlő ünnepségen a Szent István-székesegyházban (minden résztvevő)
“Kick-oﬀ” nyitótalálkozás (minden karmestereknek)
Nap 2 Kórus verseny és ünneplés a Musikverein Aranytermében
Egyéni koncertek és előadások Bécsben és környékén (minden csoportnak)
Nap 3 Zenekari verseny és ünneplés és speciális csoportok a Musikverein Aranytermében
Nap 4 Egyéni koncertek és előadások Bécsben és környékén (minden csoportnak)
Kórus és zenekari műhelyek (workshopok) a Bécsi Zeneakadémián
Nap 5 A Zenei Háza (Haus der Musik) meglátogatása , interaktív hang-múzeum
Előadás, felkészülés a Nyertesek Gálakoncertjére és csoportkép (minden csoportnak)
A nyertesek esti Gálakoncertje a bécsi Konzerthausban vagy a Musikverein
Aranytermében
Díjkiosztó ünnepség és búcsúfogadás
Nap 6 Indulás tovább a túrára vagy haza
* A program változás jogát fenntartjuk

FESTIVAL CSOMAG TARTALMA:

JELENTKEZÉS:

A csomag díja a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
Utazást, szállást és ellátást az 5 napig tartó fesztiválon
Szervezés azon költségeit és a fesztivál alábbi szolgáltatásait , amelyeket nem támogatnak
sem a köz- sem privát támogatók:

A jelentkezési határidő legkesőbb Február 15-ig
a fesztivál évében. Szíves ﬁgyelmükbe ajánljuk,
hogy a fesztivált megelőző év október 31-ig,
történő előzetes registráció esetén rendkívül
kedvező árengedményt biztosítunk.

- Megnyitó ünnepsége a Szent István-székesegyházban
- Két interaktív workshop és egy további előadás a Bécsi Zeneakadémián
- Két további koncert Bécsben és környékén
- A versenyen: egy előadás a zsűri előtt és esetleg a zsűri által kiválasztott legjobb
csoportok számára egy előadás a Nyertesek Gálakoncertjén a Musikverein Aranytermében
vagy a Konzerthaus nagytermében
- Az ünnepségen (nem-kompetitív): egy előadás a Musikverein Aranytermében vagy a
Konzerthaus nagyteremében
- Záróünnepség
- Oklevél minden résztvevőnek aki a workshop-okon részt vett a Bécsi Zeneakadémián
- A csoport szakmai tevékenységének és a Fesztivál pontos programjának Online
bemutatása
- Fesztivál nyomtatott programja minden résztvevőnek és karmesternek
- Részvételi bizonyítványok minden csoportnak és résztvevőnek

Részletek a weboldalon:
www.sclfestival.org
KAPCSOLAT:
További információért és részletekért
forduljon:
A VIA MUSICA-hoz - Vienna International
Association for Music and Culture Exchange
(Bécsi Nemzetközi Egyesület a Zenei és
Kultúralis Csere érdekében)
Email:oﬃce@sclfestival.org
VAGY FORDULJON A HELYI UTAZÁSI
IRODÁKHOZ

