X. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK
SZÁMÁRA
Oltai Adrienne emlékére
A verseny időpontja: 2020. március 27-29.
Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040006
2000 Szentendre, Duna korzó 16.
Telefon: 26/785162
E-mail: vujicsics@vujicsics.net
Honlap: www.vujicsics.net
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák továbbképzős évfolyamain elért
zenepedagógiai eredmények bemutatása. Tehetséggondozás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
A nevezés feltétele:
A versenyre csak a továbbképző évfolyamokon tanulók nevezhetnek beleértve a kamarazene
főtárgyas tanulókat is. Kamara kategóriában a csoport minden tagjának továbbképző
évfolyamosnak vagy kamarazene főtárgyasnak kell lennie.
Továbbképző évfolyamos tanulók: 7. illetve magasabb hangszeres évfolyamon tanuló
növendékek -kivéve nagybőgő, brácsa, csembaló ezen hangszeresek 5. illetve magasabb
évfolyamtól nevezhetőek.
Egy versenyző összesen kétszer nevezhető.
A rendező iskolával a jelentkezést megelőzően minden esetben egyeztetni kell a műsorszámok
hangszerigényét.
A versenyre nem nevezhetnek:
A zeneművészeti szakgimnáziumok, főiskolák, egyetemek jelenlegi vagy már végzett tanulói,
hallgatói. Kivételt képeznek azok, akik 1-2 évig zeneművészeti szakgimnáziumban vagy
szakközépiskolában folytattak tanulmányokat, de azt már abbahagyták és a 2019/2020-as
tanévben az alapfokú művészeti iskolában folytatják zenei tanulmányaikat.
A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az
azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi
díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés)
a nevező intézmény gondoskodik.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene
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A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
II. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között,
III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2002. május 31 között született tanulók.
A verseny anyaga: Legalább két szabadon választott mű különböző stíluskorszakokból.
A műsoridő:
Mindegyik korcsoportban a teljes műsoridő maximum 8 perc.
A verseny követelménye:
A műveket kotta nélkül kell előadni.
A műsoridő nem léphető túl.
A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskolának kell biztosítania.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
B) KAMARA KATEGÓRIA
Nevezési feltételek:
1. A 1998. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók nevezhetők.
2. A kamaracsoport tagja csak tanuló lehet, tanár nem.
3. A kamaracsoport 2-8 főből állhat.
Versenymű, vagy versenymű jellegű darab, ahol a zenekari átiratot billentyűs hangszer játssza,
a kamara kategóriában nem nevezhető.
A verseny anyaga: Legalább két szabadon választott mű különböző stíluskorszakokból. Régi
zenét játszó kamaracsoportok esetén a reneszánsz és a barokk zenén belül lehetőleg eltérő
karakterű művek nevezhetők.
A verseny követelményei:
A versenyműsor bemutatásához kotta használható.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
A műsoridő nem léphető túl!
A műsoridő:
A teljes műsoridő maximum 8 perc.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg
értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön
legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorára. A versenyzők végső pontszáma a
versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként minden korcsoportban I., II., III. helyezést
és különdíjakat adhat ki.
Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal
és a döntőt rendező iskola határozza meg.
Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. február 22.
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A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a rendező intézmény honlapján történik 2020.
február 22-ig. Ugyanitt olvashatók majd a döntővel kapcsolatos információk is.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2020. január 20-tól 2020. február 3-ig.
A válogatók anyaga: az országos döntő teljes műsora.
Követelmény: A területi válogatók műsorát a döntőre nem lehet megváltoztatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
OM azonosító: 027425
7624 Pécs, Radnics u. 9.
Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy és Tolna megye.
Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.
Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Honlap: www.debrecenizenede.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 037167
8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.
Honlap: www.kisfaludy.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megye.
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Honlap: www.mzmsz.hu
Rendező: Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039990
2120 Dunakeszi, Bem u. 27.
Honlap: www.farkasferencami.hu
Terület: Budapest, Fejér, Nógrád, Pest megye.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. január 7-ig.
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A nevezés módja a területi válogatóra: A versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lap a
válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról is letölthető, amit kitöltve a rendező iskola
nevére és címére kell eljuttatni postai úton vagy elektronikus formában 2020. január 7-ig.
A nevezési határidőt be kell tartani!
10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal
összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított
értékelési szempontok alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot
adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a
versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín,
zenei formálás, együttjáték.
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