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VI. ORSZÁGOS ÉNEKVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 6-7.  

Rendező: Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola 

1145 Budapest, Columbus utca 11. 

Telefon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90 

E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu 

Honlap: www.szentistvanzene.hu 

 

A verseny célja: A szakközépiskolai növendékek ének tudásának mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.  

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.  

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport:  9.,10. és 11. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, 

II.   korcsoport: 12. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam. 

 

A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

A nevezéskor leadott műsoron a későbbiekben nem lehet változtatni. 

Szereplésenként egy művet magyarul, a többit eredeti nyelven kell énekelni. 

A dalok transzponálhatók, az áriák nem. 

Az elődöntő dalai nem ismételhetők meg a döntőben.  

A dalok előadási sorrendje szabadon választható. 

Minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választott mű:  

Egy magyar népdal kíséret nélkül, vagy egy magyar népdalfeldolgozás kísérettel. 

Egy szabadon választott műdal: A dal mesterei 1-3. köteteiből vagy  

Kerényi Miklós György 1-3. kötetéből. 

A műsoridő maximum 6 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező egy művet választani az alábbiak közül: 

Falconieri: O bellissimi capelli (Ó bűbájos barna fürtök) 

Krieger:  Junggesellenfreuden (Agglegény örömök) 

Purcell: What shell I do to show… (Mit kell hát tennem…) 

J. S. Bach: Dem Ende zu (Végső órám) 

Rameau: Le Grillon (A tücsök) 

Két különböző stílusú szabadon választott dal. Barokk nem lehet. 

A műsoridő maximum 10 perc. 
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II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választott mű: 

Egy Mozart dal. 

Egy szabadon választott dal. Mozart nem lehet. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező választani egy művet az alábbiak közül: 

Caldara: Sebben crudele 

Caccini: Amarilli 

Giordano: Caro mio ben 

Scarlatti: Gia il sole 

Vivaldi: Vieni, vieni, o mio diletto 

Egy szabadon választott dal, vagy ária. Mozart és barokk nem lehet. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező egy dalt választani az alábbi dalciklusokból: 

Schumann: Dichterliebe, vagy 

Schumann: Frauenliebe und Leben 

Egy szabadon választott barokk dal, vagy ária 

Egy szabadon választott XX. századi magyar műdal. Népdalfeldolgozás nem lehet. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Egy szabadon választott romantikus dal. Schumann nem lehet. 

Egy szabadon választott XX. századi, vagy kortárs magyar dal. 

Egy szabadon választott ária bármilyen stílusból. (opera, kantáta, oratórium, vagy mise) 

A műsoridő maximum 12 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíja-

kat adhat ki.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.szentistvanzene.hu 2014. decem-

ber 15-étől letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 23. 
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