
I. Országos jazz-zenei verseny 
 
A verseny időpontja: 2011. november 19.  
Rendező: Tóth Aladár Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

1068 Budapest, Városligeti fasor 6.  
Telefon/fax: 1-413-08-18 
E-mail: tazi@tothaladar.hu 

  Honlap: www.tothaladar.hu 
A verseny helyszíne: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 

1067 Budapest, Eötvös u. 10. 
 

A verseny célja: Az alapfokú jazz-zene oktatás pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása. A 
tehetséggondozás feladatainak támogatása, az énekes szólisták és az együttesek tanulóinak, tanárainak és 
iskoláinak a nyilvánosság biztosítása. A jazz–zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a muzsikálás 
gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, értékeinek, művészi színvonalának bemutatása 
az alapfokú zeneoktatásban. A jazzének és a hangszeres jazztanszakok művészetpedagógiai szintjének felmérése.  
A verseny jellege: Gyakorlati verseny 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő (egy fordulós). 
 
A verseny kategóriái: 
A) Jazz-ének 
B) Jazz-együttes 
 
A nevezés általános feltételei: 
Egy intézmény kategóriától és korcsoporttól függetlenül maximum 3 nevezést adhat be. 
Egy tanuló legfeljebb 2-szer (egy jazz-ének és egy együttes kategóriában) nevezhető. 
 
A) JAZZ-ÉNEK KATEGÓRIA 
Korcsoportok: 
I.   korcsoport: 21 éves korig.  
II. korcsoport: 22-26 éves kor között tanulók. 
  
A nevezés feltételei:  
1. A versenyre alapfokú művészetoktatási intézményben tanuló jazz-ének tanszakon tanuló énekesek 
jelentkezhetnek, akik tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel. 
2. A jelentkezők - a verseny napjáig betöltött 21 vagy 26 éves életkorúak lehetnek. 
 
A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott mű. 
Egy blues darab (dúr hangnemben), egy kötelezően választható darab a megjelölt stílusokból: szving, ballada, 
latin standard mű és egy szabadon választott stílusú darab. 
A verseny követelménye: 
A három mű különböző tempójú és karakterű legyen. 
A műsoridőt betartása kötelező. 
A kísérő zenekarról a rendező iskola gondoskodik. 
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező 
intézménynek be kell mutatnia. 
 
I. korcsoport: 
Egy kötelező mű: blues darab (dúr hangnemben). 
Egy kötelezően választható mű: 

Ballada: Misty, Lover Man, Tenderly vagy 
Szving: It Could Happen to You, It Don’t Mean a Thing, Beautiful Love vagy 
Latin: The Girl from Ipanema, Gentle Rain, Black Orpheus 

Egy szabadon választott mű. 
Műsoridő maximum 15 perc. 
 
II. korcsoport: 
Egy kötelező mű: blues darab (dúr hangnemben). 
Egy kötelezően választható mű: 

Ballada: ’Round About Midnight, Body and Soul, In a Sentimental Mood vagy 



Szving: Just One of Those Things, On the Sunny Side of the Street, Softly as a Morning Sunrise vagy 
Latin: No More Blues, Nicka’s Dream, Triste 

Egy szabadon választott mű. 
Műsoridő maximum 15 perc. 
 
B) JAZZ-EGYÜTTESEK KATEGÓRIA 
Korcsoportok: 
I. korcsoport: a tagok átlagéletkora maximum 21 év,  
II. korcsoport: a tagok átlagéletkora 22- 26 év közötti. 
(Az átlagéletkor a matematika kerekítési szabályai alapján számolandó, a verseny napjáig betöltött életkorokkal.) 
 
A nevezés feltételei:  
1. A versenyre egy, vagy több alapfokú művészetoktatási intézmény által működtetett együttesek (tanulói) 
jelentkezhetnek, akik tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel. 
2. A jelentkezők - a verseny napjáig betöltött 21 vagy 26 éves életkorúak lehetnek. 
3. Az együttesek legkisebb létszáma 3 fő. 
4. Az együttesek tetszőleges összeállításban léphetnek fel a következő hangszerekkel: ének, gitár, zongora, bőgő-
basszusgitár, szaxofon, trombita, harsona, dob (fuvola, klarinét). 
 
A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választhat és szabadon választott mű. 
Egy blues darab (dúr hangnemben), egy kötelezően választható darab a megjelölt stílusokból: szving, ballada, 
latin standard mű és egy szabadon választott stílusú darab. 
A verseny követelménye: 
A három mű különböző tempójú és karakterű legyen. 
A műsoridőt betartása kötelező. 
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező 
intézménynek be kell mutatnia. 
 
I. korcsoport: 
Egy kötelező mű: blues darab (dúr hangnemben). 
Egy kötelezően választható mű: 

Ballada: Stella by Starlight, Body and Soul vagy 
Szving: Take the A Train, If I Should Lose You vagy 
Latin: Blue Bossa, One Note Samba 

Egy szabadon választott mű. 
Műsoridő maximum 15 perc. 
 
II. korcsoport: 
Egy kötelező mű: blues darab (dúr hangnemben). 
Egy kötelezően választható mű: 

Ballada: ’Round About Midnight, Blue in Green vagy 
Szving: Well You Needn’t, Tune Up vagy 
Latin: How Insensitive, Corcovado 

Egy szabadon választott mű. 
Műsoridő maximum 15 perc. 
 
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat 
adhat ki. 
A versenybizottság különdíjjal jutalmazhatja a legjobb saját feldolgozást, kompozíciót, a legjobb hangszeres 
szólistát, a legjobb zenekari zenészt. 
 
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról 2011. szeptember 10-étől letölthető www.tothaladar.hu, 
amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2011. szeptember 30-áig. 
 
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény 
fedezi.  
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény, vagy a tanuló által.  
 
Az országos forduló nevezési határideje: 2011. szeptember 30. 
 


