
XII. Országos gitárverseny 
Luis Milan és John Dowland emlékére 

 
A verseny időpontja: 2012. március 23-25. 
 Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 2600 Vác, Konstantin tér 8. 
            Telefon/fax: 06-27-314-893 
  E-mail: zeneiskola.vac@dunaweb.hu 
   Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu 
 
A verseny célja: A gitár tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő kétfordulós. 
 
Korcsoportok: 
I.    korcsoport: 2000. június 1-je és 2004. május 31. között, 
II.   korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között, 
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között, 
IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók. 
 
ORSZÁGOS FORDULÓ 
A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 
A verseny követelménye: 
A műveket kotta nélkül kell előadni! 
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező 
intézménynek be kell mutatnia. 
 
I. korcsoport: 
Elődöntő: 
Kötelezően választható mű(vek):  
Egy klasszikus vagy romantikus etűd vagy előadási darab és egy vagy több tétel reneszánsz tánc lehetőleg Luis 
Milan vagy John Dowland művei közül. 
Műsoridő maximum 6 perc 
 
Döntő: 
Szabadon választott művek két különböző zenei korszakból, 

az egyik magyar, XX. századi vagy kortárs szerző műve legyen. 
Műsoridő maximum 6 perc. 
 
II. korcsoport: 
Elődöntő: 
Kötelezően választható művek:  
Egy Matteo Carcassi vagy Dionisio Aguado etűd és egy vagy több Luis Milan vagy John Dowland tánc. 
Műsoridő maximum 7 perc. 
 
Döntő: 
Szabadon választott művek két különböző zenei korszakból, az egyik magyar, XX. századi vagy kortárs szerző 
műve legyen. 
Műsoridő maximum 7 perc. 
 
III. korcsoport: 
Elődöntő: 
Kötelezően választható mű(vek):  
Egy vagy több Napoleon Coste etűd (Op. 38.) és/vagy Luigi Legnani capriccio és egy vagy több Luis Milan 
vagy John Dowland mű (tánc vagy fantázia). 
Műsoridő maximum 9 perc. 
 
Döntő: 



Szabadon választott művek két különböző zenei korszakból, az egyik magyar, XX. századi vagy kortárs szerző 
műve legyen. 
Műsoridő maximum 9 perc. 
 
IV. korcsoport: 
Elődöntő: 
Kötelező mű(vek):  
Két különböző karakterű klasszikus vagy romantikus etűd vagy előadási darab és egy vagy több John Dowland 
fantázia. 
Műsoridő maximum 10 perc. 
 
Döntő: 
Szabadon választott Heitor Villa-Lobos etűd vagy előadási darab és barokk szvit vagy klasszikus szonáta vagy 
variációs mű. 
Műsoridő maximum 12 perc. 
 
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  
 
A nevezés az országos fordulóra (döntőre): A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vacizeneiskola.gportal.hu 
letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2012. február 15-éig. 
 
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: 2012. február 15. 
 
TERÜLETI VÁLOGATÓK 
A területi válogatók ideje: 2012. január 20-ától 2012. február 2-áig. 
 
A válogatók anyaga: Az országos forduló elődöntőjének darabjai.  
Követelmény: 
A területi válogatók versenyanyagát nem lehet megváltoztatni az országos fordulóra! 
 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola  
 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 
Terület: Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zala megye. 
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola  
 6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 
Terület: Bács-Kiskun-, Békés- és Csongrád megye. 
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium 
 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén-, Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu 
Terület: Fejér-, Nógrád-, Heves- és Pest megye 
Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

       9022 Győr Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 
Terület: Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas- és Veszprém megye. 
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 
Rendező: Szabolcsi Bence Zeneiskola 

1052 Budapest, Vármegye u. 9. Honlap: szabezi@szabezi.hu 
Terület: Budapest 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2012. január 6-áig. 
 
A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető 2011. december 10-
étől, amit az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2012. január 6-áig. 
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 
 



10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a 
nevezést befogadó rendező iskola küld. 
 
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 
 
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 
értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 
Az országos fordulóba (döntőbe) jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a 
döntőt rendező iskola határozza meg. 
Az országos fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő. 
 
Az országos forduló nevezési határideje: 2012. február 15. 
 
 


