
IV. Országos hárfaverseny 
 
A verseny időpontja: 2012. április 20-21. 
Rendező: Molnár Antal Zeneiskola 
 1073 Budapest, Erzsébet körút 32. 
 Telefon/fax: 06-1-342-6128 
 E-mail: maz@mazene.hu; kiss.tunde@mazene.hu 
 Honlap: www.mazene.hu /hárfafórum 
A verseny helyszíne: Erzsébetvárosi Közösségi Ház (EKH)  
                 1073 Budapest, Wesselényi u. 17. 
 
 A verseny célja: A hárfa tanszak eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós). 
 
Korcsoportok: 
I.     korcsoport: 1. és 2. évfolyam, (1998. április 20-án és után született tanulók) 
II.   korcsoport: 1. 2. és 3. évfolyam, (1998. április 20-a előtt született tanulók) 
III. korcsoport: 3. 4. 5. évfolyam,  
IV. korcsoport: 6. 7. 8. 9. 10. évfolyam tanulói 
A nevezés felső korhatára a verseny napjáig be nem töltött 22 életév. 
 
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 
A verseny követelménye: minden művet kotta nélkül kell előadni! 
A játszott művek különböző korú, stílusú és eltérő karakterűek legyenek!  
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező 
intézménynek be kell mutatnia. 
 
I. korcsoport:  
Szabadon választott mű vagy művek. 
Műsoridő maximum 5 perc. 
 
II. korcsoport: 
Kötelező mű: Bochsa: Op. 318; 40 Etüdből: XXVII. (Allegro moderato affettuoso);  

vagy Naderman: 30  Fortschreitende Etuden No. 27. (Allegro);  
vagy Naderman: No.2. Fünfzehn Etuden 4. Esz-dúr 

Szabadon választott mű vagy művek. 
Műsoridő maximum 6 perc. 
 
III. korcsoport: 
Kötelező mű: Naderman: 30 Fortschreitende Etuden No.19. (Allegro);  

vagy Naderman: No.2. Fünfzehn Etuden 9. (Allegro);  
vagy Heller-Hasselmans: Six études No. 6. (Allegro vivace) 

Szabadon választott mű vagy művek. 
Műsoridő maximum 8 perc. 
 
IV. korcsoport:  
Kötelező mű: Bochsa: Op. 318 Etüdökből XXXIV (Allegro)  

vagy Bochsa: Exercice III. (Andantino)  
vagy Heller-Hasselmans: Six etudes No. 4. (Allegro vivace) 

Szabadon választott mű vagy művek. 
Műsoridő maximum 10 perc. 
  
 
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  
A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.mazene.hu /hárfafórum 2012. január 4-től 
letölthető, amit kitöltve az iskola nevére és címére kell eljuttatni. 
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. 



A versenyen a bemutatott művek jogtiszta kottájával kell rendelkezni. Ezekről a kottákról, két példányt 
(másolatot) kell mellékelni a regisztrációkor. 
 
Az országos döntő nevezési határideje: 2012. február 15. 
 
 


