
XIV. Országos zongoraverseny 
 

A verseny időpontja: 2011. december 15-17. 
A rendező: Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zeneiskola 

        5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. 
        Tel/fax: 06-66-321-222 

         E-mail: bekesbartok@gmail.com 
                    Honlap: www.bekesbartok.hu 
 
A verseny célja: A zongora tanszak eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.  
Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.  
 
Korcsoportok: 
I.    korcsoport:  9. évfolyam, 
II.   korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 
III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 
IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulói. 
 
A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. 
A verseny követelményei: 
A szabadon választott mű a kötelezőtől eltérő stílusú és karakterű legyen. 
A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 
 
I-III. korcsoport: 
Elődöntő: 
Kötelezően választható művek: 

Egy virtuóz D. Scarlatti-szonáta. 
J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven műveiből egy vagy több darab, (szonáta vagy szonátatétel 
kivételével). 

 Egy F. Chopin mazurka. 
Műsoridő maximum 15 perc.  
 
Döntő 
Kötelezően választható művek: 
            Egy vagy több romantikus mű, melyből kötelezően egy Liszt F. műve legyen. 
 Egy vagy több Bartók B. mű. 
Egy szabadon választott mű.  
Műsoridő maximum 20 perc. 
 
IV. korcsoport: 
Elődöntő:   
Kötelezően választható művek: 

Egy prelúdium és fúga J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier című köteteiből. 
J.  Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven műveiből egy (vagy több) előadási darab vagy egy szonáta-
tétel. 
Egy virtuóz etűd.* 

Műsoridő maximum 20 perc. 
 
Döntő:  
Kötelezően választható művek:  

Egy virtuóz D. Scarlatti-szonáta. 
 Egy vagy több romantikus mű.* 
 Egy vagy több XX. századi mű. 
Műsoridő maximum 20 perc. 
 
*Legalább egy Liszt F. műnek a romantikus mű vagy a virtuóz etűd kategóriában kötelezően szerepelnie kell. 
 
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  



 
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.bekesbartok.hu 2011. november 1-jétől letölthető, 
majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  
 
Az országos forduló nevezési határideje: 2011. november 15. 
 
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási 
költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli. 
A versenyzők részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terhelheti vagy önköltséges. 
 
 


