
XI. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. április 18-20. 

Rendező: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

Telefon/fax: 06-22-500-989 

E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu 

Honlap: www.hermannzenesuli.hu 

 

A verseny célja: A társas muzsikálási igény fejlesztése. A kamarazene pedagógiai és előadói eredményének 

bemutatása.  
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő. 

Az országos döntő egyfordulós. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

Nevezési feltételek: 

Azok a tanulók nevezhetők, akik 2012. szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolában legalább a 3. 

hangszeres képzési osztályba beiratkoztak.  

A képzési osztályokat az élőképző évfolyamai nélkül kell figyelembe venni. 

Egy tanuló legfeljebb 2 kamaracsoporttal nevezhető. 
Nem nevezhetők az azonos hangszeres duók. 

A kamaracsoportok létszám: 2-8 fő. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Duó 

B) Trió, kvartett 

C) Kvintett, szextett, szeptett, oktett 

 

A résztvevők életkora: 1991. április 20. és 2003. január 1-je között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek 

 
A verseny általános követelményei: 

A kamaracsoportok létszám (kategóriától függően): 2-8 fő. 

A verseny megkezdése előtt a versenyműsorok eredeti kottáit (a kiadott átiratok eredeti kottáit is) regisztrációkor 

be kell mutatni. 

Amennyiben kiadatlan átiratból-, kéziratból kívánnak művet előadni, akkor ehhez a szerző engedélyét is be kell 

szerezni, amit a regisztrációkor szintén be kell mutatni. 

A műsoron belül szükség szerint egy versenyző több hangszeren is játszhat (billentyűs, fafúvós és ütős 

hangszerek esetében). 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek 

 
A verseny követelményei: 

A szólamkettőzés nem megengedett. A szólamkettőzés a versenyből történő kizárást vonja maga után. 

Műsor legfeljebb három különböző stílusú és különböző karakterű mű legyen.  

Több mű bemutatása esetén a műsorban legyen magyar zeneszerző műve is. 

A tiszta műsoridő maximum 8 perc. 

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék! 

 

A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre: 

zongora, 

csembaló (1 manuálos), 

spinét, 

sípos orgona (2 manuálos – pedálos), 
cimbalom, 

Adams marimba 1 db,  

Adams vibrafon 1 db,  
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Timpani 1 pár. 

A hangszerigény miatt a területi válogatókra az átjelentkezés lehetséges. 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

A tanuló nevezési díját, 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. 
 

Nevezés az országos döntőre: A döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.hermannzenesuli.hu 

letölthető 2013. február 15-étől, melyet kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 8. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 14-étől 2013. február 28-áig. 
A válogatók anyaga: Az országos döntő verseny teljes műsora, amit a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

 

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, Tolna és Somogy megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola 
6722 Szeged, Tisza L.krt.79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium  
 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.  

 Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu 
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net. 

Területe: Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

 9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu 

Területe: Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas és Veszprém megye 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

Rendező: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár  

    1153 Budapest, Bocskai u. 70-78. 
Területe: Budapest. 

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 21-éig. 

 

A nevezés módja a területi válogatóra: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető, amit 

kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikus formában 2013. január 21-

éig. 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

10 csoport alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről 

értesítést a nevezést befogadó iskola küld. 

 
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 
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A válogatók értékelése: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési 

szempontok alapján pontozza (hangszerenként csoportosítva) a versenyzők teljesítményét. 

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt 

rendező iskola határozza meg. 

 

Az országos döntőbe jutó produkciók várható száma: 60 csoport. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 8. 


