
IX. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2013. április 19-20. 

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 versenyző tudásának, felkészültségének, az életkoruknak megfelelő művészi–, alkotó-, vagy 

előadó-képesség értékelése, a kiemelkedő teljesítmények bemutatása. A hegedűtanszak pedagógiai 
eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő (egyfordulós). 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között, 

II.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között, 

III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően választott és szabadon választott művek.  

 
A verseny követelményei: 

A műsor egy kötelezően választható és két szabadon választott műből áll. 

A kotta használata megengedett. 

A műsoridőt kérjük betartani.  

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt regisztráláskor kötelesek 

bemutatni, kortársmű bemutatása esetén a (másolt) kottát a versenybizottság részére biztosítani kell. 

 

I. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Bartók Béla 44 hegedű-duó sorozatának 3 műve közül:  

2. Kalamajko   (UE 10452 a) vagy 

  13. Lakodalmas  (UE 10452 a) vagy 

9. Játék  (UE 10452 a) 
Szabadon választott művek: Egy szabadon választott Bartók- duó és  

          egy szabadon választott egyéb duó. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Bartók Béla 44 hegedű-duó sorozatának 3 műve közül: 

14. Párnás tánc  (UE 10452 a) vagy 

20. Dal   (UE 10452 a) vagy 

30. Újévköszöntő (3) (UE10452 b) 

Szabadon választott művek: Egy szabadon választott Bartók- duó és egy szabadon választott egyéb duó. 

Műsoridő maximum 7 perc. 
 

III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Bartók Béla 44 hegedű-duó sorozatának 3 műve közül: 

28. Bánkódás   (UE10452 b) vagy 

32. Máramarosi tánc  (UE10452 b) vagy 

41. Scherzo   (UE 10452 b)  

Szabadon választott művek: Egy szabadon választott Bartók- duó é egy szabadon választott egyéb duó. 

Műsoridő maximum 8 perc 

 

Az országos forduló 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 versenyen a versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  
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A különdíj elnyerésénél előnyben részesülnek azok a versenyzők, akik ma élő magyar zeneszerző művét 

mutatják be. 

 

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 nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthető, amit kitöltve a 

rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan, e-mailen 2013. február 28-ig. 

 

Az országos verseny nevezési határideje: 2013. február 28. 
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