
X. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY 

Koloss István emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. április 19-21.  

Rendező: Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

                    3100 Salgótarján, József Attila u. 2/A. 

                    Telefon: 06-32-511-456, fax: 06-32-511-455/17 mellék 

         E-mail: igazgato_vaczi@starjan.hu 

                    Honlap: www.vaczigyula.hu 

 

A verseny célja: A tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Liszt Ferenc műveinek megismerése előadói 
gyakorlatban. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

A nevezés feltételei: A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az első korcsoportban legalább két, a 

további korcsoportokban legalább három évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.   

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei 

tanulmányokat folytat (ott) az adott vagy zongora szakon. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 1996. április 22-én és után született (1-2. évfolyam),  
II.   korcsoport: 1993. április. 19-e és 1996. április. 21-e között születettek (3-4. évfolyam),  

III. korcsoport: továbbképző évfolyamok növendékei. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 

  

A verseny követelményei: 

A versenyzők műsorának részei: egy kötelező Liszt Ferenc mű, egy szabadon választott J. S. Bach orgonamű, 

egy harmadik mű csak akkor választható, ha azzal az összjátékidő nem haladja meg az időkeretet. 

A versenyműsort kottából lehet játszani.  

Kérjük a játékidő betartását!  

A játékidő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. 

A bemutatott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni. 
 

I. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Liszt Ferenc alábbi művei közül. 

Introitus, Andante religioso,  

a Missa pro Organo egyik tétele,  

Ave Maria (D-dúr), Ora pro nobis. 

Egy szabadon választott J. S. Bach mű. 

A harmadik orgonamű: bármely stíluskörből választható.  

Ajánljuk: Kodály orgonaművek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia 

megfelelően elérhető tételei vagy Koloss István orgonaművei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et 

fuga in f, Korálelőjátékok és 2. Partita.  
Játékidő regisztrációval együtt maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Liszt Ferenc alábbi művei közül. 

Preludium, Ungarn’s Gott, Andante maestoso, Excelsior, Consolation Desz vagy É. Pápai himnusz. 

Egy szabadon választott J. S. Bach mű. 

A harmadik orgonamű: bármely stíluskörből választható.  

Ajánljuk: Kodály orgonaművek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia 

megfelelően elérhető tételei vagy Koloss István orgonaművei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et 

fuga in f, Korálelőjátékok és 2. Partita.  

Játékidő regisztrációval együtt maximum 18 perc. 

 
III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Liszt Ferenc alábbi művei közül. 
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Tu es Petrus, Offertorium, Ave maris stella, Hosannah, Choral, Weimars Volkslied, Weihnachten I. 

vagy IV. tétele;  

Egy szabadon választott J. S. Bach mű. 

Harmadik orgonamű: bármely stíluskörből választható.  

Ajánljuk: Kodály orgonaművek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia 

megfelelően elérhető tételei vagy Koloss István orgonaművei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et 

fuga in f, Korálelőjátékok és 2. Partita.  

Játékidő regisztrációval együtt maximum 20 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 versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat adhat ki. Továbbá a 

Koloss-mű legkiválóbb interpretálását is különdíjjal jutalmazza. 

 

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. 

Az országos forduló nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.vaczigyula.hu letölthető: 2013. január 15-

étől. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 28. 
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