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V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 

 

A verseny ideje: 2013. november 29-december 1. 

Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola 

2013 Pomáz, Templom tér 3. 

Telefon/fax: 06-26-525-330 

E-mail: info@twmi.hu 

Honlap: www.twmi.hu 

  

A verseny célja: A klasszikus szaxofon és a jazz-szaxofon tantárgy, valamint a szaxofon 

melléktantárgy pedagógiai eredményeinek, az oktatás színvonalának, a kiemelkedő 

teljesítményeknek a bemutatása, tehetségkutatás. A klasszikus és jazz műfaj népszerűsítése.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. 

A klasszikus szaxofon esetében az országos versenyt elődöntő, döntő, a jazz-szaxofon 

esetében egyfordulós formában rendezik meg. 

 

A nevezés feltételei: 

Az alapfokú művészeti iskolák azon tanulói jelentkezhetnek, akik sem szaxofon tantárgyból, 

sem más tantárgyból nem végeztek tanulmányokat zeneművészeti szakközépiskolában vagy 

zeneművészeti főiskolán, egyetemen.  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Klasszikus szaxofon 

B) Jazz-szaxofon 

  

A) KLASSZIKUS SZAXOFON KATEGÓRIA 

A verseny fordulói: elődöntő-döntő. 

  

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2000. június 1-jén, illetve után,  

II.   korcsoport:1998. június 1-je és 2000. május 31. között,  

III. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1991. december 2-a és 1995. május 31. között született tanulók. 

  

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű. 

A verseny követelményei: 

Minden korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától! 

A műsoridő betartása kötelező. 

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) 

be kell mutatni.  

  

I. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: Ch. W. Gluck: Boldog lelkek tánca (ismétlésekkel) 

Perényi: Szaxofon ABC I. füzet - 97. sz. EMB 14289 

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 5 perc. 
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Döntő:   

Kötelező mű:  Perényi Éva- Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra - 49. sz. (ismétlésekkel) EMB 

14371 

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 5 perc. 

  
II. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: M. Glinka: Vocalise (Edition Simonffy 014) 

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

Döntő:       

Kötelező mű: Perényi Éva- Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra - 200. sz. EMB 14371 

Műsoridő maximum 6 perc. 

  

III. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: J. B. Singelée: Rondo, Perényi: Szaxofon ABC II. Kötet EMB 14299 

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 7 perc. 

Döntő:       

Kötelező mű: M. Mule (Ferling): Quarante Huit Etudes – 13. sz. (Leduc AL20402) 

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 7 perc. 

  

IV. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: R. Schumann: Drei Romanzen I. 

Alt - Fred Hemke (Southern Music Company SMST0-38, vagy HL03775044) 

Sopran/tenor - Hermann Rid (Edition Diewa dw 2018) 

(A kotta megrendelhető a www.zerluth.de weboldalon) 

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

  

Döntő:      

Kötelező mű: Götz Nándor: Koncertetüdök – N. Paganini: Barucaba variációkból a téma és 4., 

8. variáció ismétlésekkel (Fon Trade/ Edition Simonffy 077)  

Szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

B) JAZZ-SZAXOFON KATEGÓRIA 

A verseny egyfordulós. 

  

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 1998. június 1-jén, illetve után,  

II.  korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között, 

III. korcsoport: 1991. december 2-a és 1995. május 31. között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

  

A verseny követelményei: 

Mindhárom korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni ritmus szekció kísérettel! 
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Ritmus szekcióról (zongora/gitár – basszus – dob) és a szükséges próbákról a rendező iskola 

gondoskodik. 

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától. 

A szabadon választott mű kottájának másolatát (harmóniamenete) a jelentkezési lappal együtt 

legkésőbb október 17-éig meg kell küldeni az iskola címére. 

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) 

be kell mutatni.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: Bob Mintzer: 15 Easy Jazz, Blues & Funk Etudes - I. Blues 1. 

Warner Bros Pulications 

Eb Alto Sax - ISBN-10: 0769297900, ISBN-13: 978-0769297903 ELM00031CD 

Bb Tenor Sax - ISBN-10: 0769297927, ISBN-13: 978-0769297927 ELM00030CD 

Szabadon választott mű: Egy közismert jazz standard előadása (téma – improvizáció – téma). 

Műsoridő maximum 4 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező mű: Jim Snidero: Jazz Conception - Father Song 

Advance Music 

Eb Alto Sax - AV14720Bb Tenor Sax – AV14721 

Szabadon választott mű: Egy közismert jazz standard előadása (téma – improvizáció – téma). 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező mű: Charlie Parker Omnibook: Moose The Mooche AM27376 

Atlantic Music Corp. (Eb Alto Sax) 

Követelmény: 

Minden hangszeres az Eb (altszaxofon) verziót adja elő, a „fogásazonos“ előadáshoz a 

ritmusszekció transzponálja a kíséretet! 

Szabadon választott mű: Egy közismert jazz standard előadása (téma – improvizáció – téma). 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában, minden korcsoportban I., II. és III. 

helyezést és különdíjakat adhat ki.  

A versenybizottság és a versenyrendező intézmény szeretné elősegíteni a klasszikus 

szaxofonra írt kortárs művek komponálását, bemutatását, ezért a versenyen ősbemutatóként 

elhangzó kortárs mű kiemelkedő előadásáért különdíjat biztosít. 

 

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, 

étkezés) a nevező intézményt terheli. 

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény 

vagy a versenyző által.  

  

A nevezés módja: A nevezési lap az MZMSZ honlapjáról, www.mzmsz.hu letölthető, amit 

kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2013. október 17-éig. 

Az országos forduló várható létszáma a két kategóriában összesen 70 fő. 

  

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. október 17. 

http://www.mzmsz.hu/

