
XIV. ORSZÁGOS ÜTÖHANGSZERES KAMARAVERSENY 

 

A verseny ideje. 2014. április 11-13.  
Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

2600 Vác, Konstantin tér 8. 

Telefon/fax: 06-27-314-893 

E-mail: bartokami.vac@gmail.com  

Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu 
 
A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi-, 

alkotói-, előadói-képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. Az 

ütőhangszeres tantárgyak pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós). 
 
A verseny kategóriái:  
A) Kamaracsoport  

B) Ütőegyüttes  

Egy növendék mindkét kategóriában csak egyszer nevezhető. 
 
A) KAMARACSOPORT KATEGÓRIA 

(trió, kvartett, kvintett, szextett) 

 

Nevezés feltételei:  
Egy iskola korcsoportonként egy csoportot nevezhet. 

A versenyen az a növendék nevezhető, aki két évfolyam követelményét teljesítette.  

A hangszeres előképző évfolyam egy évnek számít. 

A kötelező és a szabadon választott művek bemutatásához szükséges hangszereket a rendező 

zeneiskola biztosítja. Különleges igényeket kérjük előre jelezni! 
 
Korcsoportok:   
I.   korcsoport: 2002. június 1-jén és után, 

II.  korcsoport: 2000. június 1-jén és után, 

III. korcsoport: 1998. június 1-jén és után, 

IV. korcsoport: 1998. május 31-e előtt született tanulók.  

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év. 
 
A verseny követelményei:  
A versenyző kamaracsoportok egy blokkban mutassák be műsorukat (a művek – kötelező és a 

szabadon választott – bemutatási sorrendjét az iskola határozza meg). 

Több szabadon választott mű esetén a művek különböző karakterűek legyenek. 

A szabadon választott mű, művek bemutatásához a tagok létszáma kiegészíthető 6 főig. 

A műsoridőt kötelező betartani. 

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek).  
 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: Kerek Gábor: Op. 181. Fugata  

Lévén, hogy a kötelező mű nem tartalmaz ütőhangszereket, a szabadon választott darab csak 

ütőhangszeres lehet. 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 
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II. korcsoport:  
Kötelező mű: Siegfried Fink: Zulu Welcome Edition Simrock EE2838 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 

 

III. korcsoport: 

Két szabadon választott mű, melynek tiszta műsorideje összesen maximum 10 perc.  

A művek különböző karakterűek legyenek, melyből egyik dallamhangszeres legyen. 
 
IV. korcsoport:  
Kötelező mű: Takács Ferenc: Triola ISMN 979-0-801650-788 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 

 

B) ÜTŐEGYÜTTES KATEGÓRIA  
 

A nevezés feltételei: 

Az együttes tagjainak felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22 év. 

Létszám: minimum 6 fő, maximum 12 fő. 

Egy intézmény maximum 2 ütőegyüttessel nevezhet. 

 

A szabadon választott művek bemutatásához szükséges hangszereket a rendező 

zeneiskola biztosítja. Különleges igényeket kérjük előre jelezni! 
 
A verseny követelményei:  
Az ütőegyüttesek összeállításában a klasszikus kamarazene jellemzőit szíveskedjenek 

figyelembe venni. 

Az előadott művek különböző karakterűek legyenek. 

A műsoridő nem léphető túl. 
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell! 
 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek). 

Kötelező mű: 

Siegfried Fink: Conga Brasil Edition Simrock EE2839 

vagy  

Siegfried Fink: Ritmo Edition Simrock EE2813 

Szabadon választott műsor.  
A tiszta műsoridő maximum 15 perc. 
 
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést 

és különdíjakat adhat ki. 

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: 

Az országos forduló nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról 

www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthető 2014. február 3-ától, amit kitöltve a rendező iskola 

nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2014. február 20-áig. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. február 20. 


