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VIII. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2014. április 25-27. 

Rendező: Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/A 

E-mail: duzenisk@invitel.hu 

Honlap: www.sandorfrigyes.hu 

Társrendező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. E-mail: info@mzmsz.hu Honlap: www.mzmsz.hu 

 

A verseny célja: a hangszeres együttesek pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása, 

tehetséggondozás feladatainak támogatása, az együttesek tanárainak és iskoláinak a 

nyilvánosság biztosítása. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, válogató (első forduló), országos döntő (második 

forduló). 

 

A verseny kategóriái: 

A) Szimfonikus zenekar 

B) Gyermek vonószenekar 

C) Ifjúsági vonószenekar 

D) Gyermek fúvószenekar  

E) Ifjúsági fúvószenekar 

F) Egyéb hangszeres együttesek  

 

A nevezés feltételei és követelményei: 

1. A versenyre egy, vagy több alapfokú művészeti iskola által közösen működtetett együttesek 

jelentkezhetnek, melynek tagjai tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel. 

2. A gyermek vonószenekar tagjai csak 2000. június 1-jén és után született növendékek 

lehetnek. 

3. A gyermek fúvószenekar tagjai csak 1999. június 1-jén és után született növendékek 

lehetnek. 

4. A vonószenekari kategóriákban csak a hagyományos összeállítású együttesek indulhatnak; 

hegedű 1, hegedű 2, hegedű 3/brácsa, gordonka, (nagybőgő). 

5. Az egyéb hangszeres együttesek tetszőleges összeállítású vagy homogén hangszeres 

együttesek lehetnek (a népi együttesek kivételével). A versenyben csak hangszeresek 

szerepelhetnek. 

6. Az együttesek létszáma az A-E kategóriákban 16 főnél, az F kategóriában 9 főnél kevesebb 

nem lehet. 

7. A kisegítők létszáma nem lehet több az együttes létszámának 10%-ánál. A kisegítő a 

nevező iskola (iskolák) volt növendéke is lehet. A kisegítők kora azonos a kategóriában 

meghatározottal. 

Nem vehet részt a versenyben tanár, a zeneművészeti felsőoktatásban résztvevő, illetve 

korábban a zenei felsőoktatásban tanult zenekari tag.  

 

DÖNTŐ  

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelmény: 

A játszott művek között nem szerepelhetnek versenyművek (1 vagy több szólista zenekari 

kísérettel), de concerto grosso igen.  

A szabadon választott művek a kötelező műtől eltérő stílusúak legyenek! 
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A műsoridőt kérjük betartani. 

 

Kötelező művek (kategóriánként csoportosítva): 

A) Szimfonikus zenekar 

Kötelező anyaga: Egy klasszikus, vagy preklasszikus lassú-gyors tételpár. 

 

B) Gyermek vonószenekar  

C) Ifjúsági vonószenekarok  

Kötelező anyaga: Egy barokk lassú-gyors tételpár. 

 

D) Gyermek fúvószenekar 

E) Ifjúsági fúvószenekarok 

Kötelező anyaga: Egy XX. századi magyar szerző lassú-gyors tételpárja, vagy egy lassú és 

egy gyors darabja. 

Szólamok helyettesítése megengedett. 

 

F) Egyéb hangszeres együttesek  

Kötelező anyaga: Egy lassú-gyors tételpár, vagy egy lassú és egy gyors darab. 

 

 

A zenekarok maximális műsorideje az első beintéstől az utolsó leintésig értendő. 

A) Szimfonikus zenekar   25 perc 

B) Gyermek vonószenekar  15 perc 

C) Ifjúsági vonószenekar  20 perc 

D) Gyermek fúvószenekar  15 perc 

E) Ifjúsági fúvószenekar   20 perc 

F) Egyéb hangszeres együttesek 15 perc 

 

A műsoridő nem léphető túl! 

 

A szabadon választott műveknél az eltérő hangszerelésekből esetlegesen adódó személyi 

változásokat kérjük megjelölni a döntő nevezési lapján.  

 

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

ki. A helyezések megoszthatók és visszatarthatók. A kategóriánkénti első helyezést nyert 

együttesek Gála koncertet adnak és versenyezhetnek a Nagydíjért. Az első helyezettek 

legkiválóbbja kaphatja a verseny Nagydíját. 

 

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.  

 

TERÜLETI VÁLOGATÓ  

A válogató verseny anyaga: a döntő kötelező műve. 

 

A kötelező anyag és az azt előadók személye az országos döntőre nem módosítható.  

A személyi változáshoz nagyon indokolt esetben engedély kérhető az Oktatási Hivatal 

közoktatás-szakmai elnökhelyettesétől. 

A kötelező mű vágatlan videó felvételét DVD-n kell megküldeni. 

 

Nevezés a válogatóra: 
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A válogató (első forduló) nevezési lapja az MZMSZ honlapjáról www.mzmsz.hu letölthető 

2013. december 15-étől. 

 

A felvétel beadásának módjai:  

Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következőket: 

1. A jeligével ellátott a kötelező művet tartalmazó DVD. 

2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a zenekar nevezési lapja. 

 

A felvételek postára adásának határideje: 2014. január 10. 

A felvételeket kérjük ajánlott küldeményként feladni a következő címre: 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.) 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

A 3 fős versenybizottság a megküldött felvételek megtekintése után az előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján pontozza egyes zenekarok teljesítményét.  

A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli. 

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a 

döntőt rendező iskola határozza meg. 

 

Az országos versenyen résztvevő zenekarok várható létszáma: 40  

 

A társrendező a döntőbe jutott zenekarok névsorát az MZMSZ honlapján 2014. február 14-én 

közzéteszi a döntővel kapcsolatos információkkal együtt. 

 

Az országos döntőre való nevezés határideje 2014. március 3. 

http://www.mzmsz.hu/

