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V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2014. május 23-24. 

Rendező: Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola    
 1153 Budapest, Bocskai utca 70-78. 

   Telefon: 06-1-271-08-42, fax: 06-1-414-02-32 

   E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu 

   Honlap: www.hubayzeneiskola.hu 

   

A verseny célja: A balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, 

szakmai fórum teremtése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai, országos döntő (szükség esetén területi válogató). 

 

Nevezés feltételei: A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki alapfokú 

művészetoktatási intézmény 1-6. valamint továbbképző évfolyamaira jár. 

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola vagy 

Táncművészeti szakközépiskola tanulói. 

A nevező iskola saját szakmai döntése alapján választhatja ki, hogy melyik korcsoportból, 

milyen kategóriában nevez.  

Egy iskola maximum 5 nevezést adhat be. 

Egy tanuló maximum 2 produkcióban nevezhető! 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2002. június 1. után született, 

II.  korcsoport: 1999. június 1. és 2002. május 31. között, 

III. korcsoport: 1995. június 1. és 1999. május 31. között született tanulók. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Egyéni 

B) Duett 

C) Csoportos (maximum 6 fő) 

 

A verseny követelményei: 

A csoportos kategóriában maximum 6 fős a csoportlétszám. 

A nevező intézmény kérésére a verseny kötelező (etűd) anyagát a verseny rendezője 

november 30-ig az iskoláknak postai utánvétellel megküldi, illetve rendező iskola honlapjáról 

letölthető 2014. október 15-étől. 

A kötelező anyagot balett dresszben kell bemutatni. 

A versenyhez használt zenei anyaggal kapcsolatos szerzői jogi cselekmények tisztázása a 

nevező intézmény feladata. 

A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, külön CD-lemezre, pontosan 

feliratozva a verseny előtt kell leadni. 

 

A verseny anyaga: Egy kötelező etűd és egy szabadon választott koreográfia. 

1. Egy kötelező etűd: a korcsoport követelmény szintjének megfelelően az előírt tananyag 

felhasználásával.  

Műsoridő maximum 2 perc. 

 

2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú művészetoktatás 

követelményeiben és tantervi programjában meghatározottak figyelembevételével a 

klasszikus balett és modern tánc tanult elemeit használja fel. 
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 A szabadon választott koreográfiára műsorideje kategóriánként: 

A) Egyéni kategória 

 A műsoridő maximum 3 perc. 

B) Duett kategória 

 A műsoridő maximum 4 perc. 

C) Csoport kategória 

 A műsoridő maximum 5 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság 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: 

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.hubayzeneiskola.hu letölthető és a rendező 

iskola nevére és címére kell eljuttatni postai és elektronikus úton 2014. március 14-éig.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

Az országos döntő nevezési határideje 2014. március 14. 
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