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XII. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY  

 

A verseny időpontja: 2014. március 21-23. 

A rendező: Kecskeméti Művészetoktatási Intézmények Kodály Zoltán Ének-zenei 

Iskolája  

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.  

Telefon: 06-76-508-821, 06-76-508-824, telefon/fax: 06-76-481-710 

E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu 

Honlap: www.kmoi.hu 

 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő 

előadóművészi képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A 

gordonka tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetséggondozás.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. 

Az országos verseny formái: az I. korcsoport részére egyfordulós, a II-IV. korcsoport részére 

kieséses forma (elődöntő és döntő). 

 

Korcsoportok:  

I.   korcsoport: 9. évfolyam,  

II.  korcsoport: 10. évfolyam és a szakképző 1/13. évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképző 2/14. évfolyam,  

IV. korcsoport: 12. 13. évfolyam és a szakképző 3/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny követelményei:  

Minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A versenyművek zenekari tutti részeit kérjük lerövidíteni! 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

A zongorakísérőről a küldő iskola gondoskodik. 

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt 

(regisztráláskor) kérjük bemutatni. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

I. korcsoport:  

Egy fordulós a verseny. 

Kötelezően választható művek: 

Egy etűd az alábbiak közül: 

     Merk: 2./C-dúr/ 

     Duport: 4./c-moll/ 

     Franchomme: 3./G-dúr/ op.35. 

Két tétel /lassú, gyors/ egy Marcello, Vivaldi vagy de Fesch szonátából. 

Szabadon választott műsor maximum 10 percben.  

 

II. korcsoport:  

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Egy etüd az alábbiak közül:  

Popper: 6./F-dúr/ op.76./Zehn Mittelschwere Etüden/ Edition Baerenreiter BA6979 

                                                  Duport: 6./G-dúr/ Edition Peters EP2508A 

                                                  Franchomme: 6./D-dúr/ caprice op.7. EMB13871 

Két tétel valamelyik Geminiani szonátából, d'Hervelois: D-dúr szvitjéből vagy 
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Couperin: Pieces en concert c.darabjából. 

Szabadon választott műsor maximum 6 percben.                                                                    

 

Döntő:  

Egy darab az alábbiak közül:  

Rachmaninov: Vocalise Boosey and Hawkes BH1200523 

        Csajkovszkij: Nocturne EMB13593 

        Kjui: Cantabile 

Szabadon választott műsor maximum 8 percben.  

 

III. korcsoport:  

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Egy etűd az alábbiak közül:  

Dotzauer: 77./G-dúr/ (Klingenberg) EMB13488 

        Franchomme: 9. v.12. caprice/ op.7. Edition Peters EP3469 

Egy darab az alábbiak közül:  

Fauré: Románc 

        Ravel: Habanera 

        Debussy: Scherzo (Henle) 

Szabadon választott műsor maximum 6 percben.  

         

Döntő:  

Két tánctétel Bach: G-dúr vagy d-moll szólószvitjéből 

Szabadon választott műsor maximum 8 percben.  

 

IV. korcsoport:  

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

Egy etűd az alábbiak közül: Edition Baerenreiter BA6978 

 Popper: 2./G-dúr/op.73. 

        Popper: 7./Á-dúr/op.73. 

        Popper: 10./c-moll/op.73. 

Egy darab az alábbiak közül:  

Liszt: Elfelejtett románc (Liszt: Gordonkaművek - Hardie Press) 

        Dvorak: Klid 

        Sibelius: Románc op.78. No.2. 

(Copenhagen: Wilhelm Hansen 1922, vagy újra kiadva Boca Raton, Master music, 1998) 

Szabadon választott szóló darab maximum 6 percben.  

Lehetőleg XX. századi vagy kortárs magyar szerzőktől, pl. 

 Ligeti: Szólószonáta I. tétel, Schott ED7698 

Vajda: Just for you, EMB13063 

Bánlaki: Tarantella 

Bánlaki: Tarantella című művének kottája a rendező iskola honlapjáról letölthető. 

 

Döntő:  

Kötelezően választható művek: 

Bach: G-dúr. d-moll, vagy C-dúr szólószvitjének preludiuma vagy  

Gabrieli: 3. vagy 5. Ricercare  

Egy versenymű gyors tétele. 

  

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma 40 fő. 
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A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést, valamint 

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 lapokat a rendező iskola honlapjáról www.kmoi.hu letölthető 

2014. január 5-étől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 

2014. február 3-áig. 
 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. február 3. 
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