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XIII. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY  
 

A verseny időpontja: 2017. március 24-26. 

A rendező: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 200923 

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.kodaly-iskola.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 döntő. 

A döntő az I. korcsoport részére egyfordulós, a II-IV. korcsoport részére kieséses formában 

(elődöntő és döntő) kerül megrendezésre. 
 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 9. évfolyam, 

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

III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) 

évfolyam, 

IV. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 

2/14.) évfolyam tanulója. 
 

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: (egyfordulós verseny) 

Egy etűd az alábbiak közül: 

      D. Popper: 10 Mittelschwere Etüden op.76. no.1. G-dúr, vagy 

      A. Nölck: 14 Etüden no.1.G-dúr, vagy no.5. C-dúr 

Két tétel (lassú, gyors) egy A. Vivaldi, vagy  

egy B. Marcello, vagy  

egy W. de Fesch szonátából. 

Szabadon választott műsor maximum10 percben.   
  

II. korcsoport:  

Elődöntő:  

Egy etűd az alábbiak  közül:  

D. Popper: 10 Mittelschwere Etüden op.76. no.6.F-dúr, vagy 

            A. Franchomme: 12 Etüden op.35. no.1. F-dúr, vagy 

            F. Grützmacher: Etüden op.38. no.5. D-dúr. 

Lassú és gyors tétel egy A. Vivaldi csellóversenyből. 
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Döntő:  

Egy darab az alábbiak közül: 

D. Popper: Chant du Soir, vagy 

R. Schumann: Abendlied op.85. no.12. (C. Davidov átirata, EN 892) vagy 

J. Haydn: C-dúr Menüett (IMC, New York City) 

(http://www.sheetmusicplus.com/title/minuet-from-sonata-in-c-major- hob-vi-no-6-sheet-

music) 

Szabadon választott  műsor maximum 10 percben. A műsorban szerepeljen két Kodály Zoltán 

Epigramma. 
 

III. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy etűd az alábbiak  közül:  

J. Merk: 20 Etüden no.11. c-moll, vagy 

            D. Popper: 10 Mittelschwere Etüden op.76. no.8. A-dúr, vagy 

A. Nölck:14 Etüden no.11. fisz-moll 

Egy darab az alábbiak közül: 

C. Saint-Saens: Allegro appassionato (Durand ed. Musicales) vagy 

            F. Schubert-G. Cassado: Allegretto grazioso (Universal Edition ue.8286) vagy 

            D. Popper: D-dúr menüett  
 

Döntő:  

Egy kötelezően választott mű: D. Gabrielli: Ricercare  

(Schott Musik International Mainz 43940, Cello Bibliothek) 

Szabadon választott műsor maximum 12 percben, amelyben szerepeljen egy Kodály Zoltán 

mű is. 
 

IV. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy etűd az alábbiak  közül:  

D. Popper: Hohe Schule op.73. no.28. A-dúr, vagy 

            J-L. Duport: 21 Etüden no.8. D-dúr, vagy 

            S. Lee: 8 Etudes-Caprice op.105. no.8. d-moll (IMSLP) 

Egy mű az alábbiak közül: Weiner Leó: Románc, vagy 

Kodály Zoltán: Adagio, vagy 

D. Sosztakovics: Adagio 
 

Döntő:  

Kötelezően választható művek: 

Allemande és Courante tételek J. S. Bach: G-dúr, d-moll, vagy C-dúr szvitjéből. 

Egy szabadon választott versenymű gyors tétele. 

 

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma 40 fő. 
 

Értékelés:  

A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők 

teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot 

adhatnak a versenyzőknek a kötelező és szabadon választott művek bemutatására 

fordulónként (elődöntő, döntő). A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott 

pontok összege, ami az I. korcsoportnál legfeljebb 60 pont, II-IV. korcsoportnál legfeljebb 

(2x60 pont) 120 pont. 
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Az értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, 

hangszín, zenei formálás. 

 

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

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, 

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs! 

 

A nevezés módja: A nevezési lapokat a rendező iskola honlapjáról www.kodaly-iskola.hu 

letölthető 2017. január 5-étől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 

postai úton. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 3. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 
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