VI. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY
A verseny időpontja: 2018. április 20.
Rendező: Molnár Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039679
1073 Budapest, Erzsébet körút 32.
Telefon: 061 342 6128
E-mail: maz@mazene.hu; kiss.tunde@mazene.hu
Honlap: www.mazene.hu/hárfafórum
A verseny helyszíne: A zeneiskola Kocsis Zoltán kamaraterme
1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45.
A verseny célja: A hárfa tantárgy eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene
Egy növendék mindkét kategóriában nevezhető.
A verseny követelményei:
A szóló kategóriában minden művet kotta nélkül kell előadni!
A játszott művek különböző korú, stílusú és eltérő karakterűek legyenek!
A versenyen előadott művek jogtiszta kottáját regisztrációkor be kell mutatni és a művek egy (másolati) példányát
mellékelni kell.
A műsoridő nem léphető túl.
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1-2. évfolyam,
II. korcsoport: 3-5. évfolyam,
III. korcsoport: 6-10. évfolyam tanulói.
A nevezés felső korhatára a verseny napjáig be nem töltött 22 életév.
A nevezés feltételei:
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző is beszámítható).
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.
I. korcsoport:
Szabadon választott mű vagy művek.
Műsoridő maximum 5 perc.
II. korcsoport:
Egy kötelezően választható etűd:
Bochsa: op. 318/40. etüd Leduc AL20030
vagy
Naderman: Etudes et Preludes (30 Etudes Progressives) Gerard Billaudot GB3121
Naderman: No.2. Fünfzehn Etuden.
Szabadon választott mű vagy művek.
Műsoridő maximum 8 perc.
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III. korcsoport:
Egy kötelezően választható etűd:
Naderman: 24 Preludium
vagy
Heller-Hasselmans: Six études.
Szabadon választott mű vagy művek.
Műsoridő maximum 10 perc.
B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 3-5. évfolyam,
II. korcsoport: 6-10. évfolyam tanulói.
A nevezés felső korhatára a verseny napjáig be nem töltött 22. év.
A verseny anyaga: szabadon választott mű vagy művek.
A verseny követelményei: különböző tempójú és karakterű tételek egy vagy több szerzőtől.
Műsoridő maximum 10 perc.
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
kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok:
- zeneiség, muzikalitás,
- felkészültség /memória, technika,
- hangképzés,
- szöveghűség.
A verseny díjai:
A versenybizottság minden korcsoportban I., II. III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.mazene.hu 2018. januárjától letölthető, amit
kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs!
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 1.
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