VI. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY
A verseny időpontja: 2018. április 19-20.
Rendező: Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító:035462
1112 Budapest, Neszmélyi u. 30.
Telefon/fax: 06-1-310-38-15, 06-1-342-61-28
E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu,
Honlap: www.weinerleo.hu,
A verseny helyszíne: Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
1112 Budapest, Menyecske utca 2., Weiner Terem
A verseny célja: A hárfa tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási lehetősége országos szinten.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
Az országos döntő egyfordulós.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. és 10. évfolyam, valamint a szakgimnázium I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11., 12. és 13. évfolyam, valamint a szakgimnázium 2/14. és 3/15. évfolyamának tanulói.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.
A verseny követelményei: Minden művet kotta nélkül kell előadni!
A műsoridő nem léphető túl.
A versenyen a bemutatott művek jogtiszta kottáját regisztrációnál be kell mutatni és a művek egy (másolati) példányát mellékelni kell.
I. korcsoport:
Kötelező művek:
1. S. Heller-Hasselmans: Six etudes-ből a No 4.
2. J. H. Naderman: Sept Sonates Progressives kötetből a 2. c-moll II. tétel.
Szabadon választott művek:
1. egy barokk mű.
2. egy virtuóz hárfatechnikát tartalmazó mű.
A teljes játékidő maximum 25 perc.
II. korcsoport:
Kötelező művek:
1. J. S. Bach-M. Grandjany: Etudes for harp kötetből: No. 4 Sarabande’s Double.
2. F. A. Rosetti: Esz-dúr szonáta I. tétel vagy II-III. tétel.
Szabadon választott művek:
1. virtuóz hárfatechnikát tartalmazó, romantikus hangvételű mű.
2. XX-XXI. századi mű, vagy/és magyar mű.
A teljes játékidő maximum 30 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.
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Értékelési szempontok:
- zeneiség, muzikalitás,
- felkészültség /memória, technika,
- hangképzés,
- szöveghűség,
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu 2018. január 20-ától letölthető,
majd kitöltve elektronikusan és postai úton is a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. február 15.
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