VII. ORSZÁGOS ÉNEKVERSENY
A verseny időpontja: 2018. március 2-4.
Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039770
1145 Budapest, Columbus utca 11.
Telefon: 06-1-467-07-88, fax: 06-1-467-07-90
E-mail: info@szentistvanzene.hu
Honlap: www.szentistvanzene.hu
A verseny célja: A szagimnzáiumi növendékek ének tudásának mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
Az országos döntőt elődöntő-döntő (kieséses) formában rendezzük.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. és 10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam.
A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek.
A verseny követelményei:
A nevezéskor leadott műsoron a későbbiekben nem lehet változtatni.
A műveket lehetőleg eredeti nyelven, kotta nélkül kell előadni.
A dalok transzponálhatók, az áriák nem.
Az elődöntő dalai nem ismételhetők meg a döntőben.
A dalok előadási sorrendje szabadon választható.
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.
I. korcsoport:
Elődöntő:
Kötelezően választandó mű: Egy magyar népdalfeldolgozás.
Szabadon választandó mű: Két különböző stílusú műdal.
A műsoridő maximum 8 perc.
Döntő:
Kötelezően választandó egy, az alábbi művek közül:
Scarlatti: O cessate di piagarmi vagy
Caldara: Come raggio di sol vagy
Pergolesi: Se tu mami vagy
Paisiello: Chi voul la Zingarella vagy
Paisiello: Nel cor piú non mi sento
Szabadon választandó két mű:
Egy magyar műdal vagy népdalfeldolgozás.
Egy romantikus vagy klasszikus dal.
A műsoridő maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Elődöntő:
Kötelezően választandó mű: Egy klasszikus műdal.
Szabadon választandó két mű. Egy magyar népdalfeldolgozás. Egy romantikus dal.
A műsoridő maximum 8 perc.
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Döntő:
Kötelezően választandó egy, az alábbi művek közül:
Carissimi: Vittoria, vittoria. mio core vagy
Scarlatti: Se florindo e fedele vagy
Martini: Plaisir d’amour vagy
Caccini: Amarilli vagy
Bononcini: Per la gloria.
Szabadon választandó két különböző stílusú műdal. Barokk nem lehet.
A műsoridő maximum 10 perc.
III. korcsoport:
Elődöntő:
Kötelezően választandó egy dal az alábbi dalciklusokból:
Schumann: Myrten, vagy
Schumann: Die shöne Müllerin.
Szabadon választandó két mű:
Egy barokk dal vagy ária
Egy magyar műdal. Népdalfeldolgozás nem lehet.
A műsoridő maximum 10 perc.
Döntő:
Szabadon választandó három mű:
Egy romantikus műdal.
Egy klasszikus műdal.
Egy ária bármely stílusból (opera, oratórium, kantáta, mise).
A műsoridő maximum 12 perc.
Értékelés a döntőn: 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:
- előadásmód,
- hangtisztaság,
- zenei formálás,
- pontos ritmus,
- szövegmondás,
- tempótartás,
- technikai biztonság,
- stílusismeret.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.szentistvanzene.hu 2017. december 1-jétől letölthető,
majd kitöltve postai úton 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. január 19.
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