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XI. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY 

A verseny időpontja: 2019. március 22-23. 

Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040015 

2600 Vác, Konstantin tér 8. 

Telefon: 06-27-317-180 

E-mail: bartokami.vac@gmail.com 

Honlap: www.pikethy.net/zeneiskola 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi-, 

alkotói-, előadói képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A hegedű 

tantárgy pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. "... a tanulók minél korábban 

kezdjék meg az együttes játékot ... " Bartók Béla – Mikrokozmosz előszava. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő. 

Az országos döntő egyfordulós. 

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon 

való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. 

A nevezés feltételei: 

Az I. korcsoportba csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be). 

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy 

felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2007. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2007. május 31. között, 

III. korcsoport: 1997. június 1-je és 2004. május 31. között született tanulók. 

A verseny követelményei: 

A versenyző a kötelező és a szabadon választott darabok bemutatási sorrendjét meghatározhatja. 

A színpadra behangolt hangszerrel érkezzenek a szereplők. 

Több szabadon választott mű esetén a művek különböző stílusúak és karakterűek legyenek.  

A műsoridőt kötelező betartani. 

A bemutatott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.  

A felkészüléshez bármely kiadású kotta használható. 

A kotta használata megengedett. 

A verseny anyaga: kötelezően és szabadon választott művek. 

I. korcsoport:  

Kötelező két duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából vagy egy duó Bartók Béla 44 hegedűduó 

sorozatából és egy magyar szerző duója vagy duói. 

Szabadon választandó az előzőektől eltérő stílusú és karakterű duó vagy duók. 

Műsoridő maximum 7 perc.  

  

mailto:bartokami.vac@gmail.com
http://www.pikethy.net/zeneiskola


2 

II. korcsoport: 

Kötelező két duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából vagy egy duó Bartók Béla 44 hegedűduó 

sorozatából és egy magyar szerző duója vagy duói.  

Szabadon választandó az előzőektől eltérő stílusú és karakterű duó vagy duók. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

III. korcsoport:  

Kötelező két duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából vagy egy duó Bartók Béla 44 hegedűduó 

sorozatából és egy magyar szerző duója vagy duói.  

Szabadon választandó az előzőektől eltérő stílusú és karakterű duó vagy duók. 

Műsoridő maximum 9 perc 

A kiírásnak megfelelően rövid művek választása esetén háromnál több duó is előadható a 

műsoridő és a választható művek figyelembevételének betartásával. A versenyzők darabjainak 

kiválasztásakor a megfelelő tudásszint és a többféle karakter szempontjai érvényesüljenek. 

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, 

egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők 

teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok 

összege. 

Értékelési szempontok: előadásmód, stílusismeret, technikai tudás. 

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

ki. 

A nevezés az országos döntőre:  

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról, www.pikethy.net/zeneiskola/ 

letölthető 2019. január 15-től, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai 

úton és elektronikusan 2019. január 31-éig. 

Az országos forduló nevezési határideje: 2019. január 31. 
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