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XI. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY ELEK TIHAMÉR EMLÉKÉRE 

A verseny időpontja: 2019. április 12-14. 

Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Telefon: 06-52-788-243 

E-mail: szakgimnazium@debrecenizenede.hu 

A verseny honlapja: http://fuvolaverseny.debrecenizenede.hu 

A verseny célja: A szakgimnáziumi fuvola oktatás pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny fordulói: javasolt az iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre. 

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. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9. évfolyam 

II. korcsoport: 10. évfolyam, valamint a három éves szakképzés 1/13. évfolyam, 

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

évfolyamok, 

IV. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképzés 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) 

évfolyamok növendékei. 

A verseny anyaga: Elődöntőben egy kötelezően választható és egy kötelező mű, a döntőben egy 

kötelező vagy kötelezően választható és egy szabadon választott mű. 

A verseny követelményei 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni, de a döntő kötelező vagy kötelezően választható 

műveinél a kotta használata megengedett. 

A bemutatott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni. 

I. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelezően választható mű: Egy választott szonáta 1-2. tétele (ismétlések nélkül) P. B. 

Bellinzani: op. 3-as 7 szonátájából (EMB 12792 és EMB 13265) 

Kötelező mű: L. Boulanger: Nocturne (HL 50507610, Schirmer 48156, IMSLP) 

Döntő:  

Kötelező mű: Farkas F.: 33 battute per Angelica (Ascolta) 

Egy szabadon választott mű maximum 7 perc időtartamban. 

II. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelezően választható mű: Egy választott szonáta 1-2. tétele (ismétlések nélkül) M. Corrette op. 

13-as 6 szonátájából (EMB 13690 és EMB 13691) 

Kötelező mű: A. Roussel: Pan op. 27/1 (Joueurs de flute) (Durand 1070205 vagy HN 1092, 

IMSLP) 
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Döntő:  

Kötelező mű: Farkas F: Meditazione (Ascolta) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 perc időtartamban. 

III. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelezően választható mű: Egy választott szonáta 1-2. tétele (ismétlések nélkül) C. Ph. E. Bach 

6 szonátájából Wq 125-127, 129, 130, 134 (ZM 18000) 

Kötelező mű: L. Boulanger: D’un matin de printemps (Durand 1009501, IMSLP) 

Döntő: 

Kötelező mű: Pierre Csillag: Le carré d’ut 1-2 tétel. (Akkord)) vagy Gravillons (Z 13949) 

Egy szabadon választott mű maximum 9 perc időtartamban. 

IV. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelezően választható mű: Egy választott szólófantázia (ismétlésekkel) G. Ph. Telemann 12 

szólófantáziájából (MR 2167) 

Kötelező mű: A. Jolivet: Fantaisie–Caprice (AL 21332)  

Döntő:  

Kötelező mű: Sári József: Novelette No. 8 (A 1223) vagy Epigraph (A 1223) vagy Notiz (Akkord)  

Egy szabadon választott mű maximum 10 perc időtartamban.  

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

egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. Az elődöntőben és a döntőben elhangzott 

mindkét produkciót külön pontozzák 0-10 pontig terjedően, a megszerezhető maximális 

pontszám minden fordulóban 60 pont. A döntőbe jutott versenyzőkről a pontszámok megoszlása 

alapján a zsűri dönt. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok 

összege. 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki. 

A nevezés módja: A nevezési lap a verseny honlapjáról 

(http://fuvolaverseny.debrecenizenede.hu) letölthető 2019. február 1-től. A nevezési lapot a 

rendező iskola részére és címére kell elküldeni. 

Az országos forduló nevezési határideje: 2019. március 1. 




