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XV. ORSZÁGOS RICHTER JÁNOS KLARINÉTVERSENY ÉS 

VII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 

A verseny időpontja: 2019. március 22-24. 

A rendező: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 030724 

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 

Telefon/fax: 06-96-329-742 

E-mail: info@gyorikonzi.hu 

Honlap: www.gyorikonzi.hu 

A verseny célja: A klarinét és szaxofon tantárgyak pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. Új művek megismerése. A kiemelkedő teljesítmények bemutatása, 

tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

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. 

Az országos forduló formái: a klarinétverseny elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre. A 

szaxofonverseny kétfordulós, minden résztvevő mindkét fordulóban játszik. 

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

egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és 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. 

Az értékelés szempontjai: kottahűség, hangminőség, ritmus és intonáció, zenei kifejezés 

KLARINÉTVERSENY 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: az előkészítő és a 9. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, 

II. korcsoport: a 10-11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 

1/13.) évfolyam, 

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

évfolyam növendékei. 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek.  

A verseny követelményei: 

Az elődöntő és a döntő szabadon választott műve stílusban térjen el a kötelező mű stílusától. 

A döntő szabadon választott műve nem lehet azonos az elődöntő művével. 

A műveket kotta nélkül kell előadni! 

Kérjük a műsoridő betartását! A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a 

produkciót leállíthatja. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén 

regisztráláskor be kell mutatni.  
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I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:  

H. Baermann (1784-1847): Adagio op. 23 für Klarinette und Klavier 

vagy F. Krommer: Esz-dúr klarinétverseny, op. 36. II. tétel 

vagy Jerome Naulais: Prise de Bec (IMD) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 14 perc. 

Döntő:  

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:  

C. Stamitz: Esz-dúr klarinétverseny (Darmstadt) III. tétel  

vagy G. Verdi-Kovács B.: Prelude 

vagy J. Ed. Barat: Piece en sol mineur (BC) 

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum15 perc. 

Döntő:  

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:  

E. Bozza: Fantasie Italienne (Leduc) 

vagy Ch-M. Widor: Introduction et Rondo 

vagy K. M. von Weber: Concertino Op.26  

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum16 perc. 

Döntő:  

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum10 perc. 

SZAXOFONVERSENY 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: a 9-10. évfolyam tanulói, valamint a szakképző 1/13., 2/14. (két éves szakképzés 

esetén 1/13.) évfolyam, 

II. korcsoport: a 11-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 

2/14.) évfolyam tanulói. 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei:  

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától. 

A kötelező művet kotta nélkül kell előadni! 

Kérjük a műsoridő betartását! A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a 

produkciót leállíthatja. 
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A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén 

regisztráláskor be kell mutatni.  

I. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelezően választható mű: 

A. Chailleux: Andante et Allegro 

vagy A. Jolivet: Fantaisie Impromptu 

vagy P. Dukas: Alla Gitana 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum15 perc. 

Második forduló: 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

II. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelezően választható mű:  

E. Bozza: Fantaisie Italienne 

vagy P. Bonneau: Suite 

vagy J. Demersseman: Fantaisie sur un théme original 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum15 perc. 

Második forduló: 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum10 perc. 

Kiadók: EMB; Leduc; Boosey 

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. 

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

különdíjakat adhat ki. 

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola címére kell elküldeni.  

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.gyorikonzi.hu letölthető 2019. 

január 20-tól. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni. 

Az országos forduló nevezési határideje: 2019. február 6. 

http://www.gyorikonzi.hu/



