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VI. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY 

A verseny időpontja: 2020. március 6-7. 

Rendező: Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti 

Szakgimnázium 

OM azonosító: 035462 

1112 Budapest, Neszmélyi u. 30. 

Telefon/fax: 1/310-38-15 

E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu,  

Honlap: www.weinerleo.hu 

A verseny helyszíne: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kamaraterem 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. 

A verseny célja: A csembaló fő- és melléktantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos döntő, amely 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 verseny kategóriái: 

A) Szóló  

B) Kamarazene  

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2009. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között, 

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

IV. korcsoport: 2004. május 31-én és előtt született tanulók. 

Felső korhatár: Az országos döntő első versenynapjáig be nem töltött 22. év. 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható mű és két vagy több szabadon választott mű. 

A verseny követelményei: 

A kötelezően választható műtől stílusban és karakterben térjenek el a szabadon választott 

művek. 

A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett. 

A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló 

időkeretet, a műsoridő betartása kötelező. Az idő túllépés pontlevonással jár. 

A kötelezően választható és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén 

(regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatni.  
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I. korcsoport: 

Kötelezően választható mű:  

Egy J. S. Bach mű a „18 kis prelúdium”- ból. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

II. korcsoport: 

Kötelezően választható mű:  

J. S. Bach: egy Kis prelúdium, vagy egy Kétszólamú invenció, vagy egy szvit tétel. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

III. korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

J. S. Bach: egy Kétszólamú invenció, vagy egy Háromszólamú invenció, vagy egy szvit tétel. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Műsoridő maximum 12 perc. 

IV. korcsoport: 

Kötelezően választható mű:  

J. S. Bach: egy Háromszólamú invenció, vagy egy Prelúdium és fúga a Das Wohltemperierte 

Klavier I. kötetéből, vagy egy szvit tétel. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Műsoridő maximum 15 perc. 

Minden korcsoportban a J.S. Bach művekhez Urtext kiadású kottát kötelező használni. 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA 

Nevezési feltételek: 

Azok a kamaracsoportok, amelyek az elmúlt három tanévben az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által alapfokú művészeti iskolák tanulói részére meghirdetett versenyeken I-III. 

helyezést értek el, csak akkor nevezhetők, ha a korábbi versenytől eltérő műsorral vagy eltérő 

felállásban neveznek. 

Egy növendék csak egy kamaracsoport tagjaként nevezhető. 

A kamarazene kategóriába jelentkezők életkora: 

2009. június 1- je előtt született tanulók. 

Felső korhatár: a verseny napjáig be nem töltött 22. év. 

A verseny anyaga: szabadon választott mű, vagy művek. 

A verseny követelménye: különböző tempójú és karakterű tételek egy vagy több szerzőtől. 

Műsoridő maximum 12 perc. 

A rendező iskola által biztosított hangszerek: flamand és francia típusú kópia csembalók. 
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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. 

Értékelési szempontok: 

Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes hangszerkezelés, 

karakterek megmutatásának képessége, jó ízlés; a kamara előadásban az összhang a 

partnerekkel, tempóválasztás és tempótartás. 

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

és különdíjakat adhat ki. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lap a rendező iskola 

honlapjáról is letölthető 2019. október 10-étől. 

A nevezési lapot a rendező iskola címére postán és elektronikus úton kell elküldeni. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. december 15. 




