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IX. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY  

A verseny időpontja: 2020. február 21-23. 

Rendező: Szegedi Tudományegyetem  Vántus István Gyakorló Zeneművészeti 

Szakgimnázium 

OM azonosító: 200423 

6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Telefon/fax: 62/544-855 

E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu 

Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

A verseny célja: A különböző zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a 

kamaramuzsikálás gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, művészi 

színvonalának 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. 

Nevezési feltételek: 

A versenyen zeneművészeti szakgimnáziumok növendékeiből alakult kamaraegyüttesek 

vehetnek részt. 

A csoportok létszáma: 2-8 fő, azonos hangszeres duók nem indulhatnak. 

Egy tanuló összesen két kamaracsoportba nevezhető. 

Egy intézmény maximum 5 kamaracsoportot nevezhet. 

A verseny anyaga: 

A verseny műsora szabadon választott művekből (vagy egy mű több tételéből) áll. 

A művek (egy választott mű esetén a tételek) karakterben eltérőek legyenek. 

Kizárólag kamaraegyüttesre írt művekkel, vagy kamaraegyüttesre készült átiratokkal lehet 

nevezni.  

A verseny követelményei: 

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék! 

A műsoridő betartása kötelező! 

A szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

Műsoridő:  

Kamaracsoportonként a teljes műsoridő minimum 10 perc, maximum 15 perc. 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A 

versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a 
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versenyzőknek a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a 

versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

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

A nevezés módja: Az országos döntő versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lapja a 

rendező iskola honlapjáról is letölthető 2019. december 1-jétől, amit kitöltve a rendező iskola 

nevére és címére kell eljuttatni postai úton. 

A nevezési határidőt be kell betartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2020. január 6. 




