
VII. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY  

A verseny időpontja: 2021. április 16-17. 

Rendező: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium 

OM azonosító: 035307 

Cím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 28-30. 

Telefon: 06-1/212 77 82; Fax:06-1/212 13 69 

E-mail: iskola@kzmk.hu,  

Honlap: kzmk.hu 

A verseny helyszíne: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola; 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 

28-30. 

A verseny célja: Az alapfokú hárfatanszakok bemutatkozása, tehetségkutatás, közösségépítés. 

A verseny jellege: Nyilvános gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, 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: 

- megkezdett általános iskolai tanulmányok. 

- a nevezés felső korhatára: a verseny napjáig be nem töltött 22 életév. 

- közép- és felsőfokú zeneművészeti szakképzésben tanulók egyik kategóriába se 

nevezhetnek. 

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Kamarazene  

Egy növendék mindkét kategóriában nevezhető. 

A verseny követelményei:  

- a szóló kategóriában minden művet kotta nélkül kell előadni. 

- a játszott művek különböző korú, stílusú és eltérő karakterűek legyenek. 

- a kamara kategóriában kottából játszott darabok jogtiszta kottáját a regisztrációnál be 

kell mutatni. 

- minden játszott mű egy fénymásolt példányát regisztrációkor le kell adni. A 

fénymásolatok a verseny után a verseny titkárától visszavehetőek, ellenkező esetben 

megsemmisítésre kerülnek. 

- az előírt műsoridő nem léphető túl. 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2011. június 1. és 2014. május 31. között, 

II. korcsoport: 2008. június 1. és 2011. május 31. között, 
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III. korcsoport: 2006. június 1. és 2008. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2006. május 31-én és előtt született tanulók. 

Felső korhatár: 2021. április 17-ig be nem töltött 22. életév. 

 

A verseny anyaga: kötelező és szabadon választott művek. 

I. korcsoport:  

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő: maximum 5 perc. 

II. korcsoport: 

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő: maximum 8 perc. 

III. korcsoport: 

Szabadon választott mű vagy művek, köztük kötelezően előadandó: egy magyar szerző műve! 

Műsoridő: maximum 10 perc. 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport : 2007. június 1. és 2014. május 31. között, 

II. korcsoport : 2007. május 31-én és előtt született tanulók 

Felső korhatár: 2021. április 17-ig be nem töltött 22. életév 

Műsoridő: maximum 10 perc. 

A verseny anyaga: szabadon választott mű vagy művek. 

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. A versenybizottság - elegendő számú versenyző hiányában - értékeléskor 

összevonhat korcsoportokat. 

Értékelési szempontok: zeneiség, muzikalitás, felkészültség, memória, hangképzés, technika, 

színpadi jelenlét, előadói képességek. 

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

adhat ki.  

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az 

országos döntőt rendező iskola honlapjáról (kzmk.hu) letölthető – nevezési lap használata 

kötelező! A kitöltött nevezési lapot az országos rendező iskola honlapján szereplő 

elérhetőségre, az e-mail címre kell eljuttatni elektronikus formában 2021. március 1-ig. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 1. 

http://kzmk.hu/



