
XI. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 

A verseny időpontja: 2021. február 6. 

Rendező: Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039770 

1145 Budapest, Columbus utca 11. 

Telefon: 06-30/430-9099, 06-20/983-1304 

E-mail: info@szentistvanzene.hu 

Honlap: www.szentistvanzene.hu 

A verseny helyszíne: A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Nagyterme 

A verseny célja:  

A zeneművészeti szakközépiskolás növendékekből álló különböző zenekari formációk 

munkájának, eredményeinek bemutatása, a zenekari muzsikálás gyakorlatának erősítése. 

Szakmai megmérettetés, tapasztalatcsere. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Az 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. 

A verseny kategóriái: 

A) Kamarazenekarok/szimfonikus együttesek. 

B) Fúvós együttesek. 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek. 

A műsorok összeállítása teljesen kötetlen. 

Műsoridő maximum 30 perc. 

Egyéb feltételek: 

A szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező 

intézménynek be kell mutatnia.  

Értékelés a döntőn:  

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: 

Intonáció, ritmikai pontosság, kottahűség, stílushűség/stílus ismeret, összjáték – együtt játék – 

kamarazenélés, szuverén előadói teljesítmény – interpretáció 
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A verseny díjai:  

A versenybizottság minden kategóriában I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

A nevezés feltételei: 

Az együttesekben a nevező iskola adott tanévre beiratkozott növendékei játszhatnak.  

Szükség esetén kisegítő hangszerest vehetnek igénybe. A kisegítők életkorának felső korhatára: 

2021. február 6-ig be nem töltött 26. életév.  

A kisegítők létszáma nem haladhatja meg az együttes létszámának 15 %-át. 

A kisegítő tanár nem lehet. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve 2020. 

november 9-től az országos döntőt rendező iskola honlapjáról (www.szentistvanzene.hu) 

letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot a rendező iskola 

nevére és címére kell eljuttatni.  

Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 6. 
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