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XII. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY ELEK TIHAMÉR EMLÉKÉRE 

A verseny időpontja: 2022. április 08-10. 

A rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - AMI  

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár utca 1. 

Telefon: 20/395-5874 

E-mail: szakgimnazium@debrecenizenede.hu 

Honlap: www.debrecenizenede.hu 

A verseny célja: A szakgimnáziumi fuvola oktatás pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Országos forduló. 

Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre. 

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. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9. évfolyam, 

II. korcsoport: 10. évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a két éves szakképzés esetén 1/13. évfolyam, 

IV. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a két éves szakképzés esetén 2/14. évfolyam 

növendékei. 

A verseny követelménye:  

Az elődöntőben két kötelező művet, a döntőben egy kötelező és egy szabadon választott művet 

kell előadniuk a versenyzőknek. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. Az elődöntőben 

előadott szonáta tételeket az I. és III. korcsoportban ismétlések nélkül kell játszani. A bemutatott 

művek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.  

A verseny anyaga: 

I. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelező mű: S. Karg-Elert: 30 Capricen op. 107 No. 3 (STE2401) 

Kötelező mű: G. F. Händel: F-dúr szonáta 1-2. tétel Op.1. No.11. / HWV 369 

Döntő: 

Kötelező mű: G. Fauré: Pièce (A.L. 16.155) 

Egy szabadon választott mű maximum 7 perc időtartamban. 

II. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelező mű: S. Karg-Elert: 30 Capricen op. 107 No. 5 (STE2401) 

Kötelező mű: G.F. Händel: G-dúr szonáta 1-2. tétel Op.1. No.5. / HWV 363 
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Döntő: 

Kötelező mű: G. Fauré: Morceau de concours (Bourne Co. New York BOU319699) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 perc időtartamban. 

III. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelező mű: S. Karg-Elert: 30 Capricen op. 107 No. 20 (STE2401) 

Kötelező mű: W.A. Mozart: D-dúr szonáta 1. tétel (Z-13009) 

Döntő: 

Kötelező mű: A. Honegger: Danse de la Chevre (SLB00571600) 

Egy szabadon választott mű maximum 9 perc időtartamban. 

IV. korcsoport 

Elődöntő: 

Kötelező mű: S. Karg-Elert: 30 Capricen op. 107 No. 23 (STE2401) 

Kötelező mű: W.A. Mozart: D-dúr szonáta 2-3. tétel (Z-13009) 

Döntő: 

Kötelező mű: J. Ibert: Pièce (A. L. 19306) 

Egy szabadon választott mű maximum 10 perc időtartamban. 

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

egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. Az elődöntőben és a döntőben elhangzott 

mindkét produkciót külön pontozzák 0-10 pontig terjedően, a megszerezhető maximális pontszám 

minden fordulóban 60 pont. A döntőbe jutott versenyzőkről a pontszámok megoszlása alapján a 

zsűri dönt. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmikai pontosság, hangszín, 

technikai biztonság, memóriai biztonság, a versenyző egyénisége. 

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

különdíjakat adhat ki. 

A nevezés módja: 2022. január 10-től az országos döntőt rendező iskola honlapján online kell 

a versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A géppel kitöltött 

nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után elektronikusan, szkennelve (PDF 

formában) is el kell küldeni a rendező iskola e-mail címére 2022. március 14-ig. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos forduló nevezési határideje: 2022. március 14. 


