XIII. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY
A verseny időpontja: 2019. március 8-10.
Rendező: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 201730
5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3.
Telefon/fax: 06-59-520-591
E-mail: kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu
Honlap: www.bami.baptistaoktats.hu
A verseny célja: A kürt tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő.
Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel.
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: 2007. szeptember 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2005. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2003. szeptember 1-je és 2005. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2003. szeptember 31-én és előtt született tanulók.
A felső korhatár a döntő utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
A nevezés feltételei:
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (előképző, vagy
osztály) követelményét teljesítették kürt hangszeren.
A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy
felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott mű.
A verseny követelményei:
Mindkét fordulóban a szabadon választott műnek korstílusában és karakterében eltérőnek kell
lennie a kötelezően választható zeneműtől!
A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni!
A műsoridő túllépése esetén a versenybizottságnak jogában áll az előadást leállítani.
A kötelezően választható és a szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén
(regisztráláskor) be kell mutatni.
I. korcsoport:
Első forduló:
Kötelezően választható mű: P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I/171)
vagy Bogár István: Friss
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I/220).
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 5 perc.
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Második forduló:
Kötelezően választható mű: J. S. Bach: Air
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I/152.)
vagy F. Schubert: Szerelmi bánat
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola. I/127)
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 5 perc.
II. korcsoport:
Első forduló:
Kötelezően választható mű: Purcell: Bouree
(Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I.)
vagy J. S. Bach: Menüett
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/18.).
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 6 perc.
Második forduló:
Kötelezően válaszható mű: Mező Imre: Tánc
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/134.)
vagy L. van Beethoven: Romanze
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/140.)
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 6 perc.
III. korcsoport:
Első forduló:
Kötelezően válaszható mű: R. Wagner: Walther versenydala
(Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre II.)
vagy G. F. Händel: Ária
(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/169.)
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.
Második forduló:
Kötelezően válaszható mű: L. Mozart: Bourrée
(Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre I.)
vagy Hasse: Két tánc
(Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre I.)
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.
IV. korcsoport
Első forduló
Kötelezően válaszható mű: L. Cherubini: I. Szonáta
(Szilágyi- Beleznay: Előadási darabok kürtre II.)
vagy C. Saint-Saëns: Romance Op.36. (F-dúr)
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.
Második forduló:
Kötelezően válaszható mű: C. Saint-Saëns: Koncertdarab Op. 94. I. tétel
vagy W. A. Mozart: D dúr Kürtverseny KV 412. II. tétel
Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.
Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül,
egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai különkülön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők
végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: előadásmód, hangképzés és intonáció, kottahűség.
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A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat
ki.
A nevezés az országos döntőre:
A nevezés az országos döntőre elektronikus úton az iskola e-mail címére
(kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu ) történik. A nevezési lap az iskola honlapján 2019. január
23-tól elérhető.
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 15.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2019. január 18-tól 2019. január 28-ig.
A válogatók anyaga: A döntő első fordulójának kötelezően és szabadon választott darabjai, ezen
már a döntőben nem lehet változtatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
OM azonosító: 027425
7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar megye.
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040006
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net.
Területe: Nógrád, Fejér, Pest megye.
Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039580
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Terület: Budapest.
Rendező: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039669
1063 Budapest, Szív u. 19-21. Honlap: www.tothaladar.hu
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. január 4-ig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról 2018.
december 14-étől letölthető. A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával a rendező és
a kottajegyzékkel együtt a területi válogatót rendező iskola/előkészítő honlapján szereplő
elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formában 2019. január 4-éig.
A nevezési határidőt be kell tartani!
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Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal
összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két utazó taggal) előzetesen kialakított
értékelési szempontok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot
adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a
versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: előadásmód, hangképzés és intonáció, kottahűség.
Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal
határozza meg.
Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő.
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