
 
Kedves Jelentkezők, Tisztelt Felkészítő Tanárok! 
 
2017. tavaszán az MTVA folytatja sikeres komolyzenei tehetségkutató műsorát, 
a Virtuózokat.   
 
Ismét várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik kiválóan játszanak a 
klasszikus zene hangszereinek egyikén, vagy klasszikus énekben nyújtanak 
kiemelkedő teljesítményt.  
 
Visszavárjuk azokat a versenyzőket is, akik az előző két sorozatban, a válogató 
műsorok során nem jutottak tovább, és ismét szeretnék magukat 
megmérettetni.  
 
A műsor célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a 
klasszikus zenét és fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel. 
 
I. A Virtuózok 2017 (a továbbiakban Verseny) műsorba történő jelentkezés 
feltételei: 
1, A Versenyre jelentkezőnek (a továbbiakban Jelentkező) , születési dátuma 
alapján, az alábbi három korcsoport valamelyikébe kell benne lenni: 

I. KICSIK   2002. június 1. és 2010. május 31. között születettek 
II. TINIK  1997. június 1. és 2002. május 31. között születettek 
III.NAGYOK/Hangszer 1992. június 1. és 1997. május 31. között születettek/ 

    NAGYOK/Ének       1989. június 1. és 1997.május 31. között születettek 

 
2, A Jelentkezők csak egyéni produkcióval indulhatnak.  
 
3, A Versenyre a XVII. és a XX. század között élt zeneszerző szabadon választott 
darabjával lehet jelentkezni. Az előadott zenemű hossza minimum kettő, 
maximum öt perc lehet. Elvárás továbbá, hogy az előadott zenemű képviselje a 
klasszikus zenei értékeket. 
 
4, A Jelentkező az alábbi hangszerek közül választhat:  
BLOCKFLÖTE, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT, KÜRT, 
TROMBITA, HARSONA, TUBA 
HEGEDŰ, BRÁCSA, CSELLÓ, NAGYBŐGŐ 
ZONGORA, CSEMBALO, CIMBALOM 
HÁRFA, GITÁR, HARMONIKA, ÜTŐHANGSZEREK 
MAGÁNÉNEK 



 
A jelentkezési határidő: 2017. január 10. 
 
A jelentkezés menete:  
 
A jelentkezés a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon keresztül történik, az ott 
található online jelentkezési adatlap kitöltésével és egy videó feltöltésével a 
Jelentkező által előadott zeneműről. Fontos, hogy a Jelentkező által feltöltött 
videó kép- és különösen a hangminősége a produkciójának megítélése 
szempontjából a lehető legmegfelelőbb legyen. 
A kiskorú jelentkezőknek szülői beleegyező nyilatkozatot is csatolniuk kell.  
A regisztrációhoz minden segítséget megad a weblap útmutatója. 
 
Aki nem tud online regisztrálni, postai úton is elküldheti jelentkezését, 
produkcióját DVD-n vagy pendrive-on várjuk.  
 
Címünk:  
MTVA 
Virtuózok 
1037 Budapest  
Kunigunda útja 64. 
 
A jelentkezés lezárása után 2017. január 20 – és február 5. között előzetes 
egyéni meghallgatásokra kerül sor Budapesten és néhány vidéki városban. A 
Jelentkezőknek legkésőbb 2017. február 15-ig jelzünk vissza. Azok a 
Jelentkezők, akik az egyéni meghallgatáson továbbjutnak, a műsor 
válogatóműsoraiban már részt vesznek.  
A válogatók 2017. márciusában budapesti televíziós stúdióban zajlanak, 
szakmai zsűri előtt.  
A legjobbak további megmérettetés után kerülnek a döntőbe és juthatnak el a 
Fináléba. 
 
A Virtuózok 2017 tavaszán lesz látható a Duna csatornán.  
 
Sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket! 
 
Tisztelettel:  
a Virtuózok csapata 
 

http://www.virtuozok.hu/

