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V. Nemzetközi Hegedű Fesztivál 
 

A verseny időpontja: 2017. április 7-8. 
A rendező intézmény: Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

és a Zeneiskoláért Alapítvány 
   5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. 
   Telefon: 06-56/390-143 
   E-mail: kodalyz@gmail.com 
   Honlap: www.mikloskodalyami.hu 
A verseny célja: az alapfokú képzésben résztvevő hegedűs növendékek tehetséggondozása, 

tehetségkutatás, szakmai tapasztalatcsere, egymás meghallgatásának 
széleskörű lehetősége, országos és nemzetközi kapcsolatok építése. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny 
A verseny kategóriája: egyéni 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, nemzetközi döntő (egyfordulós) 
A fesztivál formája: A Fesztivált alsófokú zeneiskolai tanulmányokat folytató hegedűs 

          növendékek számára hirdetjük meg 5 korcsoportban. 
          A verseny valamennyi korcsoport számára egyfordulós. 
 

Korcsoportok: 
 

 I. korcsoport 2006.06.01.-én és utána születettek 
 II. korcsoport 2005.06.01. – 2006.05.31. 
 III. korcsoport 2004.06.01. – 2005.05.31. 
 IV. korcsoport 2003.06.01. – 2004.05.31. 
 V. korcsoport 2002.06.01. – 2003.05.31. 

 
Nevezési létszám: A nemzetközi fordulón iskolánként 10, korcsoportonként max. 3 

növendék indulhat. A fesztiválon résztvevő tanulók maximális létszáma 80 fő. 
 
A verseny követelményei: 
 

Minden művet kotta nélkül kell előadni. 
A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 
A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt 
(regisztráláskor) kérjük bemutatni. 
Zongorakísérőről a nevező intézmény gondoskodik. 
 

A fesztivál anyaga: Kötelező és szabadon választott művek 
 

- Egy kötelező mű 
- Két szabadon választott mű, mely lehet előadási darab, koncert saroktétel, szonáta 

lassú-gyors tétel. Ugyanazon mű lassú-gyors tétele 1 műnek felel meg. 
A megadott játékidő a teljes műsoridőt tartalmazza, a kötelező és szabadon 
választott darabokat együttvéve. 
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Kötelező művek és a játékidő: 
  
I. korcsoport: Purcell: Bourrée (első rész ismétléssel) 
Dénes – Lányi – Mező: Hegedűiskola II. / 39. 
Teljes játékidő max. 6 ’ 
  
II. korcsoport: Rameau: Menüett (ismétléssel) 
Zaharina: Előadási darabok gyűjteménye 
Teljes játékidő max. 8’ 
  
III. korcsoport: Handel: Gavotte (csak az első rész ismételve) 
Régi mesterek művei III. 
Teljes játékidő max. 10’ 
  
IV. korcsoport: Beethoven: Menüett és Trió (csak a Trióban ismételve) 
Régi mesterek művei II. 
Teljes játékidő max 12’ 
  
V. korcsoport: Hummel: Walzer (csak a Trióban ismétléssel) 
Előadási darabok II. 
Teljes játékidő max. 12’ 
 
 
A zsűri tagjai: 
 
Háromfős szakmai zsűri 
 
A nevezés módja: A jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Kérjük az iskola 
honlapjáról, www.mikloskodalyami.hu letölthető jelentkezési lapot és a nevezési díj 
befizetésről szóló igazolást 2017. március 8-ig a kodalyz@gmail.com e-mail címre elküldeni. 
 
Nevezési díj: 5000 Ft / versenyző, külföldieknek: 20 euró / versenyző  
 

A nevezési díj befizetéséről a későbbiekben teszünk fel információkat az iskola honlapjára. 
 
A jelentkezési díjat visszalépés esetén nem térítjük vissza. 
 
A versenyzők maguk gondoskodnak a versenyre való utazásukról, szállásukról és ellátásukról. 
 
 

A fesztivál nevezési határideje: 2017. március 8. 
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 
 

Minden kedves kollégának és növendéknek eredményes felkészülést kívánunk! 
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