
Tisztelt Tanár Kolléga! 

 

A nagy múltú Concertino Prága versenyt 2020-ban ismét megrendezi a European 

Broadcasting Union (EBU) fiatal zenészek számára. Az 54. alkalommal meghirdetett rádiós 

zenei versenyen a korábbi években olyan művészek kaptak díjat, mint pl. Sabine Meyer 

klarinétművész, Isabelle Faust és Julian Rachlin hegedűművész, illetve a magyarok közül 

Kocsis Zoltán zongoraművész és Drahos Béla fuvolaművész. 

A versenyt 2020-ban az alábbi hangszeresek számára hirdetik meg: 

• hegedű, gordonka, zongora, csembaló, harmonika (accordion), gitár és hárfa hangszerek 

esetében azoknak a versenyzőknek, akik 2005. január 1. után születtek, 

• fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, kürt, szaxofon és harsona esetében azoknak a 

versenyzőknek, akik 2004. január 1. után születtek. 

A versenyre hangfelvételt kell küldeni, melynek időtartama legalább 20 perc és legfeljebb 

30 perc. A jelentkezési határidő, és a felvétel beküldésének határideje 2019. december 15. A 

verseny háromfordulós. Az anonim felvételeket nemzetközi zsűri értékeli a három fordulóban, 

és dönt a továbbjutó felvételekről, illetve a helyezettekről. A harmadik forduló zsűrijének 

tagja többek között Maxim Vengerov hegedűművész, David Geringas csellóművész, Francois 

Leleux oboaművész és Jakub Hrůša karmester. A verseny gálakoncertje 2020. szeptember 12-

én lesz Prágában.  

A verseny díjazása: 

I. díj – 5.000 EUR 

II. díj – 2.800 EUR 

III. díj – 1.700 EUR 

A versennyel kapcsolatban minden részletes információt (köztük az ajánlott művek listáját) 

megtalálnak a Concertino Praha honlapján: https://concertino.czechradio.eu/czech-radio-and-

academy-classical-music-announce-54th-concertino-praga-2020-7906623 

Magyarországról a versenyzőket az MTVA Bartók rádió csatornája nevezi be a versenybe. 

Amennyiben szeretnének indulni a versenyen, kérjük, hogy az előzetes válogatóhoz 

november 23-ig legyenek szívesek beküldeni egy max. 10 perc hosszúságú felvételt, melyen 

a növendék produkciója hallható! A felvétel nem lehet régebbi 365 napnál! A felvételnek nem 

kell profi minőségűnek lennie (alkalmas lehet pl. egy tanszaki koncerten vagy versenyen 

készült felvétel is). 

A beérkezett felvételek alapján a Bartók rádió szerkesztőbizottsága dönt arról, hogy kik 

lesznek azok a versenyzők, akiket az MTVA benevez a prágai versenyre.  

Az előzetes válogatón kiválasztott versenyzők részére a hangfelvétel készítéséhez az 

MTVA Bartók rádió csatornaigazgatóság biztosítja a helyszínt és a technikai feltételeket a 

https://concertino.czechradio.eu/czech-radio-and-academy-classical-music-announce-54th-concertino-praga-2020-7906623
https://concertino.czechradio.eu/czech-radio-and-academy-classical-music-announce-54th-concertino-praga-2020-7906623


Magyar Rádió 22-es stúdiójában. A budapesti felvételhez kapcsolódó szállásról, útiköltségről 

a versenyzőknek maguknak kell gondoskodni! Zongorakísérőt nem tudunk biztosítani. 

A prágai utazás és szállás költségeit az EBU állja. 

A felvétel beküldésének határideje az előzetes válogatóhoz: 2019. november 23. 

A felvételeket el lehet küldeni postán az alábbi címre: 

MTVA 

Bartók Rádió Csatornaigazgatóság 

1037 Budapest Kunigunda útja 64 

A borítékra kérjük, írják rá: Concertino Prága! 

A felvételeket elektronikus úton is el lehet küldeni a bolla.milan@mtva.hu e-mail címre. 

Kérjük, a levélben feltüntetni a versenyző nevét, születési dátumát, iskolájának és 

tanárának nevét, illetve egy elérhetőséget! 

Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődését a versennyel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy 

kiváló tanítványának remek lehetőség lenne egy ilyen különleges megmérettetésen a 

részvétel, és tapasztalatot szerezhet egy rádiós hangfelvétel készítésében is. 

 

Budapest, 2019. október 15. 

 

Bolla Milán 

szerkesztő-műsorvezető 

MTVA 

Bartók Rádió Csatornaigazgatóság 

bolla.milan@mtva.hu 
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