X. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY
A verseny időpontja: 2017. április 7-9.
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039951
2661 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
Telefon: 06-35-500-074; 06-35-301-428, fax: 06-35-301-841
E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu
Honlap: www.rozsavolgyi-bagyarmat.sulinet.hu
A verseny célja: A fuvola-duó kamarazenélés és a kíséret nélküli fuvola-együttesek (trió,
kvartett, kvintett, nagyobb együttes) népszerűsítése, régebbi és az alkalomra íródott
zeneművek bemutatásával. Pódium és szakmai megmérettetés biztosítása az alapfokú
zeneoktatásban résztvevő tanulók számára.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
A nevezés feltételei:
Azok a tanulók a nevezhetők, akik 2016. szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolában
legalább a 2. hangszeres képzési osztályba beiratkoztak.
A nevezés felső korhatára a verseny kezdetéig be nem töltött 22. életév.
Egy intézmény kategóriától és korcsoportoktól függetlenül 5 nevezést adhat be.
Egy tanuló legfeljebb háromszor nevezhető.
A verseny kategóriái:
A) DUÓ
B) EGYÜTTES
A verseny követelményei:
A műsoridőt be kell tartani!
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
A versenybizottság a versenyműsor kottájából másolatot kérhet.
A) DUÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31-e között,
III. korcsoport: 2003. május 31-e előtt született tanulók,
IV. korcsoport: I-III. korcsoportba nem illeszthető, vegyes életkorú tanulók,
V. korcsoport: diák - tanár összeállítás.
A diák-tanár összeállítással lehetőséget biztosítunk az iskolákban a fuvola tanszakon
egyedüli, kiváló tanuló versenyszereplésére, a duó-kamarazenélés szólam kiegyenlítettségét
szem előtt tartó produkciók bemutatására.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.
Kötelező mű: egy 20. vagy 21. századi mű.
Szabadon választott mű: egy a kötelezőtől eltérő stílusú mű.
A műsoridő:
I. korcsoport: maximum 5 perc.
II. korcsoport: maximum 6 perc.
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III. korcsoport: maximum 8 perc.
IV. korcsoport: maximum 6 perc.
V. korcsoport: maximum 8 perc.
B) EGYÜTTES KATEGÓRIA
(Trió, kvartett, kvintett, együttes)
A nevezés feltételei:
Kíséret nélküli fuvola együttesek nevezhetnek, amelyekben a fuvolacsalád valamennyi
hangszere (pikoló, alt, tenor, basszus) szerepelhet.
A nagyobb együtteseknél basszus hangszer pl. cselló, fagott, klarinét közreműködhet.
Együttes létszáma maximum 20 fő.
A fuvola együttes tagja tanár nem lehet.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.
Kötelező mű: egy 20. vagy 21. századi mű.
Szabadon választott mű: egy a kötelezőtől eltérő stílusú mű.
Maximális műsoridő 8 perc.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a
versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 2020 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma
a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: A zenemű értelmezése, stílusos előadása, megformálása. Együttjáték,
egységes, kiegyenlített hangzás, dinamikai gazdagság, hangszépség, intonáció, tempó, ritmus,
artikuláció. Hibák: időtúllépés, hangtévesztések.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat
ki. A 21. századi magyar szerzők műveinek kiemelkedő tolmácsolásáért különdíjak adhatók.
A verseny helyezett és díjazott versenyzői elismerő oklevelet, a felkészítő tanárok és a nevező
iskolák emléklapot kapnak.
A legeredményesebb tanárok elismerésben részesülnek. A versenybizottság nagydíjat is
adományozhat a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó műsorszám versenyzőinek.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás,
étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap letölthető a www.rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu oldalon
2017. február 10-étől. A nevezéseket közvetlenül a rendező iskolához kell elküldeni.
A versenyen részt vevő duók és együttesek várható száma összesen: 70
Az országos döntő nevezési határideje 2017. március 10.
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