
I. „Nyitni-kék” Országos Fuvolaverseny- Szentendre 

 

 

 

A verseny időpontja: 2016. április 22-24. 

A verseny helyszíne a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 

 2000 Szentendre, Duna korzó 16. 

e-mail: fuvolaverseny@gmail.com 

 

 

A verseny célja, az országban működő zeneiskolák fuvola tanszakainak bemutatása, 

szakmai tapasztalatcsere, a fiatal tehetségek felkutatása és a pályakezdő pedagógusok 

támogatása. 

 

Korcsoportok: 

Mini     korcsoport: 2005. június 1. után született tanulók, 

I. korcsoport: 2004. június 1.-e és 2005. május 31. között 

II. korcsoport: 2003. június 1.-e és 2004. május 31. között 

III. korcsoport: 2002. június 1.-e és 2003. május 31. között 

IV. korcsoport: 2001. június 1.-e és 2002. május 31. között 

V. korcsoport: 1999. június 1.-e és 2001. május 31. között 

VI. korcsoport: 1994. április 21.-e és 1999. május 31. között született tanulók. 

 

Korábban szakiskolai vagy főiskolai tanulmányokat folytatott zeneiskolások, illetve ezen 

intézmények előkészítő tanfolyamain tanulók nem indulhatnak a versenyen. 

 

 

A verseny kötelező anyaga:  

 

 

Mini korcsoport: Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. kötet, 10-es etűd 

   (EMB Z. 8591) 

      

1. korcsoport:  Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. kötet, 8-as etűd 

(EMB Z. 8591) 

 

2. korcsoport: Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. kötet, 39-es etűd   

(EMB Z. 8591) 

 

3. korcsoport:  Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. kötet, 61-es etűd, 

ismétlés nélkül! (EMB Z. 8591) 

 

4. korcsoport: Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. kötet, 8-as etűd 

 (EMB Z.8592) 

 

5. korcsoport: Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. kötet, 36-os etűd 

 (EMB Z. 8592) 

 

6. korcsoport: Bántai- Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. kötet, 43-as etűd 

 (EMB Z. 8592) 
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A verseny követelményei: 

 

A műveket kotta nélkül kell eljátszani, eredeti kottájukat azonban a bizottság kérésére be kell 

tudni mutatni. 

 

Kérjük, figyeljenek arra, hogy a szabadon választott előadási darab stílustörténeti 

korszaka, karaktere és stílusa térjen el a kötelező etűdétől. 

 

A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke leállíthatja a produkciót.  

 

Műsor idő (a két mű összesen): 

Mini     korcsoport: maximum: 5 perc 

I. korcsoport: maximum: 6 perc 

II. korcsoport: maximum: 7 perc 

III. korcsoport: maximum: 8 perc 

IV. korcsoport: maximum: 8 perc 

V. korcsoport: maximum: 10 perc 

VI. korcsoport: maximum: 10 perc 

 

A verseny díjai:  

 

A versenybizottság minden korcsoportban I. II. és III. helyezést és különdíjakat, továbbá 

tanári és korrepetitori elismeréseket/ különdíjakat adhat ki. 

 

A verseny részvevőinek és kísérő tanárainak szállásáról, és utazásáról a nevező intézmény 

gondoskodik. Étkezést (péntek: vacsora, szombat: ebéd, vacsora) azonban térítés ellenében 

igény szerint biztosítunk.  

  

 

Jelentkezési lapokat, mely letölthető a www.vujicsics.net honlapról a 

fuvolaverseny@gmail.com  vagy a Vujicsics Tihamér A.M.I.-Fuvola 2000 Szentendre, 

Dunakorzó 16. címre várjuk. 

Jelentkezési határidő: 2016. január 29. éjfél 

 

 

Nevezési díjat nem szedünk, a verseny megrendezését az NTP-TV-15-0154 számú pályázat 

által nyert támogatásból finanszírozzuk. 

 

Egy felkészítő tanár maximum három növendékkel nevezhet, a határidőn túl beérkező 

jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni! 

 

A verseny részleteiről Kádár Krisztinánál a 06-70/453-4374-es, vagy Kovács Zsuzsannánál a 

06-70/944-5801 telefonszámon lehet érdeklődni. 
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