Versenyfelhívás
A VII. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny 2017. március 20-25. között a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Fricsay Ferenc Hangversenytermében
(Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.) kerül megrendezésre.
A verseny háromfordulós. Az elődöntőben szóló, a középdöntőben szóló és kamara
műveket, a döntőben egy versenyművet kell előadni. Az első és a második forduló
anyagának tartalmaznia kell a négy felsorolt egység mindegyikéből (a, b, c, d) egy-egy
művet vagy válogatást.

I. forduló (maximum 25 perc):
a) egy virtuóz Scarlatti-szonáta,
b) egy Liszt-mű,
c) válogatás Bartók: Gyermekeknek című sorozatából (I–IV. füzet),
d) egy mű vagy válogatás a felsorolt Bartók-darabok közül:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tizennégy bagatell, op. 6, BB 50 (válogatás)
Tíz könnyű zongoradarab, BB 51
Három burleszk, op. 8c, BB 55 (I., II., III. burleszk)
Allegro barbaro, BB 63
Román kolinda-dallamok, BB 67 (I., II. sorozat)
Román népi táncok, BB 68
Szonatina, BB 69
Három rondó népi dallamokkal, BB 92 (I., II., III. rondó)

II. forduló (maximum 25 perc és a kamarazene tétel):
a) Weiner Leó: D-dúr hegedű-zongora szonáta op. 9. I. tétele (hegedűs partnert
biztosítunk);
b) egy etűd Chopin, Rachmaninoff, Szkrjabin, Prokofjev, Dohnányi vagy Ligeti művei
közül;
c) egy Debussy mű vagy műciklus;
d) egy mű vagy több mű a felsorolt Bartók-darabok közül:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Két román tánc, op. 8a, BB 56 – 1. Allegro vivace
Két román tánc, op. 8a, BB 56 – 2. Poco allegro
Szvit, op. 14, BB 70
Tizenöt magyar parasztdal, BB 79
Etűdök, op. 18, BB 81
Improvizációk magyar népdalok fölött, op. 20, BB 83
Zongoraszonáta, BB 88
Szabadban, BB 89 (I., II. füzet)
Mikrokozmosz, BB 105, V., VI. füzet

III. Zenekari döntő – egy versenymű a felsoroltak közül:

•
•
•
•
•

Mozart: d-moll zongoraverseny, K 466
Mozart: A-dúr zongoraverseny, K 488
Liszt: A-dúr zongoraverseny
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
Bartók: III. zongoraverseny

A Weiner Leó: D-dúr hegedű-zongora szonátán kívül valamennyi művet kotta
nélkül kell előadni.

A döntőben közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar, Gyüdi Sándor Liszt
Ferenc-díjas karmester vezényletével.
A döntő és a gálahangverseny a Szegedi Nemzeti Színház Kisszínházában kerül
megrendezésre.

A verseny zsűrije:
Nádor György – a zsűri elnöke (HU) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor
emeritus zongoratanára
• Mocsári Károly zongoraművész (HU)
• Manuela Mihailescu zongoraművész (RO), a Temesvári Vest Egyetem Zenei
Fakultásának professzora
• Torma Gabriella zongoraművész (F)
• Zsigmond Zoltán zongoraművész (HU), az SZTE Zeneművészeti Kar Zongora
Tanszékének vezetője
•

Részvételi feltétel és jelentkezés:

•
•
•
•
•
•
•

Jelentkezhet bármely ország fiatal zongoristája, aki 1985. január 1. után született.
Az VI. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny 1-3. helyezettjei nem indulhatnak.
Nevezési díj: 30.000 Ft.
Számlaszám: Pillér Takarékszövetkezet 57400217-10117688-00000000
A jelentkezési díjat visszalépés esetén nem térítjük vissza.
A szállás és ellátás költségeit mindenki egyénileg rendezi.
Jelentkezési határidő: 2017. február 3.

A jelentkezési lap letölthető itt.
A jelentkezési laphoz kérjük csatolni:
• a befizetésről szóló igazolást
• 1 db nagy felbontású, színes portréképet (minimum 600 dpi)
• a választott versenyműsort,
• rövid szakmai életrajzot.
A letöltött és kitöltött jelentkezési lapot kérjük e-mailben csatolt fájlként elküldeni
Szvitan-Bagoly Bettina részére a bartokcompetition@music.u-szeged.hu email-címre.
Érvényes személyi igazolvány bemutatása kötelező a regisztrációkor.

A verseny díjai:

•
•
•

1. díj: 500.000 Ft
2. díj: 400.000 Ft
3. díj: 300.000 Ft

Ezeken kívül különdíjak és koncertmeghívások odaítélésére is sor kerül.
A zsűrinek joga van – a keretösszeg határain belül – a rendelkezésre álló díjakon
módosítani, a díjak megoszthatók, visszatarthatók.
A zsűri döntése megfellebbezhetetlen, jogilag nem támadható.
A verseny eseményeiről a média felvételeket készíthet, ezekért jogdíjra, tiszteletdíjra a
versenyző nem tarthat igényt.
A felmerülő vitás kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
Jó felkészülést kívánunk:
a verseny szervezői

