LISZT FERENC NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI KLASSZIKUS
ZENEI HÉT (2019)
PÉCS – 2019. AUGUSZTUS 8-12.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hetet Pécs Város Önkormányzata, a Filharmónia
Magyarország NKft. és a Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hét Szervező Bizottsága
alapította, mércének állítva Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát azzal a céllal, hogy
alapot nyújtson a fejlődésnek és kommunikációs platformot biztosítson a világ zenekedvelő
fiataljainak.
A szerteágazó világban a Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hét kulturális brandként a
„Jövőbe tekintő zenei barátság” -ot veszi alaptémájául, nem csak a jelenre, hanem a jövőre is
fókuszálva. A fiatalok új generációja nem csak zenei képességeinek fejlődését éri el, hanem nemzetközi
ismertséget szerez és új barátságokat köt. A különböző országok zenei színvonalát fejlesztve a haladás
új lehetőségét eredményezi számos területen.
Kína és Magyarország a barátságos együttműködés modelljei és tradicionális baráti viszonyt ápolnak
egymással. Magyarország azon túl, hogy elsőként alapított diplomáciai kapcsolatot az Új Kínával, az
első európai ország mely szerződést írt alá a jelenkori Kínával az „Egy övezet, egy út” program
keretében. 2019 a két ország közötti diplomáciai kapcsolat létrejöttének 70. évfordulója. Kína és
Magyarország közötti zenei kulturális csere elősegítésére, a két ország tinédzserei közti új barátságok
létrejöttének és Magyarország és Kína hagyományos baráti viszonyának elmélyítése érdekében Kína az
első Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hét díszvendége.
Az első Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hét fővédnöke Dr. Hoppál Péter
(egyházzenész, Pécs és térsége országgyűlési képviselője, a PTE Művészeti Kar egyetemi adjunktusa, az
Országgyűlés Kulturális Bizottságának Alelnöke) és Tang Muhai, világszínvonalú karmester, több neves
szimfonikus zenekar vezető karmestere volt már Kínában és világszerte (többek között: Hong-Kongi
Filharmonikus Zenekar, Queensland Szimfonikus Zenekar, Finn Nemzeti Opera, Belgrádi
Filharmonikusok).
A zsűri elnöke a 86 éves zenei fenomén Vásáry Tamás, karmester és zongoraművész, egyike a világ
azon 10 zenészének, aki az UNESCO Mozart Díj kitüntetettje, a zsűri alelnöke pedig a 80 éves Liu Shikun
mester, híres kínai zongoraművész, zenetanár, az 1956. évi budapesti Liszt Zongoraverseny
különdíjasa.

Fővédnökök:
•
•

Hoppál Péter
Tang Muhai

Védnökök:
•
•
•

Horváth Zoltán – Baranya Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízott
Dr. Páva Zsolt – Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Miseta Attila – a Pécsi Tudományegyetem rektora

Főszervező:
•

Well-ET International Cultural Communication (Beijing) Co., Ltd.

Szervezők:
•
•
•
•
•
•

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Liszt Ferenc Társaság
Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hét Szervező Bizottsága
Silk Road International League of Theatre
Beijing Tusmusic Music Culture Media Co., Ltd.
Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar

Szakmai lebonyolító:
•

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

A LISZT FERENC NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI KLASSZIKUS ZENEI HÉT
LISZT FERENC NEMZETKÖZI ZONGORAVERSENY ZSŰRIJE:
Vásáry Tamás – a zsűri elnöke
Liu Shikun – a zsűri alelnöke
Ács József
Bánky József
Chen Weiling
Király Csaba
Peter Waas
Sun Pengjie
Zhang Xinning

KORCSOPORTOK

I. korcsoport: Gyermekkategória (13 év alatti, 2005. szeptember 1. után született)
II. korcsoport: Ifjúsági kategória (14-18 éves, 2001. január 1. és 2005. augusztus 31. között született)

VERSENYMŰSOR

I. korcsoport: Gyermek kategória – Döntő: egy forduló
Játékidő: maximum 20-25 perc
1. Egy prelúdium és fúga J. S. Bach “Das Wohltemperierte Klavier” sorozatából
vagy két mű a Kétszólamú vagy a Háromszólamú invenciók sorozatból
2. Egy Liszt-etűd
3. Egy magyar rapszódia (Liszt)
4. Egy klasszikus szonáta virtuóz tétele

II. korcsoport: Ifjúsági kategória – Döntő: két forduló
1. forduló
Játékidő: maximum 20-25 perc
1. Egy polifonikus barokk mű
2. Egy klasszikus szonáta Allegro tétele
3. Egy Liszt-etűd
4. Egy magyar rapszódia (Liszt)

2. forduló
Játékidő: maximum 30 perc
1. Egy közepes vagy nagyobb formátumú Liszt-mű (8-15 perc)
2. Egy Bartók-mű
3. Szabadon választott mű vagy művek (válogatás)

DÍJAK

A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny mindkét kategóriájában egy első díj, egy második díj és
két harmadik díj, valamint négy különdíj adható ki.

I. korcsoport – Gyermek kategória:
❖ Első díj: 3000 Euró
❖ Második díj: 2000 Euró
❖ Harmadik díj: 1000 Euró

II. korcsoport – Ifjúsági kategória:
❖ Első díj: 5000 Euró
❖ Második díj: 4000 Euró
❖ Harmadik díj: 2000 Euró

Különdíjak:
❖ “A Liszt Magyar rapszódia legjobb előadásáért”: 300 Euró
❖ “A Bartók-mű legjobb előadásáért”: 300 Euró
❖ “A Liszt-etűd legjobb előadásáért”: 300 Euró
❖ Kiválósági díj: “Liszt Jövő Csillaga”: 500 Euró

VERSENYSZABÁLYOK
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A versenyre fiatal kínai, magyar, ill. más európai országok zongorista tanulói jelentkezhetnek
két korcsoportban:
1. Gyermek kategória (I. korcsoport)
- 13 év alatti, 2005. szeptember 1. után születettek
2. Ifjúsági kategória (II. korcsoport):
- 14-18 év, 2001. január 1. és 2005. augusztus 31. között születettek
A versenyrésztvevők maximális száma 40 (12+12 kínai, 8+8 magyar/más európai)
A szereplés sorrendjét sorsolás dönti el, és a kialakult sorrend a verseny végéig érvényben
marad.
A zsűrinek jogában áll a továbbjutottak számát meghatározni (II. korcsoport).
Műsoridő túllépése esetén a zsűri a versenyző játékát félbeszakíthatja.
A műveket kotta nélkül kell játszani. Az előírt ismétlések betartása nem kötelező.
A zsűri titkos szavazással, pontokkal értékeli a produkciókat. Maximum adható pontszám 25.
A II. korcsoport továbbjutott versenyzői magukkal viszik pontszámaikat a Döntőbe.
A zsűri a versenyzők értékelése során a következő szempontok alapján pontoz:
1. Technikai szabadság, technikai felkészültség
2. Ritmus
3. Dinamika
4. Hangszín
5. Művészi tartalom
A zsűrinek jogában áll a helyezéseket és az azokhoz kapcsolódó pénzdíjazást módosítani,
megosztani.
A zsűri döntése végleges, ellene fellebbezni nem lehetséges.
A díjnyertesek felkérést kapnak a gálakoncerten történő szereplésre.
A versenyző jelentkezésével hozzájárul, hogy adatai és fényképei a verseny nyomtatott és
elektronikus kiadványaiban megjelenjenek.
A versenyző a rendezvény időtartama alatti fellépésekért, a média által készített interjúkért,
élő sugárzásért, felvételekért sem jogdíjra, sem tiszteletdíjra, ill. egyéb honoráriumra nem
tarthat igényt.
A pénzdíjak kifizetése (magyar és más európai országok versenyzői esetén) a hatályban lévő
nemzetközi adóegyezmények szabályozása szerint történik.
Utazási költségét minden versenyző saját maga fedezi.
A felmerülő vitás kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A szervezők minden esetben fenntartják a jogot, hogy a beküldött anyagok alapján a jelentkezők közt
előválogatást tartsanak, melynek eredményéről legkésőbb 2019. június 30-ig küldünk tájékoztatást.
Az alábbi részvételi feltételek magyar állampolgároknak és határon túli magyaroknak érvényesek.

Jelentkezési határidő:
2019. június 30.
A jelentkezéseket e-mailben várjuk az info@liszt7.hu címre vagy postai úton a Filharmónia
Magyarország NKft. címére. (7626 Pécs, Felsővámház utca 52.) Mind az e-mail beérkezésének, mind
a jelentkezés postára adásának határideje 2019. június 30.

Kérjük a jelentkezőket, hogy a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal együtt küldjék el számunkra
az alábbi anyagokat:
•
•
•

szakmai önéletrajz (tanulmányok, eddig elért eredmények)
legalább 1 nyomdai minőségű (min. 1MB méretű) fotó
igazolás a részvételi díj befizetéséről

•

egy elérhető hang vagy videofelvétel (email csatolmány, letöltő- vagy YouTube-link)
a jelentkező hangszeres játékáról nem kritérium, de a kiválasztásnál előnyt jelent

Részvételi díj
A részvételi díj összege: 15.000.- HUF
Részvételi szándékát megerősítendő, kérjük, fizessen be legkésőbb 2019. június 30-ig
15.000 Ft jelentkezési díjat átutalással az alábbi bankszámlára:

Számlavezető bank: OTP Bank NYRT.
Számlatulajdonos neve: SPIRITOZO Nemzetközi Kulturális, Oktatási Kft.
Számlaszám: 11731001-23121090

Amennyiben a jelentkezés nem kerül elfogadásra, a részvételi díjat visszatérítjük.
A részvételi díj összegét visszalépés esetén nem áll módunkban visszatéríteni.

Szállás
A részvételi díj tartalmazza a versenyző szállását a Zsolnay Kulturális Negyed Vendégszobáiban, és
napi háromszori étkezést.
Kérés esetén, önköltségi áron megszervezzük és biztosítjuk a jelentkezők kísérőinek szállását és
étkezését.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és tartalmazzák az ÁFA-t

Zsolnay Kulturális Negyed Vendégház: 6500.- HUF/fő/éj + 420.-HUF/fő/éj Idegenforgalmi Adó

Kérjük, a jelentkezési lapon tüntessék fel előzetes szállás- és ellátás igényüket! A szállás
megrendelésének folyamatáról, illetve a szállásdíj kiegyenlítésének módjáról a jelentkezés lezárását és
az előválogatást követően, 2019. június végén adunk részletes tájékoztatást.

További információ:
info@liszt7.hu
www.liszt7.hu

JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2019. június 30-ig,
nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel kitöltve, aláírva juttassa el a következő e-mail címre:

info@liszt7.hu

I. korcsoport – Gyermek kategóriába jelentkezem



II. korcsoport – Ifjúsági kategóriába jelentkezem



NÉV: _____________________________________________________
SZÜLETÉSI DÁTUM: ________________________
CÍM: ______________________________________________________
ÁLLAMPOLGÁRSÁG és NEMZETISÉG: ____________________________
TELEFONSZÁM: ___________________________
E-MAIL: _________________________________
SZÁMLÁZÁSI ADATOK: _______________________________________
(Kérjük töltse ki, amennyiben számlát igényel a befizetett díjról.)

VÁLASZTOTT MŰVEK LISTÁJA:
I. forduló:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II. forduló:
(Ifjúsági kategória)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

FELKÉSZÍTŐ TANÁR/TANÁROK: __________________________________
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ: ________________________________________

A verseny ideje alatt szeretne szállást igényelni?
Igen



Nem



A verseny ideje alatt szeretne kiegészítő szállást a kísérőjének?
Igen



Létszám: _____fő

Nem



Dátum:
…………………………………….
Aláírás
…………………..……………………………………………..
törvényes képviselő aláírása
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok valósak, a törvényes képviseletem alatt álló
kiskorú jelentkezővel a versenyszabályokat közösen megismertük és megértettük, amelyeket az aláírásommal igazoltan
magunkra nézve kötelezőnek fogadunk el.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELLENŐRZŐ LISTA:
A jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket csatoltam:
 szakmai önéletrajz (tanulmányok, eddig elért eredmények)
 1 jó minőségű (min. 1MB méretű) fotó
 igazolás a részvételi díj befizetéséről
 egy elérhető hang vagy videofelvétel (email csatolmány, letöltő- vagy Youtube-link)

