
 
IV. NEMZETKÖZI BARTÓK BÉLA 

ZENEISKOLAI ZONGORAVERSENY 
 

Tisztelt Kollégák, Érdeklődők! 
 

A korábbi három Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny után a 
nagy érdeklődésére tekintettel az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 2014-ben is 
(december 5-6-7-re) meghirdeti zongoraversenyét. 
 

A döntő helyszíne: Óbudai Társaskör – 2014. december 5-6-án; 
 1036 Budapest, Kiskorona u.7. 
Díjkiosztás és záróhangverseny: Bartók Béla Emlékház december 7-én 11 órakor
 1025 Budapest, Csalán út 29.  
 

Korcsoportok: születési idő    játékidő (maximum)      
I.   2003. 01. 01 után születtek   5’ 
II.  2001. 01. 01. és 2002. 12. 31. között születtek   6’ 
III. 1998. 01. 01. és 2000. 12. 31. között születtek   8’ 
IV. 1995. 01. 01. és 1997. 12. 31. között születtek   9’ 

A versenyre jelentkezhetnek a Kárpát-medence ALAPFOKÚ (nem 
konzervatóriumi) zene vagy művészeti iskoláinak zongora tanszakos 
növendékei. 
 

A verseny anyaga: 2 mű 
- 1 Bartók mű (egynek számít, ha a szerző által jelölt attacca jelölés 
szerepel, vagy ciklikus műből – pl. Kolindákból – néhány darab a 
játékidőn belül);  
- és 1 barokk, vagy romantikus szerző darabja. 
 

Előjelentkezés: 2014. május 9. (Az előjelentkezési lap a honlapról 
tölthető le!) 
Az előjelentkezés után 2014. május 31-ig feltöltjük a honlapunkra, hogy hol, 
mikor lesznek a válogatók. 
 

(A jelentkezők számától függően válogatót tartunk 2014. október 6-a és 22-e között – több 
helyszínen –, lehetőleg a lakóhelyhez közel.)  
 

Nevezési díj: 3.000.- Ft (válogató) + 6.500.- Ft (döntő) + szállás, ellátás. 

 3.000.- Ft befizetése szeptember 19. 
 

Jelentkezni lehet:   �: bartl.erzsebet@aeliasabina.hu 
 �: Budapest, 1033 Harrer Pál u.7. 
További részletek az előjelentkezés után Web oldalunkon lesz olvasható: 

www.aeliasabina.hu 
A zsűri kiválasztásakor az előző versenyekhez hasonlóan 
a szakmaiság mellett a pártatlanság is alapkövetelmény! 



 
 

Előjelentkezési lap 
Elküldési határidő: 2014. május 9. 

 

IV . Nemzetközi Bartók Béla 
Zeneiskolai Zongoraversenyre 

(Kérjük nyomtatott betűkkel, vagy géppel kitölteni! ) 

Név:.......................................................  Szül. idő: ......................... 

Korcsoport:…………………..  a diák  OM azonosító: .................  

 
Az iskola neve, címe: …………………………………………….. .. 
……………………………………………………………………….. 
Az ISKOLA  OM azonosítója:  ......................................................... 

Telefon: .......................... ………..  Fax: .......……………………… 

Az Iskola e-mail címe: ... …………………………………………… 
 
A tanár neve:  ...................................................................................... 

Elérhetősége:  ...................................................................................... 

e-mail címe: ………………………………………………………… 
 
Kérem, hogy minden sort szíveskedjenek kitölteni! 
 

Az „előjelentkezés” nem pótolja a végleges – a műsor 
megadásával történő – jelentkezést! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jelentkezési lap  
Elküldési határidő: 2014. szeptember 12. 

 

IV. Nemzetközi Bartók Béla 
Zeneiskolai Zongoraversenyre 

(Kérjük nyomtatott betűkkel, vagy géppel kitölteni!) 
 

NÉV: ..............................................................  Szül. idő: ...................  
 
KORCSOPORT:...............      a diák OM azonosító: ........................
  
 
MŰSOR: 
 
1. …………………. ............................................................... idő: ........  
 
2. ………………… ................................................................ idő: ........  
 
 

ISKOLA neve, címe:.............................................................................  

 ............................................................................  

                OM száma: ............................................................................  

                �: ...........................................................................................                

                e-mail cím ..............................................................................  

 
TANÁR neve: ........................................................................................  

Elérhetősége:  .......................................................................................  

e-mail címe: ………………………………………………………….. 
 
NEVEZÉSI DÍJ SZÁMLÁZÁSI CÍME (ha eltér az iskoláétól):................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  



 


