
A verseny helyszíne:
A hévízi Városháza Díszterme
(8380, Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.)

Rendező:
Musica Antiqua Együttes Baráti köre és
a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

MOBIL    ·   +36 30 635 4285
E-MAIL    ·   ziabalazs@gmail.com
WEB   ·   www.musicaheviz.hu

A nevezés feltételei:
A verseny iskolatípustól függetlenül mindenki számára nyitott.
A nevezés felső korhatára a verseny napjáig be nem töltött 26. életév
A versenyen csak barokk (villás) fogású hangszer használható.

A verseny jellege: gyakorlati verseny

A verseny fordulói: egyfordulós, kétnapos verseny

A verseny kategóriája: szóló

Nevezési díj:  5.000 Ft/fő
A nevezési díjakat kérjük a következő számlaszámra szíveskedjenek küldeni:
Musica Antiqua Együttes Baráti Köre  BANKSZÁMLASZÁM: 74500114-10100039
Kérjük, a közlemény rovatba a nevező intézmény és diák nevét feltüntetni szíveskedjenek.

Átutalási határidő: 2020. február 03. hétfő
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről
(szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.
A versenyen hivatalos korrepetitor áll rendelkezésre, amennyiben szükség van rá:
Prehoffer Gábor 50 Euro/fő. A versenyen két csembaló és egy Kawai koncertzongora áll 
rendelkezésre. (Csembalók: Olasz Grimaldi- kópia 1 manuálos 415/440-es hangolású,
Francia Taskin- kópia 2 manuálos 415/440-es hangolású)
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A verseny fővédnökei:
Papp Gábor – Hévíz Város Polgármestere

A verseny zsűrije  |  öttagú nemzetközi szakmai zsűri, tagjai:

ANNEKE BOEKE
Furulyaművész, kamaraművész,
a londoni Guildhall School of Music and Drama és a Royal Academy of Music nyugalmazott tanára.
RAHEL STOELLGER
Furulyaművész, kamaraművész, a Bécsi- Zene- és Előadóművészeti Egyetem furulya professzora.
KATARINA DUCAI
Furulyaművész, kamaraművész, a Pozsonyi Konzervatórium furulya és kamarazene tanára és
a Bécsi Johann Sebastian Bach Zeneiskola furulya tanára.
ANNA JANUJ
Furulyaművész, kamaraművész a Lipcsei Hochschule für Music und Theater Leipzig docense.
FÜLEP BENEDEK
Régizene-blockflőteművész-tanár, kamaraművész a Kőröshegyi Zeneműhely művészeti vezetője,
az óbudai Veres Péter Gimnázium furulyatanára, a grazi Musik & Herz Magánzeneiskola alapító tanára.

Kategóriák:

I. korcsoport: 2008.08.31. – 2006.09.01. / műsoridő: 6 minutes
II. korcsoport: 2006.08.31. – 2004.09.01. / műsoridő: 7 minutes
III. korcsoport: 2004.08.31. – 2002.09.01. / műsoridő: 8 minutes
IV. korcsoport: 2002.08.3. – 2000.09.01. / műsoridő: 10 minutes
V. korcsoport: 2000.08.31. előtt születettek / műsoridő: 10 minutes
(korhatár a verseny napjáig be nem töltött 26. életév)

A versenyen kötelező darab nincs.
A műsor választásánál két különböző karakterű darabot kell választani.
A játékidőt be kell tartani! A játékidő lejártakor a zsűri a darabot leállíthatja.

Értékelés módja  |  Pontozással történik, a versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, 
egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján. 
Egy-egy versenyszám végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
A maximum pontszám 100.

1. díj: 91-100 pontig 
2. díj: 81-90 pontig
3. díj: 71-80 pontig



A verseny díjai:
A versenybizottság minden korcsoportban I., II., III. helyezést, valamint különdíjakat adhat ki.

Díjak:
� Koncert lehetőség Hévízen a Viva la Musica rendezvény keretein belül 300 Euro értékben.
� Wellness hétvége Hévízen 2 fő részére
� Reneszánsz furulya Pásztor Endre felajánlásával
� Egyéb felajánlások

Nevezés:
A versenyre online regisztráció lehetséges: www.musicaheviz.hu

A verseny nevezési határideje:
2020. február 03. hétfő

A versenyről videófelvétel készül, melyről az online regisztrációs oldalon kell nyilatkozni.
A helyszínen hangszer- és kottavásár lesz!

http://www.musicaheviz.hu

