XI. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY
A verseny időpontja: 2022. április 08-10.
Rendező: Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039663
1052 Budapest, Vármegye u. 9.
Tel: 06-1-872-79-00 Fax: 06-1-872-79-29
E-mail cím: szabezi@szabezi.hu
Honlap: www.szabezi.hu
A verseny célja: A furulya tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. A tanulók és tanárok
szakmai fóruma. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntő.
Az országos döntő egyfordulós.
A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon
való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás,
étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamara
A nevezés feltételei:
Egy növendék mindkét kategóriába nevezhető (legfeljebb egy szóló és legfeljebb egy
kamaracsoportos nevezéssel).
A verseny kategóriáiban azok a tanulók nevezhetők, akik zeneiskolai tanulmányaik során az adott
hangszeren legalább egy évfolyam (osztály) követelményét sikeresen teljesítették (beleértve a
zenei előképzőn választott hangszert, valamint a hangszeres előképző főtárgyat is).
A versenyen nem vehet részt szóló kategóriában az a tanuló, aki furulya (Blockflöte) tanszakon,
művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakgimnázium tanulója, illetve művészeti
felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy korábban hallgatója volt.
Kamara kategóriában kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik az adott hangszeren
korábban nem vettek részt sem középfokú, sem felsőfokú zenei képzésben, zenei tanulmányaikat
jelenleg is alapfokon folytatják.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2011. szeptember 1-jén és után,
II. korcsoport: 2009. szeptember 1-je és 2011. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2006. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2006. augusztus 31-én vagy korábban született növendékek.
Felső korhatár 2022. április 10-ig be nem töltött 22 életév.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek).
A verseny követelményei:
A versenyanyagot csak villás (barokk vagy reneszánsz) rendszerű hangszeren szabad játszani.
A játékidő maximuma a kötelező és szabadon választott művek játékidejét együtt tartalmazza.
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A játékidőt be kell tartani! A játékidő lejártakor a zsűri leállíthatja a produkciót.
A művekben az ismétlések a játékidőn belül szabadon kezelhetők.
Vagy a kötelező, vagy a szabadon választott műve(ke)t kotta nélkül kell előadni. A nevezési lapon
meg kell nevezni vagy jelölni a kotta nélkül előadott műve(ke)t.
A döntőre a szabadon választott művet/műveket meg kell változtatni.
A kötelező és a szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor)
be kell mutatni. Az I. és II. korcsoport kötelező művei szopránfurulyán, a III. és IV. korcsoport
művei altfurulyán játszandók.
I. korcsoport:
Kötelező mű: Georg Philipp Telemann: Menuet (Lőrincz-Paragi: Furulya ABC No.125, EMB Z.
14 090)
Szabadon választott mű(vek). -a területi válogatótól eltérő
Játékidő maximum 6 perc.
II. korcsoport:
Kötelező mű: Jacob van Eyck: Laura - Téma és Modo 2 (Der Fluyten Lust-Hof, III. kötet, No.
124. Amadeus BP 706.)
Szabadon választott mű(vek). -a területi válogatótól eltérő
Játékidő maximum 8 perc.
III. korcsoport:
Kötelező mű: Georg Philipp Telemann: (2.) c-moll fantázia III-IV. tétel (Adagio-Allegro)
(Amadeus BP 425, Dolce 111)
Szabadon választott mű(vek). -a területi válogatótól eltérő
Játékidő maximum 10 perc.
IV. korcsoport:
Kötelező mű: Frans Brüggen: 4. etűd (5 Etüden für Fingersicherheit, No.4, Broekmans & Van
Poppel 712)
Szabadon választott mű(vek). -a területi válogatótól eltérő
Játékidő maximum 10 perc.
Az I., II. és III. korcsoport kötelező műveinek fakszimile kottái letölthetők a furulya.hu oldalról.
B) KAMARA KATEGÓRIA
Korcsoportok
I. korcsoport: azok az együttesek, amelyekben valamennyi furulyás 2007. szeptember 1-jén,
vagy utána született, valamint ha vannak más hangszeren játszó együttestagok,
azok mindegyike 2006. szeptember 1-jén, vagy utána született.
II. korcsoport: azok az együttesek, amelyekben van 2007. augusztus 31-én, vagy előtte született
furulyás tanuló, illetve 2006. augusztus 31-én, vagy előtte született egyéb
hangszeres tanuló.
Felső korhatár (valamennyi együttestag számára) 2022. április 10-ig be nem töltött 22. életév.
Tanár nem léphet fel az együttes tagjaként.
A verseny követelményei:
A kamaracsoport 3-8 fő lehet.
Minden kamaracsoportban legalább 2 furulyás szerepeljen szólamkettőzés nélkül.
A játékidőt be kell tartani!
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A verseny anyaga:
I. korcsoport:
A kamarazene produkciók műsorát két különböző karakterű darabból kell összeállítani, ajánlott
különböző zenetörténeti korszakokból választani.
A játékidő maximum 8 perc.
II. korcsoport:
A kamarazene produkciók műsorát két különböző karakterű darabból kell összeállítani, ajánlott
különböző zenetörténeti korszakokból választani.
A játékidő maximum 10 perc.
Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül,
egyénileg értékelik a versenyzők (versenyző kamaracsoport) teljesítményét. Egy-egy versenyző
(versenyző kamaracsoport) végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
Értékelési szempontok: muzikalitás, zenei gondolkodás, technika, intonáció, hangminőség,
artikuláció, stílushűség, előadási megoldások.
A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportban I., II., III. helyezést
valamint különdíjakat adhat ki (például kortárs mű előadásáért).
Nevezés az országos döntőre: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal,
illetve 2022. február 21-től az országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lap
használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után
szkennelve (PDF formában), elektronikusan a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 2022.
március 4-ig.
A nevezési határidőt be kell tartani!
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. március 4.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2022. január 31-től február 12-ig.
A válogatók verseny anyaga: A döntő kötelező művei és a szabadon választott mű(vek).
Követelmény: A szabadon választott művet/műveket meg kell változtatni az országos döntőre!
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola
OM azonosító: 039554
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
Honlap: www.hermannzenesuli.hu
Terület: Baranya, Tolna, Fejér, Somogy, Veszprém megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.
Honlap: www.szegedikonzi.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád megye.
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039924
3300 Eger, Dobó tér 13.
Honlap: www.egerzene.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.
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Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040081
4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
Honlap: www.vikarzeneiskola.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola,
OM azonosító: 039990
2120 Dunakeszi, Bem u. 27.
Honlap: www.ffami.sulinet.hu
Terület: Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest megye.
Művészeti Szakgimnázium és Gimnázium
9700 Szombathely, Paragvári út 77.
Honlap: www.muveszetiszhely.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye.
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Honlap: www.mzmsz.hu
Rendező: Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
1092 Budapest IX. kerület, Köztelek utca 8.
Honlap: www.ferencvarosizeneiskola.hu
Terület: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. december 15-ig.
A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve a területi
válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A géppel
kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve (PDF formában) a
területi válogatót rendező iskola e-mail címére kell elküldeni, a budapesti területi válogatóra
jelentkezőknek a fovaros@mzmsz.hu e-mail címre kell eljuttatni elektronikusan 2021.
december 15-ig.
A nevezési határidőt be kell tartani!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal
összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
Értékelés a válogatókon: A területi válogatón 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított
értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.
Értékelési szempontok: muzikalitás, zenei gondolkodás, technika, intonáció, hangminőség,
artikuláció, stílushűség, előadási megoldások.
A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal
határozza meg.
Az országos döntőn résztvevő tanulók várható összlétszáma: 70 fő
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. március 04.
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