Tárgy: X. Regionális Furulyaverseny – Fertőd, 2019. május 8.
Melléklet: 2 db Nevezési lap
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Kedves Kollégák!
A korábbi versenyeket folytatva iskolánk és az Esterházy Pál Alapítvány
a 2018-2019. tanévben is megrendezi a blockflöte (furulya) tanszakon tanulók számára
a Regionális Furulyaversenyt.
A verseny célja továbbra is az, hogy kollégák és növendékeik találkozzanak, tudásukat
összemérhessék, a Kollégák módszertani tapasztalataikat gyarapíthassák, szükség esetén
módszertani segítséget kaphassanak.
A versenyen való részvétel egyben nem akkreditált továbbképzési alkalom is, amelyről az
Esterházy Pál Alapítvány tanúsítványt állít ki (3.000,-Ft/db) azok számára, akik ezt előzetesen
írásban kérik. (6 óra)
Helyszíne a fertődi Esterházy-kastély.
Időpontja: 2019. május 8. (szerda) 10 00 .
Részvételi feltételek:
A jelentkezési határidő: 2019. február 20. (szerda)
Jelentkezési díj nincs. A jelentkezési lapok az iskola honlapjáról is letölthetők.
Késve érkezett jelentkezést nem tudunk figyelembe venni!
A verseny maximum létszáma 40 fő lehet, túljelentkezés esetén iskolánkénti
versenyzőlétszámot állapítunk meg.
2.000,-Ft-ért a tanulóknak, kísérőiknek kétfogásos ebédet és italt is biztosítunk a verseny
helyszínéhez közeli étteremben. Az ebédrendelést 2019. március 8-ig szíveskedjenek
megküldeni. Számlát nincs módunkban kiállítani!
A jelentkezéseket kizárólag E-mailben - muzsikahaz@freemail.hu – címre,
(szkennelve, igazgatói aláírás, bélyegző) várjuk.
Megközelítés, parkolás:
Parkolási lehetőség lesz a zeneiskola mellett, illetve az Esterházy-kastéllyal szemben található
Gránátos-házakhoz közeli területen.
A korcsoportbeosztás és egyéb tudnivalók:
A verseny korcsoportbeosztása a zeneiskolai osztályoknak megfelelő.
Ahol a szokásos beosztáshoz képest (ált. isk. 3. osztály = 1. furulya évfolyam) 2 év eltérés van,
ott a növendék egy osztállyal magasabb korcsoportba sorolandó!
„A” és „B” tagozatos növendékek együtt versenyeznek.
(Az altfurulya tanulásának megkezdése nem jelenti az osztályok újraszámozását.)
A növendék magasabb osztályban versenyezhet, de egy osztályban csak egyszer indulhat.
A versenyen, tetszőleges sorrendben: egy kötelező és egy szabadon választott
művet/tételt/tételpárt kell játszani barokk fogású furulyán, legalább az egyiket kotta nélkül.
A kötelező műveket tetszés szerint kísérettel, vagy anélkül is lehet játszani.
A kötelező darab játszható bármely hangolású furulyán, a fogásrend megtartásával.
Szabadon választott műnek a X. Országos Furulyaverseny kötelező darabjait kérem, hogy ne
válasszák!
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Kötelező művek:
I. évfolyam
Cl. Gervaise: Bransle de Bourgogne
Lőrincz-Paragi: Furulya ABC (64.) Editio Musica Budapest (Z.14 090)
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 6 perc.
II. évfolyam
J. Chr. Pepeusch: Sonata IV. (Allegro tétele.)
Bali János Furulyaiskola (ISBN 963 03 8495 7 - Kiadó Veres Péter Gimnázium Budapest Csobánka
tér 7.) (2. kötet 8. lecke – 44.oldal)
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 6 perc.
III. évfolyam
G. Ph. Telemann: Aria 6. (Presto) az V. Partitából. [TWV41:e1]
Die kleine Kammermusik (Hortus Musicus HM 47 / ISMN 979-0-006-00077-7)
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 8 perc.
IV. évfolyam
G. Fr. Händel: Menuett (8.) (F-dúr)
G. Fr. Händel: Aylesforder Stücke (Schott-ED-2563 ISMN 979-0-001-03831-7)
(Előadása altfurulyával javasolt)
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 10 perc.
V. évfolyam
A. Vivaldi: Sonata V. (Minuetto I-II.)
(Il Pastor fido Op. 13 – Hortus Musicus 135)
(Előadása altfurulyával javasolt)
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 10 perc.
VI. évfolyam
G. Ph. Telemann: Die kleine Kammermusik - Partita V. (TWV 41: e1)
VI. tétel („Aria 5.” – Vivace)
Die kleine Kammermusik (Hortus Musicus HM 47 / ISMN 979-0-006-00077-7)
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 10 perc.
Továbbképző évfolyamok esetében
Egy G. Ph. Telemann, J. Braun, vagy J. J. Quantz mű egy tételét kell választani a
The Baroque Solo Book – Dol. 111 kötetből.
A szabadon választott mű a kötelezőtől eltérő karakterű legyen!
Játékidő a szabadon választott művel együttesen maximum 10 perc.
__________________________________________________________________________________
A szabadon választott mű az évfolyamnak megfelelő (életkor, zeneiskolai osztály szerint) nehézségű
kíséretes darab.
A továbbképző évfolyamok kivételével az egyik művet kotta nélkül kell előadni!
Kamarazene kategória (nincs kötelező mű): minimum 2 furulya (csak tanulók részvételével,
szólamkettőzés nélkül). Maximális játékidő: 6 perc.
Felsőbb zenei tanulmányokat folytató, vagy folytatott növendék a versenyen nem vehet részt.
A zsűri oklevéllel, bronz, ezüst, arany minősítéssel ismeri el a fellépőket.
A verseny végeztével szakmai értékelésre kerül sor.
A verseny helyszínén kísérőhangszerként egy flamand, egymanuálos manufaktúra csembaló (á=440Hz)
áll rendelkezésére.
Fertőd, 2019. január 7.
Tisztelettel:
Bertha János
igazgató
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NEVEZÉSI LAP
X.REGIO NÁLIS FURULYAVERSENY – FERTŐ D
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. február 20.

20 19 .

Késve érkezett jelentkezést nem tudunk figyelembe venni.
A verseny helyszíne: Fertőd, Esterházy-kastély
Időpontja: 2019. május 8. (szerda)

Kérjük tanulónként, számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel kitölteni!
EGYÉNI KATEGÓRIA
A versenyző neve:

Születési dátuma:

Korcsoport:

A nevező iskola neve, címe, tel. száma:

Zeneiskolai osztálya:

E-mail címe:
Általános iskolai osztálya:
Felkészítő tanár:

Korrepetitor:

Kötelező mű szerzője, címe, tételei:

Szabadon választott mű szerzője, címe, tételei:
Műsoridő összesen:
……………….perc

……………………., 2019. ………………. hó ……… nap.
…

ph.
…………………..……….
igazgató
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NEVEZÉSI LAP
X.REGIO NÁLIS FURULYAVERSENY – FERTŐ D
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. február 20.

20 19 .

Késve érkezett jelentkezést nem tudunk figyelembe venni.
A verseny helyszíne: Fertőd, Esterházy-kastély
Időpontja: 2019. május 8. (szerda)

Kérjük tanulónként, számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel kitölteni!
KAMARAZENE KATEGÓRIA
(Maximális műsoridő: 6 perc)

Név:

Szül. év, hó, nap:

Hangszer:

Évfolyam:

A küldő iskola neve, címe, telefon-száma, E-mail címe:
Felkészítő tanár(ok):
MŰSOR (szerző, mű címe, tételek, …):

Műsoridő:
……….…….perc

……………………., 2019. év, ………………. hó ……… nap.

ph.
……………………..……….
igazgató
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IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATLAP
(6 ÓRÁS TOVÁBBKÉPZÉS)
Beküldési határidő: 2019. február 20.
A továbbképzés részvételi díja: 3.000,- Ft
A részvételi díjat készpénzben a helyszínen kell kifizetni.
Kérésre számlát állít ki a az Esterházy Pál Alapítvány,
az adatlapon megadott számlázási címre.
FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE
(nőknél leánykori név is):
Pedagógus azonosító:
Születési hely és idő:

Anyja neve:
Felkészítő tanár elérhetősége
(telefonszám, E-mail):
Munkahelyének neve:

Munkahelyének elérhetősége
(cím, telefonszám, E-mail cím):

Számlázási név és cím:

Egyéb közlemény:

Dátum:
…………………………………….
felkészítő tanár aláírása

……………………………………
igazgató aláírása

PH
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ÉTKEZÉST IGÉNYLŐ LAP
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. március 8. (szerda)

Késve érkezett jelentkezést nem tudunk figyelembe venni.
Az átutalások beérkezési határideje 2019. március 30.
Számlaszám: [Esterházy Pál Alapítvány] Nyugat-Takarék:
59100607-10011001
Kérjük számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel kitölteni!
S.szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Név

Vegetáriánus ebédet kérek az alább felsoroltak számára:
S.szám
Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Egyéb igény, megjegyzés:

……………………., 2019. ………………. hó ……… nap.
Megrendelő olvasható neve: ………………………………………………
Aláírás:
…………………..………………….
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