
 
 

IV. KELET-MAGYARORSZÁGI GITÁRVERSENY 

VERSENYKIÍRÁS 

 
A nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola megrendezi a IV. 

Kelet-Magyarországi Gitárverseny-t Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyék alapfokú művészeti iskoláiban tanulók számára. 

A rendezvény helyszíne:  Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11. 

 

A verseny időpontja: 2020. február 28. péntek  

Előjelentkezés: 2019. december 20. - Létszám megküldése korcsoportonként. 
Jelentkezési határidő: 2020. január 20.  

Részvételi díj: 2500,- Ft/versenyző (számlát igény szerint biztosítunk) 

A részvételi díjat átutalással kérjük befizetni az alábbi számlaszámra:  

68800109-10004184   (Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány)  

Az átutalás közlemény részében kérjük feltüntetni: Gitárverseny - a versenyző 

neve 

Befizetési határidő: 2020. február 3.  

 

A jelentkezés során a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni. A 

jelentkezés az „Adatkezelési tájékoztató” megismerése, és a „Hozzájáruló 

nyilatkozat–személyes adatok kezeléséhez” elfogadásával és aláírásával érvényes. A 

verseny programjáról a rendező intézmény - elektronikus úton - részletes 

tájékoztatót küld a jelentkező iskolák részére. 

 

A jelentkezés módja: írásban nevezési lapon. A nevezési lap kiküldésre kerül illetve 

intézményünk honlapjáról letölthető.  

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő 

művészi-, alkotó- vagy előadói- képességének értékelése, kiemelkedő 

teljesítményének bemutatása. A gitár tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. 

Tehetségkutatás. 

A verseny anyaga: Három különböző karakterű és különböző zenei stílusú mű - egy 

kötelező és két szabadon választott mű. 

 

 

 

 



 
Kötelezően választható művek a lent felsorolt opuszokból: 

I. korcsoport:  F. Sor: Etűd, Op. 60.  

II. korcsoport:  M. Carcassi: Etűd, Op. 60 

III. korcsoport: M. Carcassi: 6 Caprices, Op. 26. 

IV.  korcsoport:  N. Coste: Etűd, Op. 38.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: egyfordulós. 

A verseny követelményei: A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.  A műsoridőt 

kérjük betartani. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport:  2009. június 1-je és 2007. május 31. között, 

II. korcsoport: 2007. június 1-je és 2005. május 31. között,  

III. korcsoport:  2005. június 1-je és 2003. május 31. között, 

IV. korcsoport:  2003. június 1-je és 2001. május 31. között született 

tanulók. 

A játékidő korcsoportonként maximum: 

I. korcsoport:  8 perc 

II. korcsoport: 10 perc 

III. korcsoport:  12 perc 

IV. korcsoport:  14 perc   

 

A versenybizottság elnöke: 
Szilvágyi Sándor Liszt Ferenc- és Artisjus-díjas gitárművész, a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakgimnázium gitár tanszakának vezető tanára, a Pécsi 

Tudományegyetem Zeneművészeti Intézet tanára, valamint a budapesti Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem oktatója 

A versenybizottság tagjai:  
Danilás-Tóth Melinda gitárművész-tanár, a ZETA gitár tagozatvezetője  

Czakó Erika gitárművész, Vietórisz József-díjas pedagógus, a Nyíregyházi 

Művészeti Zeneművészeti Szakgimnázium gitár tanszakának vezető tanára,  a Vikár 

Sándor Zeneiskola tanára, valamint a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem oktatója  

 

További felvilágosítást a 30/17-66-322 telefonszámon valamint a következő e-mail 

címen kaphatnak: helyettesi@vikarzeneiskola.hu  

 

Eredményes felkészülést kívánunk!      

 

mailto:helyettesi@vikarzeneiskola.hu

