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KAT I (7 – 9 let): 10 minut

KAT II (10 – 12 let): 12 minut

KAT III (13 – 15 let): 16 minut

KAT IV (16 – 18 let): 20 minut

KAT V (19 – 21 let): 30 minut

KAT VI (22 – 25 let): 40 minut

ZAHTEVE TEKMOVALNEGA PROGRAMA

Tekmovalni program mora obvezno vsebovati eno delo 
Béle Bartóka in eno delo dunajske klasike (Haydn, Mozart, 
Beethoven ali Schubert), ki naj skupaj tvorita približno 
polovico predpisane minutaže celotnega tekmovalnega 
nastopa. Pri tem so dovoljeni posamezni stavki cikličnih skladb 
kakor tudi več posameznih skladb skupaj.

Preostale točke programa (iz obdobij baroka, romantike, 
impresionizma itd.) so prepuščene prosti izbiri tekmovalca / 
tekmovalke.
 
NOVO: Znotraj predpisane minutaže za posamezno 
kategorijo se lahko prostovoljno izvajajo tudi izbrane 
kompozicije štajerskih skladateljev. Za najboljše interpretacije 
teh skladb so v vsaki kategoriji predvidena dodatna priznanja 
in posebne nagrade. Predpisane skladbe za vsako posamezno 
kategorijo so na voljo za prenos (download) na spletni strani 
www.konservatorium.steiermark.at  
pod „Information/Aktuelles“. 
Dovoljeno je izbrati tudi posamezne stavke. 

Tekmovanje se izvaja v različnih starostnih kategorijah. 
Za določitev v posamezno starostno kategorijo velja rok 
01.01.2017. Starost, ki jo je kandidat dosegel natančno tega 
dne, je odločilna za opredelitev v posamezno kategorijo:



Prvonagrajenci / prvonagrajenke tekmovanja leta 2015 so 
izključeni iz tekmovanja, če glede na starost spet padejo v isto 
kategorijo. V tem primeru je dovoljena udeležba v naslednji višji 
starostni kategoriji.

Eva Ott
pianistka in klavirska pedagoginja

Eduard Lanner
pianist in direktor  
Konservatorija Johanna Josepha Fuxa 
Dežele Štajerske v Gradcu

Angelika Ferra
pianistka, klavirska pedagoginja in 
dolgoletna predstojnica strokovnega 
oddelka za glasbila s tipkami na 
Konservatoriju Johanna Josepha Fuxa  
Dežele Štajerske v Gradcu 

Markus Schirmer
mednarodno aktivni koncertni pianist, 
vodja klavirskega razreda na  
Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Gradcu 

Elisabeth Väth-Schadler
pianistka in vodja klavirskega razreda na 
Koroškem deželnem konservatoriju v 
Celovcu

SESTAVA ŽIRIJE

Žirija je pri svoji presoji neodvisna.  
Odločitve žirije so dokončne.
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KRAJ TEKMOVANJA

Johann-Joseph-Fux-Konservatorium
Fux-Saal
Nikolaigasse 2
A-8020 Graz
Österreich

Za prvo-, drugo- in tretjeuvrščene tekmovalce / tekmovalke 
so v kategorijah IV, V in VI predvidene denarne nagrade. 
Kategorije I, II in III prejmejo priznanja in darila. 
 
Za izbrane nagrajence klavirskega tekmovanja Béla Bartók 
se organizirajo koncerti (tako solistično kot tudi z orkestrom).

Pojasnila in odgovori na dodatna vprašanja so dosegljivi 
samo izrecno preko elektronske pošte na naslednjih 
naslovih: 
kons@stmk.gv.at (v nemščini in angleščini)
office@belabartok.at (v nemščini in madžarščini)

ROK PRIJAVE:  
30. September 2017

www.konservatorium.steiermark.at
www.belabartok.at

Bartók: A fából faragott királyfi 
Éva Rab-Kováts



PRIJAVNICA

✂

Ime

Naslov

E-mail

Telefonska številka

 
Datum rojstva Državljanstvo

Glasbeno-izobraževalna ustanova

Ime učitelja

TEKMOVALNI PROGRAM

Eno delo Béle Bartóka

Eno delo dunajske klasike 
(Haydn, Mozart, Beethoven ali Schubert)

Ena ali več skladb po lastni izbiri

Eno delo štajerskega skladatelja (prostovoljno)

Za uspešno prijavo na tekmovanje je potrebno prijavnici priložiti 
kopijo rojstnega lista ali veljavnega potnega lista. 
Izpolnjene prijavnice morajo na naslov tekmovanja prispeti  
najkasneje do 30. septembra 2017.



Prijavnina: € 40,- 
Nakazati na: Béla Bartók
Internationale Musikgesellschaft  
Österreich
IBAN: AT76 1200 0500 2401 7894
BIC: BKAUATWW

NASLOV TEKMOVANJA:
Johann-Joseph-Fux-Konservatorium
Entenplatz 1b, A-8020 Graz
E-mail: kons@stmk.gv.at
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BÉLA BARTÓK  

Nagrajenci klavirskega tekmovanja Bela Bartók 2015 
na Dunaju:

Kategorija  1 Blümel Sóley  (Avstrija)

Kategorija  2 Dönneweg Linus (Nemčija)

Kategorija  3
Kwan Shin Yu (Tajvan) 
Mamedowa Amina (Rusija)
Zhu Linda (Nemčija)

Kategorija  4 Tan Jingfang   (Kitajska)

Kategorija  5
Gonda Katalin (Madžarska) 
Weidemann Sophia (Nemčija)
Szöcs Henrik (Madžarska)

Kategorija  6  
Khadem Missagh Dorothy (Avstrija) 
Varga Gergö Zoltán (Madžarska)

✂


