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5. BARTÓK BÉLA  
ZONGORAVERSENY

A 2015. évi bécsi Bartók Béla 
 zongoraverseny győztesei:

JELENTKEZÉSI LAP

I. korcsoport Blümel Sóley (Ausztria)

II. korcsoport Dönneweg Linus (Németország)

III. korcsoport
Kwan Shin Yu (Taiwan) 
Mamedowa Amina (Oroszország)
Zhu Linda (Németország)

IV. korcsoport Tan Jingfang (Kína)

V. korcsoport
Gonda Katalin (Magyarország) 
Weidemann Sophia (Németország)
Szőcs Henrik (Magyarország)

VI. korcsoport
Khadem Missagh Dorothy (Ausztria) 
Varga Gergő Zoltán (Magyarország)

✂

Név:

Lakcím:

E-mail:

Telefon:

 
Születési dátum: Nemzetiség:

Zenei intézmény neve:

Tanár neve:

A VERSENY ANYAGA

Egy mű Bartók Bélától

Egy mű a bécsi klasszikusoktól:
Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert

Egy vagy több szabadon választott mű

Egy mű egy stájerországi komponistától (szabadon választva)

A jelentkezési lap csak akkor érvényes, ha ahhoz a születési 
igazolvány vagy az útlevél másolatát ill. a scan-jét is csatolják.
A teljesen kitöltött jelentkezési lapot 2017 szeptember 30-ig  
kell a megadott címre elküldeni.



A részvételről ki van zárva az az I. díjnyertes, aki még az idén  
is ugyanabba a korcsoportba tartozik, mint a legutóbbi  
versenyen. De a rákövetkező korcsoportba tartozás már  
lehetővé teszi az ismételt részvételt. 
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I. korcsoport (7 – 9 éves): 10 perc

II. korcsoport (10 – 12 éves): 12 perc

III. korcsoport (13 – 15 éves): 16 Perc

IV. korcsoport (16 – 18 éves): 20 perc

V. korcsoport (19 – 21 éves): 30 perc

VI. korcsoport (22 – 25 éves): 40 perc

Ott Éva zongoraművész és tanár, 
a Bartók Béla nemzetközi zenei társaság 
művészeti vezetője.

Lanner Eduard zongoraművész, 
professzor. Grácban a Stájerországi 
Johann-Joseph-Fux Konzervatórium 
igazgatója.

Ferra Angelika zongoraművész, 
professzor Grácban a Stájerországi 
Johann-Joseph-Fux Konzervatóriumban, 
ahol hosszú évek óta a billentyűs  
hangszerek tanszakvezetője.

Schirmer Markus zongoraművész, 
művészi tevékenysége kiterjed az 
egész világra. A Gráci zenei Egyetemen  
<Piano Masterclass> osztályt vezet.

Väth-Schadler Elisabeth
zongoraművész. Klagenfurtban a  
Karintiai Konzervatóriumban a zongora 
tanszak vezetője.

A ZONGORAVERSENY SZÍNHELYE

Johann-Joseph-Fux-Konservatorium
Fux Koncertterem
Nikolaigasse 2
A-8020 Graz
Austria

A IV.V.VI. korcsoport első, második és harmadik díjának 
nyertesei pénzjutalomban részesülnek. Az I.II.III. korcsoport 
díjnyertesei diplomát és ajándékokat kapnak. A Bartók Béla 
Zongoraverseny nyerteseinek folyamatosan szervezünk 
koncerteket. (szóló vagy zenekari fellépést)

A kiíráshoz fűződő kérdéseket kizárólag e-mailen:
kons@stmk.gv.at németül és angolul, illetve az  
office@belabartok.at címen németül és magyarul  
tudjuk megválaszolni.
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  
2017 szeptember 30.

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

A ZSŰRI TAGJAI:

A ZONGORAVERSENY ANYAGA

Kötelező egy mű Bartók Béla alkotásai, valamint a bécsi  
klasszikusok alkotásai közül (Haydn, Mozart, Beethoven, és 
Schubert), melyeknek hossza a megadott időkeret felét  
vehetik igénybe. Itt több művet, vagy egyes tételeket is lehet 
játszani. 
A további versenyanyagot a résztvevők szabadon válasszák ki 
a barokk, romantika, impresszionista stb. korszakokból.

ÚJ: A megadott időn belül van lehetőség egy stájerországi 
komponista művét is játszani. (szabadon választva)  
Ezeknek a kompozícióknak legjobb interpretációját minden 
korcsoportban külön díjban részesítjük. A korcsoportoknak 
megfelelő műveket le lehet tölteni a következő címen:
www.konservatorium.steiermark.at

„Information/Aktuelles“
Lehet egyes tételeket is játszani.

A zongoraversenyt különböző korcsoportokban bonyolítjuk le. 
A korcsoportokba történő besorolásnál a határidő: 
2017 Január 1. A kiértékelés 6 korcsoport szerint történik.  
Az annak megfelelő játékidő az alábbi időkeretben található.

A zsűri döntése független,  
végleges és nem megtámadható.
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Bartók: A fából faragott királyfi
Rab-Kováts Éva rajza


