
I. ORSZÁGOS MONTÁG LAJOS NAGYBŐGŐVERSENY 

A verseny időpontja: 2021. április 24. 

Rendező: Molnár Antal Zeneiskola AMI  

OM azonosító: 039679 

1073 Budapest, Erzsébet körút 32. 

Telefon: 06-1/342 6128 

E-mail: maz@mazene.hu;  

Honlap: www.mazene.hu  

A verseny célja: A nagybőgő tantárgy eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás, 

tehetséggondozás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. 

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) Kamarazene 

Egy növendék mindkét kategóriában nevezhető. 

A verseny követelménye: 

A szóló kategóriában az előadási darabot kotta nélkül kell előadni. 

A játszott művek különböző korú, stílusú és eltérő karakterűek legyenek. 

A versenyen előadott művek jogtiszta kottáját regisztrációkor be kell mutatni és a művek egy 

(másolati) példányát mellékelni kell. 

A műsoridő nem léphető túl. 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA  

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2010. június 1-én, illetve után, 

II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2010. május 31 között, 

III. korcsoport: 2006. május 31-én és előtt született tanulók. 

A nevezés felső korhatára 2021. április 24-ig be nem töltött 22. életév. 

A nevezés feltételei: 

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző is beszámítható). Be kell mutatni az előző 

tanév végi zeneiskolai bizonyítványt. 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

I. korcsoport: 
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Kötelezően választható mű:  

Fekete Gyula: Képeskönyv című művéből egy tétel  

(Kontrapunkt Zeneműkiadó K-489 www.kontrapunktmusic.com) 

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd az alább felsoroltak közül: 

Montág Lajos: Nagybőgőiskola I. kötetből EMB 1811 

37. oldal / 34.  

vagy 63. oldal / 23.  

vagy Fekete Gyula: Képeskönyv című művéből legalább egy tétel  

(Kontrapunkt Zeneműkiadó K-489 www.kontrapunktmusic.com) 

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd az alább felsoroltak közül, zongora kísérettel: 

Fekete Gyula: Képeskönyv című művéből legalább két tétel  

(Kontrapunkt Zeneműkiadó K-489 www.kontrapunktmusic.com) 

vagy Franz Simandl: 30 Etűden für Conrabass kötetből 0769251994 Simandl 30 Etudes for 

double bass 10. oldal / 8.  

vagy 19. oldal / 17.  

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő maximum 12 perc. 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: átlagéletkor maximum: 12 év 

II. korcsoport: átlagéletkor magasabb, mint 12 év, de maximum: 15 év 

III. korcsoport: átlagéletkor magasabb, mint 15 év, de maximum: 18 év 

Átlagéletkor számításánál a 2021. év május 31-ig betöltött kerek egész számú évet kell alapul 

venni. Az átlagérletkor számításakor az eredményt egész számra kell kerekíteni. 

A kamaracsoportonként maximális létszám: 9 fő. 

A verseny anyaga: szabadon választott mű, vagy művek, átiratok. Nagybőgőduók, triók, stb., 

illetve nagybőgő és másik hangszer (vagy hangszerek, hangszercsoportok) számára írt vagy 

átírt művek. 

A verseny követelménye: különböző tempójú és karakterű tételek egy vagy több szerzőtől. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 

pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A 

versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 60 pont. 



Értékelési szempontok: 

- zeneiség, muzikalitás 

- felkészültség /memória, technika 

- intonáció/hangképzés 

- ritmikai pontosság 

- szöveghűség 

- együttjáték (kamarazenénél) 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve 2021. 

január 1-től az országos döntőt rendező iskola honlapjáról (www.mazene.hu) letölthető – 

nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot az országos rendező iskola e-mail 

címére kell eljuttatni elektronikus úton 2021. március 15-ig.  

Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 15. 

http://www.mazene.hu/



