
A verseny menete:  
 

A jelentkezőnek regisztrálnia kell a bartokonlinekurtverseny@gmail.com email címen, 

tárgyban a versenyző szót kell feltüntetni. Kérjük a szülőt vagy gondviselőt, hogy olvassa át a 

verseny adatkezelési tájékoztatóját, melyet a konzi.hu weboldalon találnak. A rövid 

bemutatkozás mellett csatolva küldjék el a kitöltött és aláírt hozzájáruló nyilatkozatot PDF 

formátumban. 

Ez után a jelentkezőnek zárt youtube csatornára kell feltöltenie a videót és a linket elküldenie a 

megadott email címre 2021. november 15-ig. Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvétel 

feltöltésekor a „Nem nyilvános” beállítást válasszák, illetve javasoljuk, hogy meghatározott 

időtartamig tegyék elérhetővé a felvételt (2021. december 15.) Az eredményhirdetésig a felvétel 

titkosnak minősül, megosztani, nyilvánossá tenni, terjeszteni semmilyen formában nem szabad. 

A határidő után elküldött videókat nem fogadjuk be. A zsűri tagjai megtekintik, 1-40 pontig 

értékelik a felvételeket.  Az értékelés 2021. december 15-én zárul le, az eredmény 2021. 

december 20-án kerül kihirdetésre. 

 

A verseny anyaga:  
 

A verseny anyaga szabadon választott szóló, vagy zongorakíséretes darab/ok, korlátozás 

csak a beküldött videó hosszában van. Tekintettel a járványhelyzetre, a zsűri elfogad kíséret 

nélkül „csonkán” előadott darabokat is. Gépi kísérettel, vagy bármilyen elektronikusan 

szerkesztett, vágott felvételt nem fogadunk el.   Amennyiben több mű hangzik el, ajánlott 

különböző karakterűeket és stílusúakat választani.  

 

A felvétel menete: 
 

 A felvételt egyben, vágatlanul kell elkészíteni, kezdés előtt a kamerához közel kell vinni 

és min. 3 másodpercig mozdulatlanul tartani egy fényképes, személyazonosításra alkalmas 

dokumentumot. (diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél). Amennyiben az igazolvány 

nem látszik tisztán, a felvételt nem fogjuk elbírálni, az a versenyből kizárásra kerül. Az 

igazolvány bemutatása után, három hangoló hang megszólaltatása megengedett. A felvételen a 

versenyző teljes terjedelmében látható kell, hogy legyen, jó megvilágítással. A megszabott 

időtartam a teljes videó hosszára vonatkozik. Az időtartamot túllépni nem lehet, amennyiben 

megtörténik, a résztvevő a versenyből kizárásra kerül. Fontos, hogy a kamerás felvétel nem 

járhat a magánszféra sérelmével, így a kamerák látószögét úgy kell beállítani, hogy csak a 

releváns adatok látszódjanak rajta, a környezet, a lakás és annak berendezése semmi esetre sem. 

 

Korcsoportok: 

 

Zeneiskola 

 

1. korcsoport: 2011. szeptember 1. vagy utána születtek.  

A videó teljes ideje max. 5 perc  

2. korcsoport: 2009. szeptember 1. - 2011. augusztus 31. között születtek.  

A videó teljes ideje max. 7 perc  

3. korcsoport: 2007. szeptember 1. - 2009. augusztus 31. között születtek.  

A videó teljes ideje max. 9 perc  

4. korcsoport: 2005. szeptember 1. - 2007. augusztus 31. között születtek.  

A videó teljes ideje max.11 perc  

5. korcsoport: 2005. szeptember 1. előtt születtek.  

A videó teljes ideje max.13 perc  
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Zeneművészeti Szakgimnázium 

 

1. korcsoport: 1-2. második évfolyam  

A videó teljes ideje max.15 perc 

 

2. korcsoport 3-5. évfolyam    

A videó teljes ideje max. 15 perc   

 

 

 A zsűri: A versennyel el szeretnénk érni a kürtös társadalom minél szélesebb rétegeit, 

megmozgatva az összes korosztályt. Ennek fényében hívjuk és várjuk minden diplomás tanár 

és kürtművész kollegánkat, aki vállalja, hogy 2021. november 15. és 2021. december 15. között 

meghallgatja az összes videót, az általunk elektronikusan elküldött értékelő lapon pontozza, 

majd aláírásával hitelesítve, szkennelve, vagy jól láthatóan fotózva visszaküldi.  

 

A zsűriben való részvétel feltétele: jelentkezni a bartokonlinekurtverseny@gmail.com 

címen lehet. A tárgyban a zsűri szót kell feltüntetni. Kérjük, hogy a rövid szakmai bemutatkozás 

mellett csatolva küldjék el a kitöltött és aláírt zsűritagoknak szóló hozzájárulási nyilatkozatot.  

Kijelenti továbbá, hogy a küldött videókat végighallgatja, egyedül nézi meg és semmilyen 

formában nem rögzíti, tartalmukat titokban tartja, és külső befolyástól mentesen, legjobb 

meggyőződése szerint értékeli azokat. November 15. után egy dokumentumba szerkesztjük és 

így küldjük el a pontozólapokat. A visszaküldés határideje: 2021. december 15. Az értékelési 

határidő után visszaküldött pontozólapokat nem fogadjuk el.  

 

 Eredmény: Az eredmény a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 

Szakgimnázium honlapján, Facebook és Instagram oldalán kerül közzétételre, illetve a 

helyezetteket e-mailben is értesítjük. A helyezettek videóját a weboldalunkra kitesszük, ill. 

megkérjük, tegyék nyilvánossá mindenki számára. Amennyiben a helyezettek rövid 

reakcióvideót készítenek örömükről, és elküldik nekünk, azt is közzétesszük. :-) 

 

 Díjak: Az első helyezettek kedvezményes részvételre jogosultak a 2022-ben 

megrendezésre kerülő paksi Országos Nagy Kürttáborban. Amennyiben a járványhelyzet is 

lehetővé teszi, a versenyen 1. helyezést elérő kürtösök, élő gálakoncerten játszhatnak a 

Konzervatórium Ferencsik János dísztermében.  

  

 

További díjak tekintetében kérjük és várjuk a nagylelkű zeneszerető magánszemélyek és cégek 

felajánlásait.  
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