
NEVEZÉS
A versenyben való részvétel nevezéshez kötött, 
a versenyre 35 éves kor alatt lehet jelentkezni.

Nevezési határidô: 

2017. március 31. 12:00

Nevezni új, eddig nem publikált vagy bemutatott, 
a pályázó által komponált és elôadott kadenciával 
lehet Beethoven: D-dúr hegedûverseny (op. 
61) I., II. és III. tételéhez. 

Egy pályázó maximum három pályamûvel 
indulhat, minden pályamûvet önálló jeligével 
kell leadni.

A zsûri tételenként választja ki a legjobb 
kadenciát, így három elsô helyezett születik.

A három legjobb pályamû 1 000 – 1 000 euró 
díjazásban részesül.

A pályamûveket zárt, jeligével ellátott borítékban 
kell leadni 2017. március 31-én déli 12 óráig a Bu-
davári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). A pályamûvek 
a megadott határidôig postán is beküldhetôk a 
Budavári Önkormányzat postacímére (1250 Bu-
dapest, Pf. 35.) A küldeménynek a határidôig meg 
kell érkeznie a címre. A borítékra kérjük ráírni a 
jeligét és azt, hogy „Beethoven kadenciaverseny”.

A pályamû mellett lezárt, jeligével ellátott borí-
tékban kell megadni a pályázó személyes adatait: 
név, lakcím, elérhetôség, rövid fényképes életrajz.

A pályamûveket hangfelvételen kell beadni (pl. 
CD, pendrive vagy memóriakártya), de a pályázó 
egyéni döntése alapján kottás lejegyzés is mellé-
kelhetô. Azokat a pályázatokat (pl. videofelvétel), 
amelyen a szerzô vagy az elôadó azonosítható, 
nem tudjuk figyelembe venni, mivel sértik a pá-
lyázat anonimitását. A felvételnek nem szükséges 
tartalmaznia a teljes tételt, elég maga a kadencia. 

Amennyiben a felvétel a teljes tételt tartalmazza, 
a kíséret lehet zenekari vagy zongorakíséret is. A 
felvétel technikai minôségének értékelése nem 
bírálati szempont, de javasolt technikai értelem-
ben is értékelhetô minôségû felvétel beadása.

A pályázó vállalja, hogy a díjazott pályamûvet 
elôadja a Beethoven Budán 2017 fesztiválon.

Értékelés
A pályázatokat a Budavári Önkormányzat által 
felkért zsûri bírálja el.

A zsûri tagjai:

 Rolla János Kossuth-díjas  
hegedûmûvész,  
a zsûri elnöke

 Pauk György  hegedûmûvész, a londoni 
Royal Academy of Music 
professzora 

 Fekete Gyula zeneszerzô, a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem 
tanszékvezetôje

 Zombola Péter zeneszerzô, az MR Zenei 
Együttesek mûvészeti 
vezetôje

  Mácsai János zenetörténész, zenekritikus

Díjazás,  
nyeremények

A Hegedûverseny egyes tételeihez született leg-
jobb kadenciák díjazása egyenként 1000-1000 

euró. A gyôztes pályázatok szerzôi lehetôséget 
kapnak, hogy nagyzenekari kísérettel elôadják a 
Hegedûverseny egy-egy tételét az általuk kom-
ponált kadenciával a Beethoven Budán 2017 nyi-
tóhangversenyén, 2017. május 3-án este a Budai 
Várban.

A zsûri döntése ellen felszólalásnak vagy jogor-
voslatnak nincs helye.

Az Önkormányzat a nem díjazott pályamûveket 
a pályázóknak visszaszolgáltatja, azokat szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján a bírálatot kö-
vetô 60 napon belül lehet átvenni. Ezt követôen a 
pályázat kiírója a pályamûvek megôrzésére nem 
vállalkozik, azokért felelôsséget nem vállal.

 

Jogi  
vonatkozások

Az elkészült pályamûvek szerzôi joga a szerzôk 
tulajdonát képezik.

A versennyel kapcsolatos minden képi és írott 
anyag a versenyt szervezô Budavári Önkormány-
zat szellemi tulajdona, azok felhasználása, máso-
lása, sokszorosítása kizárólag a szervezô írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges.

A verseny szervezôje fenntartja magának a jogot, 
hogy esetlegesen alacsony számú nevezés esetén 
a versenyt nem indítja el. A jeligés borítékok eb-
ben az esetben 30 napon belül átvehetôk a Buda-
vári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.

A pályázók adatai kizárólag a verseny lebonyolí-
tásához kerülnek nyilvántartásba, azok harmadik 
fél számára nem kerülnek átadásra.

A nevezéssel a nevezô személy elfogadja a jelen 
szabályzatot.

Budavár, 2017. május 3-7.

BEETHOVEN KADENCIAVERSENY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁs

Budavári  
Önkormányzat

További információ:
Beczner Barbara - Budavári Önkormányzat • e-mail: beczner.barbara@budavar.hu

A Budavári Önkormányzat a  Beethoven Budán 2017 koncertsorozat keretében ismét Beethoven kadenciaversenyt hirdet. A verseny 
célja, hogy inspirálja a hegedûmûvészeket, hogy saját kadenciát írjanak és játsszanak Beethoven hegedûversenyéhez, bemutatva ezzel 

elképzeléseiket, új interpretációkat teremtve a Beethoven-mûvekhez.


