I. Országos Tomasi Fuvolaverseny
és Fuvolafesztivál

Werner Tomasi
Werner Tomasi fuvolakészítő mester a világ fuvolás
társadalmának kiemelkedő alakja. Zenei tanulmányait 6
éves korában kezdte, fuvolaművész diplomáját pedig
Bécsben a Hochschule für Musik und darstellende Kunst in
Wien-ben (most Universität für Musik Wien) szerezte,
Barbara Gisler-Haase professzor osztályában.
Werner Tomasi – a bécsi filharmonikusok WANAS
Alapítványának

díjazottja

–

előadóművészként

rendszeresen

fellépett

különböző

kamaraegyüttesekkel és zenekarokkal. A Vienna Flautist alapítótagjaként számtalan nagy
sikerű koncertet és felvételt tudhat maga mögött.
Művészi pályája mellett megalapította a Wiener Flötenwerkstatt hangszerész és
hangszer-kereskedelmi céget, amelynek a mai napig cégvezetője. Werner Tomasi a
fuvolakészítés területén kiemelt célként tűzte ki a fuvolahang jellemzőinek és fizikai
törvényszerűségeinek tudományosan is megfogalmazható széleskörű megismerését. Ennek
okán 1986-tól az Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien -el szoros
együttműködésben számos kutatást végzett, amit az osztrák Ipari Kutatási Alap is támogatott.
Mindezen munkák eredményeként széleskörű rálátást és tapasztalatot szerzett a fuvola
anyagának hangra gyakorolt hatásának területén, valamint az aranyfuvolafej hangminőség
optimalizálásának lehetőségeire.
Számos sikeres és szabadalmaztatott találmány után Werner Tomasi és Barbara GislerHaase professzor egy olyan gyermekfuvolát fejlesztettek ki, amely mind ergonómia, mind
hangminőségi szempontból kiemelt pedagógiai jelentőséggel bír. Ezt 2010 tavaszától „waveline” néven az Azumi fuvolagyár majd később „Loop” néven a Jupiter cég készíti.

A Verseny:
A 2020. májusi, I. Országos Tomasi Fuvolaverseny és Fuvolafesztivál a szokásoktól
eltérő módon kerül lebonyolításra. A fuvolát tanuló gyerekek a 2020-as év elején
megrendezendő regionális- és megyei fuvolaversenyeken, mint „előselejtezőkön” mérhetik
össze

a

tudásukat,

ahonnan

a

legkiemelkedőbb

tanulók

meghívást

nyernek

a

Fuvolafesztiválra, melyen egy nemzetközi fuvolaművészekből álló bírálóbizottság értékeli
munkájukat.

A verseny időpontja és helyszíne: 2020. Május 1-2.
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. Flesch Károly Kulturális Központ
A verseny rendezője: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Mosonmagyaróvár;
Hungarian Flute Center KFT és a Tomasi GmbH
A verseny célja: Tehetségkutatás, tehetséggondozás a résztvevő fuvolista növendékek
professzionális és magas színtű egyéni értékelése, véleményezése.
A verseny fordulói: Regionális- és megyei versenyek (első forduló), Országos forduló (döntő)

Műsoridő:

Korcsoportok:
Mini korcsoport

(2009. június 1. és utána született tanulók)

3-5 Perc

I. korcsoport

(2008. június 1. – 2009. május 31. között)

4-6 Perc

II. korcsoport

(2007. június 1. – 2008. május 31. között)

5-7 Perc

III. korcsoport

(2006. június 1. – 2007. május 31. között)

6-8 Perc

IV. korcsoport

(2005. június 1. – 2006. május 31. között)

7-9 Perc

V. korcsoport

(2004. június 1. – 2005. május 31. között)

8-10 Perc

VI. korcsoport

(1998. június 1. – 2004. május 31. között)

9-11 Perc

A verseny anyaga: Két eltérő stílusú szabadon választott mű vagy tétel más-más darabokból.
A verseny követelményei: A választott műveket fejből szükséges előadni.

Az országos forduló értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül,
egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők
teljesítményét! Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok
összege!
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I. - II. - III. helyezést adhat ki,
melyek a Hungarian Flute Center KFT és a Tomasi GmbH támogatásával jön létre!
( A Zsűri a díjazásban történő változtatás jogát fenntartja )
A versenyzők és a kisérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás,
étkezés) a nevező intézmény gondoskodik!

NEVEZÈSI DÌJ NINCS

A nevezés módja: Az előselejtező napján, a szervezőknél személyesen kitöltendő nevezési lap
leadásával vagy azt követően 2 héten belül a nevezési lap elektronikus formában való
eljuttatása a rendező intézmény felé.

Minden további részletről a versennyel kapcsolatban 2020. február 28-ig értesítjük az
intézményeket!
Mosonmagyaróvár, 2019. december 10.

Varga Bence
Intézményvezető

