
  

VIRTUÓZOK V4+ 2021 

KLASSZIKUS ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ 

 

A MŰSOR KÜLDETÉSE 

 

A 2014-ben elindított Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsor forradalmasította 

a magyar televíziós piacot. Hetek alatt az egyik legjobban értékelt tévéműsor lett a 

közszolgálati televízió kínálatában, megelőzve a kereskedelmi csatornák által kínált 

„kommersz” műsorokat.  

A Virtuózok formátuma a fiatal klasszikus zenei tehetségek felfedezésére összpontosít, majd 

a felfedezett tehetségek számára olyan fejlődési és támogatási lehetőségeket kínál, amelyet 

egyébként kevesen kapnának meg. A Virtuózok az elmúlt évek alatt kiemelkedő magyar 

branddé és egyben mozgalommá vált. 

Egyre nagyobb az érdeklődés külföldről is, egyre többen állnak a műsor mellé a világ 

komolyzenei sztárjai közül, köztük Lang Lang, Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Andrea 

Griminelli, Juan Antonio Cuellar, Hans Zimmer, Thomas Hampson és Seia Lee. 

A 2020-ban életre hívott, továbbfejlesztett változat, a Virtuózok V4+ egy egyedülálló, a 

nemzetközi trendeket maximálisan követő, mégis unikális nemzetközi formátum, amely 

nemcsak a komolyzenét, hanem a résztvevő országokat is népszerűsíti egymást közt, erősítve 

azok egységét különleges, izgalmas formában.  

A 2020-as szériát - melyben a Visegrádi országok mellett Szerbia tehetségei mutatkoztak be - 

november 27-től december 18-ig láthatták a tévénézők Magyarországon a Duna Televízión, 

a döntő négy epizódját pedig egyszerre, egy időben 5 ország közszolgálati tévécsatornáján. 

Az adások a Virtuózok hivatalos YouTube csatornáján több nyelven is elérhetőek. 

Az öt országban egyszerre, egy időben vetített műsor 6,8 millió tévénézőt, az azóta eltelt 

időben pedig több mint 66 millió online nézőt ért el.  Ennyien ismerhették meg a résztvevő 

országok gazdag zenei hagyományait, gyönyörű látnivalóit, remek zenei helyszíneit, ifjú 

klasszikus zenei tehetségeit.   

A Virtuózok mai nyelven szól egyetemes, örök értékekről. Olyat tesz átélhető élménnyé, 

amelyre sokan vágynak, de eddig nem vitte el hozzájuk senki. Azok, akik számára eddig 

elérhetetlen volt a komolyzene, most a modern televíziózás eszközeivel fedezhetik fel ezt az 

ezerarcú, magával ragadó világot. A Virtuózok élménye elementáris.  

  



  

 

 

A FORMÁTUM 

 

A Virtuózok a televíziózás világában egyedülálló formátum, egy olyan tehetségkutató műsor, 

ahol a kiválasztás a tehetségen, a teljesítményen és a tudáson alapul. Minden versenyzőnek 

képesnek kell lennie arra, hogy klasszikus hangszeren a legmagasabb minőségben játsszon 

vagy kivételesen jól énekeljen.  

Nincsenek elrontott produkciók, nevetséges fellépők. A legmagasabb sztenderdeknek felelnek 

meg ezek a csodagyerek-számba sorolható fiatalok 

A Virtuózok V4 + az eredeti formátum új verziója, amely átlépi az országhatárokat., és a zene 

nyelvén tolmácsolja a Visegrádi országok és a meghívott ötödik ország (2020-ban Szerbia, 

2021-ben Horvátország) közötti kulturális együttműködést.  

EPIZÓDOK 

 

A 2021-es évad magyar nyelvű szériája 5 epizódból áll: 2 casting, 2 eldöntő, döntő.  

A két casting adásban a magyarországi jelentkezőkből kiválasztott legjobb 50 fiatalt hallgatja 

meg a szakmai zsűri. A kétnapos meghallgatás végén együtt döntenek arról, hogy ki legyen az 

a négy ifjú tehetség, aki Magyarországot képviseli a nemzetközi versenyben. Ebben a két 

epizódban rövid bejátszások formájában jelennek meg a másik négy országban lezajlott 

válogatás pillanatai.  

A két elődöntőben minden országból két-két versenyző mutatkozik be, és közülük egy jut 

tovább a döntőbe. 

A döntőben az elődöntőkből továbbjutott, országonkénti 2-2 fiatal mutatkozik be. A show 

végén pedig országonként egy, vagyis összesen 5 győztest hirdet ki a zsűri. 

Ez elődöntőkben és a döntőben már az 5+1 fős nemzetközi zsűri, vagyis az országonként 

delegált neves, a klasszikus zenei műfajban elismert zsűritagok, plusz egy meghívott 

szuperzsűri dönt a továbbjutásról.  

A 2020-as évadban minden epizódban más szuperzsűri jelent meg: Maxim Vengerov 

hegedűművész, Gabriel Prokofiev zeneszerző, Coco König színésznő, a szuperdöntőben pedig 

Maestro Placido Domingo.  

Nagy örömünkre a 2021-es évadra is elfogadta a felkérésünket, így idén mindhárom 

nemzetközi epizódban Maestro Plácido Domingo lesz a szuperzsűri.  

Az elődöntők és a döntő műsorvezetője – ahogy 2020-ban is – az idén is a világsztár tévés 

legenda, Thomas Gottschalk, és a lengyel tévéműsorok sztárja, Ida Nowakowska lesz.  
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