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VIII. Bántai Vilmos 

 Budapesti Fuvola Fesztivál és Verseny 

 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - a fővárosi alapfokú művészeti 

iskolák (zeneiskolák) fuvola szakos tanulóinak számára fesztivált és versenyt hirdet szóló 

kategóriában. 

A kiváló zenepedagógus emlékére megrendezésre kerülő fesztivál és verseny azt az óriási 

zenei hagyatékot öleli fel, mely elindította és továbbfejlesztette a hangszer alapfokú oktatását. 

Célunk, hogy tanáraink pedagógiai, módszertani tapasztalatokat szerezzenek, növendékeiknek 

adjon lehetőséget tudásuk fejlesztésére, a tehetséggondozásban elért eredményeik 

bemutatására. 

 

A verseny szervezői hagyományként őrzik ezt a programot az 

Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny előtti évben 

a budapesti zene- és művészeti iskolák fuvolásai számára. 

 

A verseny időpontja: 2023. február 24-25. 

A verseny helyszíne: Rácz Aladár Zeneiskola 

(1165 Budapest, Táncsics M. u. 7.) 

Nevezési határidő:2023. január 20. (Beérkezés napja!) 

 

A jelentkezési lapot a következő email címre kérjük elküldeni: 

fovaros@mzmsz.hu 

 

 

A Mini korcsoportban való indulás feltétele, legalább 1 év hangszeres (fuvola) 

előtanulmány igazolása. 

A Mini és az I. korcsoportban a kanyar- vagy omegafejes fuvola használata megengedett. 

A verseny egyfordulós.: A választott versenyanyagot a kiírások! szerint kell előadni.  

 

A jelentkezési lapot mellékeljük. 
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Korcsoportok: 

Mini korcsoport (2012. június 1. és utána született tanulók) 

I. korcsoport (2011. június 1. – 2012. május 31. között) 

II. korcsoport (2010. június 1. – 2011. május 31. között) 

III. korcsoport (2009. június 1. – 2010. május 31. között) 

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

A Mini - I.-II.-III. -IV. korcsoportnak mindkét választott előadási darabot kotta nélkül, 

fejből kell előadni.  

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

VI. korcsoport (2001. június 1. – 2007. május 31. között) 

A V.-VI. korcsoportnak csak az egyik választott előadási darabot szükséges fejből (kotta 

nélkül), előadni. 

A verseny anyaga: 

Kötelező etűd nincs a versenyen. A két szabadon választott előadási darab (esetleg tétel)  

amelyek eltérő zenei stíluskorszakból származzanak és különböző karakterűek legyenek. 

A műsoridő a két előadási darab együttes időtartama, az idő túllépése nem megengedett. 

Ajánljuk a felkészítő tanárok szíves figyelmébe Bántai Vilmos kottáit, gyűjteményeit. 

 

Műsoridő: 

Mini korcsoport:   max. 5 perc 

I. korcsoport:   max. 6 perc 

II. korcsoport:   max. 7 perc 

III. korcsoport:   max. 8 perc 

IV. korcsoport:   max. 9 perc 

V. korcsoport:   max. 10 perc 

VI. korcsoport:   max. 10 perc 

 

A zongorakísérők fénymásolt kottát használhatnak, de az eredeti kottának 

(kiadványnak) is rendelkezésre kell állnia. 

 

Eredményes felkészülést kívánva, üdvözlettel: 

 

Zólyomi Árpád sk.      Bokor György  sk. 

igazgató           MZMSZ Budapesti Szervezete 

 
 

Budapest, 2022. november 8. 


