VIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI
CHOPIN ZONGORAVERSENY
in memoriam Ferenczy György (1902 – 1983)
elismerten a legjobb Chopin tolmácsolójának Magyarországon, abban az időben
„SOKAN JÁTSZANAK JÓL, KEVESEN JÁTSZANAK SZÉPEN”
(Ferenczy György)

TÁRSSZERVEZŐ : Budapest XV. ker. Hubay Jenő AMI

PARTNER : Gödöllői Szimfonikus Zenekar

2018. június 21 – 30
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Pénz és tárgyjutalmak felajánlását szervezetek és magánszemélyek részéről
a verseny megkezdéséig fogadjuk.
Az elfogadott jutalmak különdíjak formájában kerülnek kiosztásra.
Pénzjutalmak kifizetése a letét pénznemében történik.
KÖSZÖNET EDDIGI ÉS LEENDŐ TÁMOGATÓINKNAK.

A versenyt három kategóriában hirdetjük ki:
I. kategória : 2005-ban és később születettek
II. kategória : 2001-ben és később születettek
III. PROFESSZIONÁLIS kategória : 1983-ben és később születettek
Bármelyik ország állampolgárai jelentkezhetnek, iskolatípus és képzéstípus megkötése nélkül.
A magyarországi alapfokú zeneiskolákat képviselő növendékeket a VIII. Ferenczy György
Zongoraversenyen választjuk ki. Más típusú képzésben részesülő gyermekek részére a jelentkezés
közvetlen.
A verseny meghallgatásai nyilvánosak. A díjnyertes versenyzők a díjátadó ünnepség keretében lépnek
fel. A hangverseny műsorát a Zsűri állítja össze.
A Zsűri döntése alapján, a meghallgatások sorrendje megváltoztatható – szervezéssel, programmal
kapcsolatos, vagy egyéb indokolt, kivételes esetben. Betegség esetén, a helyi orvosi ügyelet igazolása
alapján, a versenyző engedélyt kaphat a szereplés elhalasztására – a forduló végére.

A Zsűri nemzetközi. Döntései véglegesek és megfellebbezhetetlenek.
A Zsűri jogában áll meghatározni a díjak mennyiségét, illetve az odaítélt díjak jutalomösszegét,
a rendelkezésre álló összeg keretén belül.
A varsói Nemzeti Fryderyk Chopin Intézet előírásának megfelelően,
a pontszámok nyilvánosak lesznek a Zsűri tanácskozás és az adminisztrációs munkák befejezése után,
valamint a Ferenczy György Alapítvány weblapjára is felkerülnek – ahogy lehetséges.

Indokolt esetben, a Szervezőnek joga van határozatokat hozni, melyek visszavonhatatlanok és nem
támadhatók.
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I. kategória :

2005-ben és később születettek

JÁTÉKIDŐ :
10-15 perc fordulónként. Túllépése esetén a Zsűri leállíthatja a fellépést, és büntető pontokat vonhat le.
PROGRAM :
I. forduló : legalább két szabadon választott Chopin mű, ezek között kötelezően egy Chopin Mazurka.
Egy, szabadon választható más zeneszerző művének előadása engedélyezett, de nem kötelező.
II. forduló : legalább két szabadon választott Chopin mű, ezek között kötelezően egy Chopin Polonaise.
Egy, szabadon választható más zeneszerző művének előadása engedélyezett, de nem kötelező.
A jelentkezési lapon feltüntetett program 2018 május végéig módosítható.
A programfüzetben kinyomtatott műsor végleges, megváltoztatása tilos.
A darabokat kotta nélkül kell játszani, tetszés szerinti sorrendben.
DÍJAK :

keretösszeg 2500 USD,
különdíjak, tárgyi jutalmak.

NEVEZÉSI DÍJ :

15 000 Ft

A nevezési díjat nem térítjük vissza, ha a jelentkező lemondja a részvételt,
vagy ha nem jelenik meg a meghallgatáson.

II. kategória : 2001-ben és később születettek
JÁTÉKIDŐ :
20-25 perc fordulónként. Túllépése esetén a Zsűri leállíthatja a fellépést. és büntető pontokat vonhat le.
PROGRAM :
I. forduló : szabadon választott Chopin művek, ezek között kötelezően egy Chopin Mazurka
Egy, szabadon választható más zeneszerző művének előadása engedélyezett, de nem kötelező.
II. forduló : szabadon választott Chopin művek, ezek között kötelezően egy Chopin Polonaise
Egy, szabadon választható más zeneszerző művének előadása engedélyezett, de nem kötelező.
A jelentkezési lapon feltüntetett program 2018 május végéig módosítható.
A programfüzetben feltüntetett műsor végleges, megváltoztatása tilos.
A darabokat kotta nélkül kell játszani, tetszés szerinti sorrendben.
DÍJAK :

keretösszeg 2500 USD,
különdíjak, tárgyi jutalmak.

NEVEZÉSI DÍJ :

15 000 Ft

A nevezési díjat nem térítjük vissza, ha a jelentkező lemondja a részvételt,
vagy ha nem jelenik meg a meghallgatáson.
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III. kategória : PROFESSZIONÁLIS – 1983-ban és később születettek
A Versenyt egy eliminációs forduló előzi meg, videó (DVD, Youtube stb) felvétel formában megküldött anyag
értékelése alapján. Az eliminációs fordulót a háromfordulós, nyilvános meghallgatásokból álló verseny követi.
A Bizottság döntésének megfelelően, a Szervező indoklás nélkül értesíti az elutasított jelentkezőket.
Az eliminációs forduló programja:

két Chopin Etűd
egy Chopin Keringő
egy Chopin Nocturne

I. forduló :
Program : Chopin Prelűdök (egy a felsorolt összeállítások közül: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24)
egy teljes Chopin Mazurka opus
egy Chopin Polonaise
egy szabadon választott Chopin mű – az eddig játszott műfajok, szonáták és versenyművek kivételével.
(Javasolt műfajok : Fantaisie, Impromptu, Ballada, Scherzo, Barcarola, Berceuse, Tarantella stb.)
II. forduló :
Program : egy szabadon választott teljes Chopin Szonáta

III. forduló :
Program : egy szabadon választott Chopin zongoraverseny.
Együttműködő zenekar : Gödöllői Szimfonikus Zenekar, vezényel Horváth Gábor.
A jelentkezési lapon feltüntetett program 2018 május végéig módosítható.
A programfüzetben feltüntetett műsor végleges, megváltoztatása tilos.
A darabokat kotta nélkül kell játszani, tetszés szerinti sorrendben.
DÍJAK :

keretösszeg 10 000 USD
hangverseny meghívások, különdíjak, tárgyi jutalmak.

NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI DÍJ:

40 000 Ft

Az összeg tartalmazza 10 000 Ft eliminációs forduló díjat és 30 000 Ft részvételi díjat)
Az eliminációs forduló díjat nem térítjük vissza.
Elutasítás esetén a részvételi díj összegét – a banki költségek levonása után – visszautaljuk.
A részvételi díjat nem térítjük vissza, ha a jelentkező lemondja a részvételt, vagy ha nem
jelenik meg a meghallgatáson.
.
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JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A kitöltött jelentkezési lap és az előírt mellékletek elküldhetők elektronikusan a
competition@chopin-budapest.hu e-mail címre,
vagy tértivevényes küldeménnyel a
Ferenczy György Alapítvány, 1172 Budapest, Nagyszékes u. 8. címre.

MELLÉKLETEK:
személyi azonosságot (név, állampolgárság, születési dátum) igazoló okmányok fénymásolata,
rövid szakmai életrajz (milyen országos vagy nemzetközi versenyen vett részt, milyen helyezést ért el),
az előírt díj összegének átutalásáról szóló banki nyugta fénymásolata,
elektronikus fénykép vagy két papír alapú fénykép.
A III. kategória részére : az eliminációs forduló programjának felvétele.

A BANKSZÁMLA ADATAI:

Ferenczy György Alapítvány, 1172 Budapest, Nagyszékes u. 8.
MKB Bank Zrt, 1056 Budapest, Váci u. 38
Forint számla:
EUR számla:

10300002 20616061 00003285
IBAN: HU69-1030-0002-2061-6061-4882-0026
SWIFT / BIC: MKKB HU HB

Hibás, hiányos jelentkezés elutasításra kerül.
A versenyre való jelentkezés jelenti a versenyszabályok visszavonhatatlan elfogadását.
A díjnyertes versenyzők kötelesek fellépni a díjátadó ünnepségek keretében szervezett koncerteken és esetleges
kapcsolódó rendezvényeken külön honorárium nélkül.
A verseny összes rendezvényein készített képek és felvételek a Ferenczy György Alapítvány tulajdonát képezik,
ezek készítéséért és felhasználásáért tiszteletdíjat nem fizet.
A versennyel kapcsolatos kiadásokat (utazás, szállás, étkezés) a versenyző fedezi.
A szállásfoglalásról a versenyző gondoskodik.

A jelentkezés elküldésének határideje: 2018. 03. 15.
A visszaigazolás határideje: 2018. 04. 15.

Sikeres felkészülést és jó egészséget kíván a versenyre jelentkezőknek és a felkészítő tanáraiknak

Ferenczy György Alapítvány – Chopin Társaság
H – 1172 Budapest, Nagyszékes u. 8.
competition@chopin-budapest.hu
www.chopin-budapest.hu

