SZERVEZŐ:

STRATÉGIAI PARTNER::

A Filharmónia Magyarország Nkft. 2016. szeptember 3 – 11.
között rendezi meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt
a budapesti Zeneakadémián.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
ÉS JELENTKEZÉS
A versenyen bármely ország fiatal művésze részt vehet, aki
1984. január 1 után született. A nevezési lapot kitöltve kérjük
2016. május 2-ig e-mailben a competition@filharmonia.hu vagy
postai úton a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. címére
(1094 Budapest, Páva u. 10 – 12.) beküldeni.
A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
•
•
•
•
•
•
•

•

kitöltött jelentkezési lap
20 perc hangzó anyag
szakmai önéletrajz
zenei képesítés igazolása
a zenei élet két kiemelkedő személyiségének ajánlása,
kifejezetten a 2016. évi budapesti Liszt-zongoraversenyre
személyi igazolvány/útlevél másolata
egy jó minőségű közeli portré és egy promóciós fotó a
közelmúltból, digitális formában, amelyek közzétételre
alkalmasak, és nem védi őket szerzői jog
a jelentkezési díj befizetését igazoló postai utalvány
vagy annak másolata

JELENTKEZÉSI DÍJ
2016. április 15-ig 140 EUR, ezt követően, május 2-ig 180 EUR-nak
megfelelő forint, melyet kérünk, utaljanak át a következő
bankszámlára:
Magyar Államkincstár
10024003-00335742-00000017
Filharmónia Magyarország Nkft.
Zongoraverseny
A jelentkezés csak az igazolólevél vétele és a jelentkezési díj
befizetése után tekinthető érvényesnek. A jelentkezési díjat vis�szalépés esetén nem térítjük vissza. Ha a versenyző jelentkezését a zsűri nem fogadja el, a jelentkezési díj visszatérítésre kerül.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
A verseny négy fordulóból áll: válogató, elődöntő, középdöntő
és döntő. A döntőben a versenyzők kétszer lépnek fel.
A válogató alkalmával – a beküldött hangzó anyag alapján – a
zsűri tagjai határozzák el, hogy ki az a 85 versenyző, aki a verseny
elődöntőjébe kerül. Az értékelés és döntés végleges. A résztvevők listáját a Filharmónia Magyarország weboldalán 2016.
június 1-jén tekinthetik meg. A kiválasztott versenyzők 2016.
június 10-ig kapják meg a visszaigazolást a további teendőkről.
A versenyrendezőség minden versenyzőnek gyakorlási lehetőséget, valamint minden forduló előtt a verseny helyszínén
egy helyszíni próbát biztosít. Valamennyi forduló nyilvános.
A szereplések sorrendjét a megnyitáskor tartott sorsolás
dönti el, a kialakult sorrend a verseny egész folyamán érvényben marad. Az ünnepélyes díjkiosztás után a díjnyertesek gálakoncerten szerepelnek. Közreműködésükért és a
verseny programjában készített rádió- és TV-felvételekért,
valamint ezek további felhasználásáért tiszteletdíjra nem
tarthatnak igényt.

SZERKESZTŐSÉG
KOCSIS ZOLTÁN – elnök
DRÁFI KÁLMÁN
MÁCSAI JÁNOS

NEMZETKÖZI ZSŰRI
KURTÁG GYÖRGY – díszelnök
KUN WOO PAIK – Dél-Korea – elnök
MICHEL BÈROFF – Franciaország
FRANKL PÉTER – Nagy-Britannia
LESLIE HOWARD – Nagy-Britannia
CYPRIEN KATSARIS – Görögország
DRÁFI KÁLMÁN – Magyarország
KOVÁCS JÁNOS – Magyarország
MÁCSAI JÁNOS – Magyarország
MOCSÁRI KÁROLY – Magyarország

ÉRTÉKELÉS

VERSENYANYAG

A zsűri 1–25-ig terjedő pontszámokkal értékeli a teljesítményeket. A pontszámokat a zsűri szigorúan bizalmasan kezeli,
a továbbjutott versenyzők névsorát ABC sorrendben hozza
nyilvánosságra.
A tervek szerint az elődöntőbe – előválogatás alapján – 85,
a középdöntőbe 12, a döntőbe 6 versenyző jut be.

I. Válogató – 20 perc hangzó anyag

A zsűrinek jogában áll az egyes díjak odaítélésétől eltekinteni
vagy a rendelkezésre álló díjak összetételét módosítani.
A zsűri döntése ellen fellebbezni nem lehet.

Az előzsűri az elődöntőbe maximum 85 versenyzőt választ ki.
Program: egy etűd és egy további szabadon választott
Liszt-zongoradarab.
II. Elődöntő – versenyzőnként 30 perc
A) Két mű az alábbiak közül a versenyző választása szerint:
Études d’exécution transcendante, R.2/b; S. 139

DÍJAK
I. díj – 15000 EUR
II. díj – 12000 EUR
III. díj – 9000 EUR
Közönségdíj – 6000 EUR
A felsorolt díjak mellett számos külföldi és magyar intézmény
– fesztivál, koncertrendező – ajánl fel különdíjakat, illetve
szerződéseket a díjnyertes művészeknek.

SZÁLLÁS
A verseny rendezősége a versenyzők, illetve kísérőik számára – kérésre – önköltséges alapon biztosít szállást. A szállásról a jelentkezés elfogadása után részletes információt
küldünk. A szállás a döntőbe jutott versenyzők számára a
verseny befejezéséig térítésmentes.

VERSENYTITKÁRSÁG
Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
Liszkay Mária, menedzser, versenytitkár
Gál Bernadett, irodavezető
1094 Budapest, Páva u. 10–12.
Telefon: +(36 1) 302-4961
E-mail: competition@filharmonia.hu
www.filharmonia.hu

•
•
•
•
•
•
•

No. 2 Allegro molto
No. 5 ‚Feux follets’
No. 10 Allegro agitato molto Grandes études de Paganini,
R. 3/b; S. 141
No. 3 La Campanella. Allegretto
No. 6 Quasi Presto
Années de pélerinage – Première année, R. 10a; S. 160
No. 4 Au bord d’une source

B) Szabadon választott eredeti Liszt-művek és/vagy -átiratok,
-parafrázisok a fennmaradó versenyidő terjedelmében.
III. Középdöntő – versenyzőnként 50 perc
A) Egy operaparafrázis az alábbiak közül:
•
•
•
•
•
•
•

Réminiscences de Don Juan de Mozart, R. 288; S. 418
Réminiscences des Hugenots de Meyerbeer, R. 221; S. 412
Réminiscenes de Robert le diable [Meyerbeer], R. 222; S. 413
Réminiscenes de La Juive [Halévy], R. 170; S. 409a
Réminiscenes de Norma [Bellini], R. 133; S. 394
Fantaisie sur des motifs favoris de l’opéra‚ La sonnambula’
[Bellini] R. 132; S.393
Réminiscenes des Puritains de Bellini, R. 129; S. 390

B) Egy Schubert-dalátirat
C) Szabadon választott eredeti Liszt-művek és/vagy -átiratok,
-parafrázisok a fennmaradó versenyidő terjedelmében

IV. Döntő – A versenyzők két alkalommal szerepelnek
A) h-moll szonáta R. 21; S. 178
B) Esz-dúr zongoraverseny R. 455; S. 124
A-dúr zongoraverseny R. 456; S. 125
Haláltánc R. 457; S. 126
A versenyzőnek mindhárom fenti versenyművet tudnia kell.
A meghallgatni kívánt művet a zsűri jelöli ki a középdöntőt
követően.
Valamennyi mű kotta nélkül adandó elő.
www.filharmonia.hu
www.zeneiversenyek.hu
www.facebook.com/LisztPianoCompetition

A Nemzetközi Versenyszövetség alapító tagja

