Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola

V. Regionális Szolfézsverseny
Tisztelt Igazgató Nő/Úr!
Ezúton szeretnénk felhívni az Ön és a szolfézst tanító kollégák figyelmét, hogy az Esztergomi Zsolt
Nándor Alapfokú Művészeti Iskola ötödik alkalommal rendez szolfézsversenyt a KomáromEsztergom megyei, és az Esztergomhoz közel lévő városok zeneiskolái számára. A rendezvényt azzal
a céllal hoztuk létre, hogy lehetőséget adjunk a növendékeknek, hogy szolfézsból is összemérhessék
tudásukat, valamint a tanár kollégáknak, hogy megismerhessék egymást.
A verseny 6 korcsoportból áll, a zeneiskolai osztályoknak megfelelően (lásd a versenyanyag
kiírásánál), tehát nem életkorhoz kötött.
A verseny időpontja: 2016. április 29. péntek
A verseny szervezője: Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására
Helyszín: Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola
2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12. (A Prímás-szigeten)
A versenyen minden jelentkezőnek részvételi díjat kell fizetni, érkezés után készpénzben a
helyszínen, vagy banki előre utalással az alapítvány számlaszámára; 10403648-3641085700000000Kérjük, ebben az esetben feltétlenül tüntessék fel a küldő nevét és a „szolfézsverseny
részvételi díj” megjegyzést. Nevezési díj: 2000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2016. március 31. csütörtök
A versenyre a nevezést a mellékelt jelentkezési lapon kell elküldeni faxon vagy e-mailben.
A szóbelire kérjük, hogy a versenyzők egy külön lapra írják fel, hogy melyik népdalokat éneklik.
A verseny napján időt lehet szakítani egy kis esztergomi sétára, szakmai beszélgetésre, ismerkedésre,
a versenyzőknek, szülőknek és tanároknak egyaránt. A verseny szervezői bíznak abban, hogy a
résztvevők egy gyönyörű helyszín, s egy tanulságos, vidám közösségi esemény élményével
gazdagabban térhetnek haza.
Megközelítés, parkolás:
A Zeneiskola a Prímás szigeten, a Mária Valéria hídhoz vezető autóút baloldalán, közvetlenül a kis
Duna-ág túloldalán helyezkedik el, a parti sétányon.
 Vonattal érkezve a városközpont megközelítése gyalogosan lehetséges, ami megközelítőleg
20 percet vesz igénybe.
 Autóbusszal érkezve a városközpont megközelítése gyalog 10 percet vesz igénybe.
 Autóval érkezve parkolás az iskolától 100 méterre található nagyparkolóban (Gesztenye
fasor elején a „Lépcsős hídnál lévő murvás parkoló) térítésmentesen lehetséges.
(lásd mellékelt térkép)
Mivel nem biztos, hogy minden zeneiskolát e-mailen el tudunk érni címváltozások, vagy a
szükséges adatok hiánya miatt, ezúton is kérjük a versenyről értesült zeneiskolákat, iskolákat,
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hogy lehetőség szerint saját körzetükben, régiójukban terjesszék a versennyel kapcsolatos
információkat, s küldjék tovább e-mailen másoknak is felhívásunkat!
Elérhetőség:
cím: Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola
2500, Esztergom, Gesztenye fasor 12.
honlap: www.esztergomizeneiskola.hu
e-mail: esztergomizeneiskola@gmail.com
telefon: 06/33- 523-135
fax: 06/33- 401-913
Jó felkészülést kívánunk és várjuk jelentkezésüket!
Esztergom, 2016. január 7.
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SZOLFÉZSVERSENY 2016.
Versenyanyag korcsoportonként.
_____________________________________________________________
ÍRÁSBELI:
I. korcsoport (szolfézs 1. osztály)





Nyolc ütemből álló ritmus diktálás taps alapján (negyed, nyolcad, éles ritmus, nyújtott ritmus,
szinkópa, fél érték, negyed szünet, nyolcad szünet)
Hangközhallás T1, T4, T5, T8, N2, k2, N3, k3
Hangközépítés törzshangra
Dallamdiktálás

II. korcsoport (szolfézs 2. osztály)






Nyolc ütemből álló ritmus diktálás taps alapján (Lásd 1. osztály + tizenhatod, triola)
Hangközdiktálás lásd 1. osztály + N6, k6
Hangközépítés törzshangra
Hármashangzat hallása és építése alaphelyzetben törzshangra (D, m)
Dallamdiktálás

III. korcsoport (szolfézs 3. osztály)





Nyolc ütemből álló ritmus diktálása - 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8 ütemmutatóval
(Előforduló ritmusok, lásd 2. osztály)
Hangközfűzés (hangközláncot kell alkotni úgy, hogy a hangközöket felfelé vagy lefelé kell
építeni a kezdő hangból kiindulva).
Hármashangzat hallása és építése (D, m, sz, B alaphelyzetben)
Dallamdiktálás

IV. korcsoport (szolfézs 4. osztály)





Nyolc ütemből álló ritmus diktálása - 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 ütemmutatóval
Hangközfűzés(hangközláncot kell alkotni úgy, hogy a hangközöket felfelé vagy lefelé kell
építeni a kezdő hangból kiindulva).
Hármashangzat hallása és építése (D és megfordításai m és megfordításai, sz, B
alaphelyzetben)
Dallamdiktálás – egyszerű klasszikus kétszólamú dallam

V. korcsoport (szolfézs 5. – 6. osztály - alapvizsgázók)





Nyolc ütemből álló ritmusdiktálás - 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ütemmutatóval
Hármashangzat hallása és építése (D, m sz és megfordításai, B alaphelyzetben)
Magyar népdal lejegyzése éneklés alapján
Kétszólamú dallam diktálása

VI. korcsoport (szolfézs továbbképző osztály)


Nyolc ütemből álló ritmus lejegyzése dallam alapján (átkötés lehetséges)
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- 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ütemmutatóval
Hangközmenet diktálás
Hármashangzat hallása és építése (D, m, sz,B és megfordításai)
Modális hangsor hallása (Mi az előjegyzés stb.)
Kétszólamú dallam diktálása

SZÓBELI:



Minden korcsoportban három kötelező és három szabadon választott magyar népdal éneklése
szöveggel (kérjük őket külön lapra leírni)
Az osztálynak megfelelő nehézségű lapról olvasás
A kötelező népdalok korcsoportonként:
1. korcsoport
Hej, rozmaring, rozmaring …
Kis kertemben uborka … (57. dal)
Cserreg-berreg …
2. korcsoport
Béres legény, jól megrakd a szekeret … (35. dal)
Fut a bácsu …
Hopp ide tisztán …
3. korcsoport
Mély a Tiszának a széle …
Elment a két lány virágot szedni …
A csitári hegyek alatt … (444. dal)
4. korcsoport
Bujdosik az árva madár … (186. dal)
Túrós rétes …
Keresztúri saláta … (58. dal)
5. – 6. korcsoport
Ej, nem szeretem az idők járását …
Ifjúság, mint sólyom madár … (62. dal)
Piros alma …

Továbbképző korcsoport
Csak titokban …
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Nagypéntek …
Az én lovam Szajkó … (52. dal)
A zöld háttérrel jelölt dalok a Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos szerk.)
kötetében megtalálhatóak
A háttérszínnel nem jelölt dalok kottája csatolt mellékletként érhető el.
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1. Cserreg berreg a legyecske férjhez akar menni
komám, prücsök a sotuba meg akarja kérni,
házasodik a kemence belé bújt a kürtő,
házasodik a kemence belé bújt a kürtő.
Kókis elől járja, réce reá hányja,
az én kicsi sánta kecském félkörmire járja.
2. Máma péntek, holnap szombat, majd vasárnap lészen,
uccu neki házasodom lakodalom lészen,
acsürkének a rucának veszedelme lészen,
a pendelynek a gatyának nagy öröme lészen.
Kókis elől járja, réce reá hányja,
az én kicsi sánta kecském félkörmire járja.
3. Rengesd uram a gyermeket, had menjek a táncba,
mert most vannak az asszonyok legjobb mulatságba’.
Végig feslett a pendelyik a sok kuporgásba
skimeredett a két szemik a sok kukucslásba.
Tej, túró tejfel, félre gatya pendely,
azér’ a kis bolondásgér’ majd meghal az ember.
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