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A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
2. §

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. alcíme a következő
5/A. §-sal és 5/B. §-sal egészül ki: „5/A. §
Az oktatásért felelős miniszter kerettantervet, alapprogramot, irányelvet ad ki és
tesz közzé.

7. §

(2) Hatályát veszti
a) az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről
és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja
Az alapfokú művészeti iskolák alapfokú művészetoktatás alapprogramjának az 1. és 2.
számú melléklet alapján kell, hogy elkészítsék és bevezessék pedagógiai programjukat.
 Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja (a továbbiakban: alapprogram) részét
képező követelmények és tantervi programok tartalmazzák azokat a
követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészeti iskolának
teljesítenie, biztosítania kell.
 2020. február 8-án hatályát vesztette az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet).
 A Rendelet 1. számú melléklete változatlan formában az alapprogram 1. melléklete,
amely szerint – az az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatályba lépését megelőzően –
folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják
fejezni.
 A Rendelet 2. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram 2. melléklete
amelyet alkalmazni kell a 2011/2012. tanévben és az azt követően megkezdett
képzésekre.
 Ha az alapfokú művészeti iskola nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók részére
szervez iskolai oktatást, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának alkalmazásában a „magyar”, illetve a „hazai” kifejezés alatt a
„nemzetiségi”, illetve az „anyanemzeti” kifejezést kell érteni.
 A Rendelet Népművészet ágazat tantervi programja felmenő rendszerben, a
2021/2022-es tanévtől alkalmazható.
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Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában
1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak
joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és
fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú
művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú
továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok
ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság
kialakításában.
2. A közoktatásról szóló törvény 8/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú
művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv a
művelődési és közoktatási miniszter által - művészeti áganként - kiadott alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon
továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat
minden tanuló. A követelmény és a tantervi program szakít a központi tantervi szabályozás
formájával, ehelyett alap a helyi tantervek, a tantárgyi programok kidolgozásához.
3. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló
közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai
törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére.
Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és
kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik
kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és
óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos
feltételek mellett - a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon
kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is.
4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és
taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek
kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeként kezeli.

Irányelvek
1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és
iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók
számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik
kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és
tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti
készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó
alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az
alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási
tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek.
2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat,
amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti
átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú
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művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi
igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg.
3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a
meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a
különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és
bábművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és
kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az
ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek
életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a
művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés
tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a
magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül.

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében
1. A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a
személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és
egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti
nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen
tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a
kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és
iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben ötvöződnek.
2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét,
megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.
3. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs
képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények
alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek
területén az eredményes szereplés összetevői.
4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az
akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
5. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és
fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség
értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.

Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése
1. E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes
szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam
befejezésére írják elő a tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a
tanulók tudásának elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb
tanulási tempó figyelembevételéhez.
2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére,
feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok
alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes
alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében
érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az
életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a
követelményszinteket.
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3. A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben
azonosan érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és
feltételeket, amelyeket minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie,
biztosítania kell.
4. A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) a
tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg.
5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi
tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek
megalapozzák az általános és részletes követelmények megvalósítását.
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KLASSZIKUS ZENE
AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a
különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság
– alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai
készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység
tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú
kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a
közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő
Vokális tanszak tantárgya: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene, improvizáció
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés
„A” TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene,
improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai

*

Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható
tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni.

6

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika,
gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező
kiegészítő foglalkozás.
Óratervek
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző
évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Óraterv 1
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Továbbképző

Alapfok

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

Kötelezően
választható tantárgy
Választható tantárgy

(0-2)

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba,
gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka
Óraterv 2
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Főtárgy
Kötelező tantárgy
Kötelezően
tantárgy

Továbbképző

Alapfok

(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

2

2

2

2
2

2

2

2

választható

Választható tantárgy

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai
(1)+ 4+4 évfolyam: brácsa
Óraterv 3
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

1

2

3

4

5

6

Főtárgy

(2)

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

2

2

2

2
2

2

Kötelezően
választható
tantárgy
Választható tantárgy
(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

(4-6)

A képzés évfolyamainak számai
(1)+6 évfolyam: magánének

7

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló
más zenei műfajok (népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint más művészeti ág
(képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.
A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő)
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok: (minimum)
Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc
2-3. évfolyam 10 perc
4. évfolyamtól 15 perc
Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc
„B” TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt.
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak
esetében) a 3. évfolyamtól
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció,
zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene,
jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika,
gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező
kiegészítő foglalkozás.
Óratervek
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Óraterv 1
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Továbbképző

Alapfok

(1)

(2)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Kötelezően
választható tantárgy
Választható tantárgy

(2)

(2)

(2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Összes óra:

(4-6)

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6
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A képzés évfolyamainak száma
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt,
tuba, ütő, gitár, zongora, hegedű, gordonka
Óraterv 2
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható tantárgy
Összes óra:

Előképző

Alapfok

(1)

(1)

2

3

4

Továbbképző
5

6

7

8

(2)
(2)

(2)
(2)

2
2

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

(0-2)
(4-6)

(0-2)
(4-6)

1-2
4-6

1-2
4-6

1-2
4-6

1-2
4-6

1-2
4-6

1-2
4-6

1-2
4-6

A képzés évfolyamainak száma
(1+1)+3+4 évfolyam: brácsa
Óraterv 3
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

(1)

2

3

4

5

6

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Kötelezően
tantárgy

választható

Választható tantárgy

(0-2)

(0-2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Összes óra:

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
(1+1)+5 évfolyam: magánének

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok:
2. évfolyam 15 perc
3-4. évfolyam 20 perc
5. évfolyamtól 25 perc
Vokális tanszak:
A teljes képzési időben minimum 30 perc
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Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés
„A” TAGOZAT
Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zeneirodalom és
kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs,
zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazzzene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Óraterv 1
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Továbbképző

Alapfok

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy
Választható tantárgy

(1-2)

(1-2)

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Összes óra:

(2-4)

(2-4)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Óraterv 2
Évfolyamok
Tantárgy

Továbbképző

Alapfok
1

2

3

4

5

6

Főtárgy

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

2

2

2

2

2

2

Választható tantárgy

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy választható
tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, kötelezően
választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható.

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:
szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától
tanulható
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható
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A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc
Választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a
továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika,
gitár, hárfa tantárgyak)
„B” TAGOZAT
Főtárgy: szolfézs
Kötelező tantárgy: zongora
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
improvizáció zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz-zene,
elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Óraterv
Évfolyamok
Tantárgy

Továbbképző

Alapfok
3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

2

2

2

2

2

2

2

2

Választható tantárgy

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
4+4 évfolyam: szolfézs
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. „B” tagozatra a
tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani.

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: csoportos 2x45 perc
Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc
Választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő
Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező
kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika,
gitár, hárfa tantárgyak)
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A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó
tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.
Szakmai kompetencia
– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység,
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói
és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.
– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.
Személyes kompetencia
– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság,
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be
tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
– Esélyegyenlőség.
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.
– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak,
népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy
egyéniségeinek megismertetése.
– A kortárs zene befogadására nevelés.
– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
– Tehetséggondozás.
– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás .
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló
felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság
előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai
programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt
tantárgyi követelményeknek eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak
Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos
tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs,
vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténetzeneirodalom, vagy zeneelmélet
2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs,
vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténetzeneirodalom, vagy zeneelmélet
3. Gyakorlati vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A”
tagozat): főtárgy
Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat):
tanult hangszer
Záróvizsga tantárgyai
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az
„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos,
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valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati
vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténetzeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténetzeneirodalom, vagy zeneelmélet
2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténetzeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténetzeneirodalom, vagy zeneelmélet
3. Gyakorlati vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy
Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy( „A” tagozat): a tanult hangszer
A vizsgák ideje:
Hangszeres főtárgyak
Gyakorlati vizsga
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc
Elméleti tantárgyak
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc
Szolfézs főtárgy
Gyakorlati vizsga:
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc
Elméleti vizsga:
„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc
Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
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Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc
Kamarazene főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai
tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott
tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés
adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként különkülön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy
annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
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AKKORDIKUS TANSZAK
GITÁR
Az alapfokú művészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros,
nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.
A gitártanítás céljai, feladatai
Tanítsa meg:
–
A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait.
–
A gitár különböző behangolási módjait.
–
A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok
fekvésváltás, kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb- és
balkézzel egyaránt.
–
A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando,
pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését.
–
A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció
megvalósítását.
–
A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését.
–
A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait.
–
A gitár, mint kisérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és
akkordfűzéseket.
–
A hangszer karbantartási feladatok elvégzését.
Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat:
–
Helyes test-, hangszer- és kéztartás.
–
Laza kar- és ujjtechnika.
–
A két kéz pontosan összehangolt mozgása.
–
Helyes fogástechnika, differenciált pengetés.
–
Összességében könnyed hangszerkezelés.
Gyakoroltasson rendszeresen:
–
Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat,
mozdulatsorokat.
–
Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési- és
ritmusvariációkkal is.
–
Arpeggio gyakorlatokat.
–
A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket.
Ösztönözze a tanulókat:
–
Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép
gitárhangszín kialakítására.
–
Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására.
–
A rendszeres társas muzsikálásra.
Fordítson figyelmet:
–
A precíz hangszerhangolásra.
–
A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt.
–
A tudatos zenei memorizálásra.
–
A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.
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Előképző évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és
felépítésével.
–
Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.
–
Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.
–
Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.
–
A megtanult törzshangok ábécés nevei.
–
A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult
zenei anyaggal párhuzamosan.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása.
–
A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon,
továbbá az arpeggio pengetés p-i-m-a ujjakkal.
–
Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.)
–
Törzshangok megtanítása az első fekvésben.
Ajánlott tananyag
Puskás T.: Gitáriskola
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I.
Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal
Követelmények
Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű
népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.
Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két népdal, illetve gyermekdal,
–
Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok.
2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten- a gitár részeivel és
felépítésével.
–
Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.
–
Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.
–
Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.
–
Forte és piano.
–
Az ütemhangsúly.
–
–

A megtanult törzshangok ábécés nevei.
A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult
zenei anyaggal párhuzamosan.
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A hangszerkezelés fejlesztése
–
A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása.
–
A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon,
továbbá az arpeggio pengetés p-i-m-a ujjakkal.
–
Ostinato és dudabasszus kiséret
–
Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.)
–
Törzshangok megtanítása az első fekvésben.
–
Hangos-halk játék. Hangsúlyos hang játéka.
–
A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.
Ajánlott tananyag
Puskás T.: Gitáriskola
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I.
Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal
Követelmények
Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű
népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.
Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel.
Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két népdal, illetve gyermekdal,
–
Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok.
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat
1. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével.
–
Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.
–
Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.
–
Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.
–
Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.
–
Primo-secondo, Da Capo al Fine.
–
A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.
–
Az ütemhangsúly.
–
A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok.
–
Kis- és nagyszekund.
–
A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult
zenei anyaggal párhuzamosan.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása
–
A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az arpeggio
pengetés p-i-m-a ujjakkal.
–
A többszólamúság megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.
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–
–
–
–
–
–
–

Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.
Kétszólamú dallam-kiséret játék együttpengetéssel
Szünetek játéka az üres húrok tompításával.
Törzshangok megtanítása az első fekvésben.
Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben.
Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C-dúr, G-dúr, F-dúr, amoll, e-moll, d-moll hangsorok játéka az első fekvésben.
Tanítsuk meg a zenei nyitás-zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai
váltás tanítása.

Ajánlott tananyag
Puskás T.: Gitáriskola
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I. II.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I.
Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal
Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv
Követelmények
Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i-m-a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott
pengetéssel.
Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel.
A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos
szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával.
Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy magyar népdal,
–
Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája,
–
Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság.
2. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8)
–
A darabokban előforduló hangnemek ismerete.
–
Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcadértéket,
a triolát és a szinkópát.
–
Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Játsszon a tanuló kétoktávos F- és G-dúr skálát az első fekvésben.
–
Gyakoroltassunk egy-egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat.
–
A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése.
–
A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése.
–
Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban.
–
Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben.
–
Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást.
–
Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél.
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Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II., III.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III.
Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv
Követelmények
Könnyű kétszólamú darabok eljátszása.
Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).
Lapról játék az előző év nehézségi szintjén.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű darab.
3. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét.
–
A darabokban előforduló hangnemek ismerete.
–
A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete.
–
A dúr és moll hármashangzat felépítése.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években.
–
Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.
–
Játszassuk a kétoktávos G-dúr skálát második fekvésben és a C-dúr skálát ötödik
fekvésben, harmadik húrról indítva.
–
Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb kötéseket bal kézzel (elpengetés,
ráütés), és alkalmazni könnyű darabokban.
–
Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása.
–
Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron.
–
Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal.
–
Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél.
–
Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo,
diminuendo) megvalósítása.
–
Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns-tonika
zárlatokban. (Pld. üres húron E-A, A-D)
–
Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az ötödik
fekvésig.
Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II.-IV.
Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Követelmények
Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).
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Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy
előadási darabban.
Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű előadási darab.
4. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A modális hangsorok ismerete. Egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával.
–
A dominánsszeptim-akkord megismerése.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal.
–
Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.
–
Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani
kell könnyű ékesítéseket is (pl. előke).
–
Négyesfogások bevezetése.
–
A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval.
–
Vibrato megtanítása.
–
Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C-dúr skálát. Transzponáltassuk a G-dúr
skálát a hetedik fekvésig.
–
Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását.
–
Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a hetedik
fekvésig.
–
Tört-akkord játék megtanítása.
Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.-VI.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök I-V.
Követelmények
Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.
Terjedelmesebb etűd megtanulása.
Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
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5. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása.
–
Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár
irányításával.
–
Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.
–
Kötéses díszítések továbbfejlesztése.
–
Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron,
fekvésváltással.
–
Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása.
–
Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását.
–
A tört-akkord játék továbbfejlesztése.
–
Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz
bevonásával is.
–
Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a
kilencedik fekvésig.
–
Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése.
Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok V.-VIII.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Aguado: Etűdök I.
Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai.
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb tételek.
A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelően
válogatva.
Követelmények
Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.
Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.
Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer
Etűd VI-X.) eljátszása.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi,
vagy kortárs darab.
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6. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai
elemzés.
–
Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján.
–
Legyen képes a zenei formák (szvit- és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és
a tempók megállapítására tanári segítséggel.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Tanítsuk meg a háromoktávos dúr- és moll skálákat (E-dúr, e-moll).
–
Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagybarrét.
–
Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása.
–
Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb
kivitelezésére.
–
Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.
–
Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása.
Ajánlott tananyag
Aguado: Etűdök
Carcassi Etűdök op. 60
Giuliani: Etűdök
Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Régi spanyol muzsika
Bach – Szendrey: 20 könnyű darab
Bartók – Szendrey: Gyermekeknek
Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.
F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31
Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Faragó: Musica Ficta
Pavlovits Dávid gitárdarabjai.
Követelmények
Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes
tempóarányokkal játszani.
Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is.
Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi,
vagy kortárs darab.
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat
„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és
hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi
arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb
követelményeinek.
2. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást.
–
Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket.
–
Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo).
–
Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket.
–
Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és -szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a
pontozott nyolcadot.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Tanítsuk meg a kis barré-t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I.
fekvésben.
–
Tanítsuk meg a kétoktávos G-dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző
ritmusképletekkel is.
–
Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is.
–
Játszassunk kettős- és hármasfogásokat is.
–
Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is.
–
Tovább kell fejleszteni az arpeggio-játékot.
–
A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos.
–
Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is.
–
Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel.
–
Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal.
Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II.-IV.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II.-IV.
Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv
Követelmények
Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).
A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása.
Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban.
A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy technikai gyakorlat vagy skála,
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű darab.
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3. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális
megmutathassuk.
–
Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig.
–
Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket.
–
Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptimakkord felépítésével.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála
fekvésváltással.
–
Tanítsuk meg a kétoktávos C-dúr skálát, játszassuk a G-dúr skálát különböző
fekvésekben.
–
Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal.
–
Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát.
–
Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré-t.
–
Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio-játék különféle
változatait.
–
Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait.
–
Alkalmazzuk a vibratot. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét.
Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.-VI.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök I-V.
Követelmények
Barokk és klasszikus tánctételek díszítése.
Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op.
35 sorozat és Walzerek.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy technikai gyakorlat vagy skála,
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű darab
4. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit.
–
Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári
segítséggel.
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A hangszerkezelés fejlesztése
–
Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok
különböző fajtáinak gyakoroltatása.
–
Tanítsuk meg a háromoktávos E-dúr skálát.
–
Fejlesszük tovább a díszítési technikát.
–
Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit.
Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok V.-VIII.
Repertoire gitárra (EMB Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Aguado: Etűdök I.
Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai.
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb tételek.
Követelmények
Különböző fekvések használata etűdökben.
Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi
műveket stílushű előadása.
Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy technikai gyakorlat vagy skála,
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű darab.
5. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan végezzen
a tanuló formai, és harmóniai elemzést.
–
Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas- és négyeshangzatok megfordításait.
–
Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a
tempójellegzetességeket.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Tanítsuk meg a háromoktávos e-moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy
húron, egy oktáv hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle
hangközmeneteket, változatos pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő
gyakorlatokkal.
–
A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a gyakorlás
módszerességére.
Ajánlott tananyag
Aguado: Etűdök
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Carcassi: Etűdök op. 60
Giuliani: Etűdök
Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Régi spanyol muzsika
Bach – Szendrey: 20 könnyű darab
Bartók – Szendrey: Gyermekeknek
Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.
F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31
Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Faragó: Musica Ficta
Követelmények
Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.
Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú)
tételét.
Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is.
Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet.
Nehézségi szint: L. Milan pavane-jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega-, Marschnerdarabok, Carcassi: Etűdök op. 60.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy technikai gyakorlat vagy skála,
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű darab.
6. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a
zenélési kedv ébrentartása.
–
Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus
szonáta stb.). Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár
felügyelete mellett.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. Lényeges
a hangminőség állandó javítása.
–
Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben.
–
Tanítsunk tercskálákat.
–
Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési
módokkal. Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése.
–
A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás.
Ajánlott tananyag
Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók
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Giuliani: Etűdök
Legnani: Capricciók
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Dowland: Táncok és Fantáziák
Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei
Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei
Giuliani: Szonáta op. 15.
Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok
Tarrega: Mazurkák, Tango
A Musica per Chitarra Mertz kötetei
Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi-Nagy)
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Villa-Lobos: e-moll Prelűd
Brouwer: Etűdök XI-XV.
XX. századi magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc)
Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.)
Követelmények
Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása.
Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel.
Nehézségi szint: Bach-szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi:
Etűdök op. 60, Brouwer-etűdök, Villa-Lobos-prelűdök.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy technikai gyakorlat vagy skála,
–
Egy etűd,
–
Három különböző jellegű darab.
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
„A” tagozat
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel.
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú
darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt
hangszerjátékot valósítson meg.
Ismerje
–
a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,
–
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket,
zenei műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit:
–
a fekvésjátékot, fekvésváltást,
–
a kis és nagy barré-t,
–
a kötéseket (ráütés, elpengetés),
–
a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel,
–
az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit,
–
a törtakkord megszólaltatását,
–
a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt).
Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására:
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–
–
–

dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok),
harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),
egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy,
Campion, Robert de Visée).
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges
zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel.
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával:
–
G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós
pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok,
–
2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60),
–
1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű,
–
XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey).
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Gitár főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban,
vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással.
–
Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök
nehézségi szintjén.
–
Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken:
Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)
Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach
átiratai (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.)
Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./78.)
Carcassi: Capriccio (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey:
Gitárgyakorlatok VI./1.)
Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./79.)
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb darabok: 1-5.,
10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok
gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer:
Estudios sencillos I-X. nehézségi szintjén.
„B” tagozat
–
3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban,
vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban.
–
Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.-17. etűdök nehézségi szintjén.
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–
Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken:
Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane
Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d-moll Szvit tételei, Bach:
Sonate e Partite, Lantművek könnyebb tételei.
Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C-dúr Szonáta op. 15.
Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák)
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből 6., 13., 17., 21. (EMB
Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II.
(EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI-XV. nehézségi szintjén.
A vizsga értékelése
–
megfelelés az előírt követelményeknek,
–
technikai felkészültség,
–
helyes test- és hangszertartás,
–
hangszerkezelés,
–
artikulációk és díszítések alkalmazása,
–
helyes ritmus és tempó,
–
előadásmód,
–
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
–
memória,
–
állóképesség.
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
7. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb
reneszánsz fantáziákban.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak
pótlása, kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.
Ajánlott tananyag
Carcassi: Op. 60
Sor: Etűdök Op.29.
Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok
Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei
Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei.
Ponce: Prelűdök
Brouwer: Etűdök XI-XX.
Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts)
Követelmények
A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a
szólamvezetések pontos megvalósítására.
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra.
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Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd
–
Három különböző stílusú előadási darab.
8. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)
–
Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.
–
Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.
–
Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.
Ajánlott tananyag
Carcassi: Etűdök Op. 60
Sor: Etűdök Op. 29.
Giuliani: Etűdök Op. 48.
Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok
Mudarra és Narvaez fantáziák
Bach: Lantművek tételei
Weiss: Szvit tételek
Sor: Menüettek
Ponce: Prelűdök
Villa-Lobos: Prelűdök
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően.
Követelmények
A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.
Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
9. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)
–
Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.
–
Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.
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Ajánlott tananyag
Sor: Etűdök Op. 29
Coste: Etűdök Op. 38.
Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök.
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei.
Diabelli: Szonáták
Giuliani és Sor könnyebb variációs művei.
Lauro: Vals-ok
Barrios kisebb művei.
Követelmények
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
10. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az esetleges technikai hiányosságok pótlása.
–
A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása.
–
Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával.
–
Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat.
Ajánlott tananyag
Sagreras, Pujol, Villa-Lobos etűdök
Reneszánsz táncok és fantáziák
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei
Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai
Villa-Lobos: Choros
Leo Brouwer gitárdarabjai
Követelmények
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat
7. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
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A kottaolvasási készség továbbfejlesztése.
Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak
pótlása, kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.
–
Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése.
Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Carcassi: Op. 60
Sor: Etűdök Op.29.
Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok
Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei
Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei
Ponce: Prelűdök
Brouwer: Etűdök XI-XX.
Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts)
Követelmények
A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a
szólamvezetések pontos megvalósítására.
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
8. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partita, fantázia, fúga)
–
Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)
–
Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.
–
Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.
–
Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.
–
Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése.
Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Carcassi: Etűdök Op. 60
Sor: Etűdök Op. 29.
Giuliani: Etűdök Op. 48.
Brouwer: Etűdök, előadási darabok
Mudarra és Narvaez fantáziák
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Bach: Lantművek tételei
Weiss: Szvit tételek
Sor: Menüettek
Ponce: Prelűdök
Villa-Lobos: Prelűdök
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően.
Követelmények
A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.
Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.
Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
9. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)
–
Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.
–
Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.
–
Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére.
Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Sor: Etűdök Op. 29
Coste: Etűdök Op. 38.
Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök.
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok
Weiss: Passacaglia
Diabelli: Szonáták
Giuliani és Sor könnyebb variációs művei.
Lauro: Vals-ok
Barrios művei.
Követelmények
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
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10. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. A tanult gyakorlatok tökéletesítése és
gyorsítása
–
Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával.
–
Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása.
–
A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése.
Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo
Sagreras, Pujol, Villa-Lobos etűdök
Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is.
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei.
Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk.
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai
Villa-Lobos: Choros
Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer,
Patachich Iván gitárdarabjai.)
Követelmények
A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.
Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.
Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.
Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.
A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére.
Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy etűd,
–
Három különböző stílusú előadási darab.
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
„A” tagozat
A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására.
Legyen olyan hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr társas
zenélésben felszabadult, aktív részvételre.
„B” tagozat (Az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi
számára a zenei pálya választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban.
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A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Gitár főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála.
–
Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29
(Universal) nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani:
24 etűd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI-XV. nehézségi szintjén.
–
Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz
és barokk darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach:
Könnyű tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F.
Carulli (EMB 8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei
(EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz:
Románc (EMB 13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők:
Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa-Lobos: Prelud II. V. nehézségi
szintjén
–
Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor-Mosóczi) nehézségi szintjén.
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála
–
Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden
op. 29 (Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23.,
24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén.
–
Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy
versenymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők:
Bakfark Bálint (EMB 7031, EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan,
Gaspar Sanz, Frescobaldi művei (EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184),
csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; Fernando Sor szonátái;
romantikus szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. Mertz
(EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno-Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz,
Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc
(EMB 6303), Villa-Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén.
–
Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per
flauto e chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén.
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
A vizsga értékelése
–
megfelelés az előírt követelményeknek,
–
technikai felkészültség,
–
helyes test- és hangszertartás,
–
hangszerkezelés,
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–
–
–

artikulációk és díszítések alkalmazása,
helyes ritmus és tempó,
előadásmód,
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
memória,

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.
Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly.
Félévenként egy húrkészlet.
Metronóm.
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ÜTŐ
Az ütőhangszer tanítás feladatai
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés
lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén.
A társas muzsikálás elősegítése.
Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés.
Ismertesse meg a tanulókkal
–
az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait,
–
a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját,
–
a helyes ütéstechnikákat,
Fordítson figyelmet
–
a helyes test-, és kéztartás kialakítására,
–
pontos tempótartásra,
–
a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására,
–
a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb
ütőhangszeres elemekre,
–
az eltérő kézrendi megoldásokra,
–
a biztonságos hangszerkezelés kialakítására,
–
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
–
a lapról olvasási készség fejlesztésére,
–
a tudatos zenei memorizálásra,
–
a művek zeneileg igényes kidolgozására.
Végeztessen az egyes zenei kíséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat.
Előképző évfolyamok
1. évfolyam
Az általános iskola 1-2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett
célszerű az együttes játékot is elkezdeni.
Fejlesztési feladatok
Ismeretek, hangszerkezelés, technika.
–
Dallamhangszeren 2-3 hang hangkészletű gyermekdalok.
–
Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcad pár és a negyed szünet.
–
Bevezetés a 4/4-es számolásba.
–
A kottaolvasás gyakorlása a fenti ritmusokkal.
–
Kamarazene-jellegű együttes játék a szaktanár ötletei alapján.
Ajánlott tananyag
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő-bongó
Balázs: Technikai gyakorlatok I-III.
Wolfgang Basler: Elementar
Követelmény
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Ritmusgyakorlat
Ritmus-duó.
Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren.
Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Egy kisdob gyakorlat, vagy duó,
–
Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren.
2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
A leggyakrabban használt hangszerek ismerete.
–
Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed érték és a megfelelő szünetek.
–
Metrum: páros és páratlan lüktetésű metrumok (4/4 és 12/8 stb.), egyszerű váltakozó
ütem.
–
Záróvonal, ismétlőjel, f, mf, mp, p dinamika, és crescendo, decrescendo, marcato.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Helyes testtartás.
–
„Szimmetrikus” verőfogás.
–
Váltott kézzel való játék.
–
Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok).
–
Különböző menzúrájú dallamhangszereken való játék.
–
Különböző verők használata.
Ajánlott tananyag
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő-bongó
Balázs: Technikai gyakorlatok I-III.
Wolfgang Basler: Elementar
Követelmény
Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból).
Ritmus-duó.
Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren.
Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben.
Év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Egy kisdob gyakorlat, vagy duó,
–
Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren.
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat
1. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete.
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A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünet.
Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8).
Dinamika: ff, pp, sf.
Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata.
A játszott művekben előforduló tempójelzések ismerete.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
A kisdob megfelelő magasságának beállítása.
–
Helyes verőfogás.
–
Kar és csukló használat.
–
Ejtegetés.
–
Nyolcados technikai gyakorlatok.
–
Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása.
–
Hangszerek és verők váltása az együttes játékban.
–
Egyszerűbb kézrendi problémák ismerete és megoldása.
–
Különböző hangszínek előállítása és felismerése a hangszerek különböző verőkkel
való megszólaltatása révén.
Ajánlott tananyag
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő-bongó
Balázs: Technikai gyakorlatok I-III.
Wolfgang Basler: Elementar
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütős ABC
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Vigdorovits: Kisdobiskola
Követelmény
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból.
Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy
együttesben.
Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás).
Mozgáskoordináció: kéz-lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás,
negyedelés)
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Egy kisdob gyakorlat,
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is.
2. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete.
–
A triola (nyolcad- és tizenhatod-triola).
–
Hangsorok (dallamhangszeren), 2#, 2b előjegyzésig.
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–

Azonosságok és hasonlóságok felismerése a tanult darabokban.
A periódus értelmezése.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása.
–
Szélsőséges dinamikák alkalmazása.
–
A kisdob-tremolo előkészítése.
–
Pattintott dupla ütések kisdobon.
–
Paradiddle kézrendek.
–
Tizenhatodos technikai gyakorlatok.
–
Hangsúlyozás.
–
Open Stroke Rolls.
Ajánlott tananyag
Balázs: Technikai gyakorlatok I-III.
Wolfgang Basler: Elementar
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütős ABC
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Követelmény
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból.
Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy együttesben.
Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Egy kisdob gyakorlat vagy duó,
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is.
3. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása.
–
Harmincketted, „nagy-triola”, alla breve.
–
Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig.
–
Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten;
zenehallgatás.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Nyitott és zárt ütés.
–
Closed Stroke Rolls.
–
Előkék (egyes-, kettes-, hármas-, négyes előke kötve).
–
Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás.
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–
–
–

Skála-gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren.
Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék.
A vibrafon-pedál kezelése (lehetőség szerint).

Ajánlott tananyag
Balázs: Technikai gyakorlatok I-III.
Wolfgang Basler: Elementar
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása.
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren.
Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben.
Rövid rudimental szóló kisdobon.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó,
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is.
4. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
A basszuskulcs ismerete.
–
Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása.
–
Változó tempók alkalmazása.
–
Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren.
–
A játszott anyag formai elemzése.
–
Zenehallgatás, hangverseny-látogatás.
–
Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tremolo gyakorlati tökéletesítése.
–
Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval.
–
Hármashangzat-felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása.
–
Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben.
–
Az üstdob kezelése, hangolása.
–
Kézrendek az üstdobokon.
–
Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása.
–
Üstdobtremolo (kiütött tremolo).
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Ajánlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
Tremolós gyakorlatok megszólaltatása.
Hangszerváltások együttesben.
Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása.
Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása.
Tremolós üstdob-gyakorlatok.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Előkéket, tremolokat tartalmazó üstdob gyakorlat,
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is.
5. évfolyam „A” tagozat
Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából;
sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy
a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet
elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több
ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell
értelmezni az alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a
jelentős egyéni különbségekre.
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola.
–
A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete.
–
A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények
szerint.
–
Dobszerelés ismerete.
–
A „kétszólamú” hangsúly-játék.
A hangszerkezelés fejlesztése
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–
–
–
–
–

Drum Set játék:
Helyes test- és verőtartás.
Ütésterületek meghatározása.
Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen.
Egyszerűbb függetlenítések.

Ajánlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I-IV.
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
Játék dobszerelésen:
–
hangsúlyok kiosztva,
–
kisdob-nagydobjáték: parallel –, ill. komplementer szólamok
A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kisdob-nagydobjáték, vagy hangsúly-játék dobszerelésen kiosztva.
–
Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel.
vagy
–
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren,
zongorakísérettel, vagy lehet kamaramű is. (Pl. 2 tétel vagy egy kamaramű és egy
zongorakíséretes előadási darab.)
–
Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat.
6. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete.
–
Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig.
–
Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban.
–
Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok.
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–
A dobszerelés szerepe a könnyűzenében.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Egyszerűbb 3-4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren.
–
Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen.
–
Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték
lábcin-szólammal, szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal)
–
Kiütött előkék.
Ajánlott tananyag
Balázs: Három burleszk
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Sigfrid Fink: Percussion Studio
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba,
Vibraphone
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra
Kósa: Ötös játék
Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: A triótól az oktettig
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű
megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon).
Dobszerelésen tánczenei- vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás)
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. Lehet élő- vagy
rögzített zenéhez is.
–
Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen.
–
Egy dallamhangszeres mű, vagy kisdob szólódarab.
vagy
–
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl. barokk
szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon)
–
Egy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes előadási darab.
–
Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat.
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat
A „B” tagozaton tanuló tanulók átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló magasabb
óraszám lehetővé teszi számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés
fejlesztése terén, hogy az „A” tagozatos tanulókhoz képest nagyobb mennyiségű anyagot
sajátítsanak el, magasabb szinten.
3. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása.
–
Harmincketted, „nagy-triola”, alla breve.
–
Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig.
–
Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten;
zenehallgatás.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Nyitott és zárt ütés
–
Closed Stroke Roll
–
Előkék (egyes-, kettes-, hármas-, négyes előke kötve).
–
Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás.
–
Nehezebb skála-gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren.
–
Különböző hangszer-kombinációk kezelése, gyors hangszerváltások és gyors
verőváltások alkalmazása.
–
Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék.
–
A vibrafon-pedál kezelése (lehetőség szerint).
Ajánlott tananyag
Balázs: Technikai gyakorlatok I-III.
Wolfgang Basler: Elementar
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Vivaldi: Four Seasons
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása.
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren.
Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben.
Rövid rudimental szóló kisdobon.
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó.
–
Egy rövid rudimental szóló kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel.
–
Egy kamaramű.
–
Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercmenetekkel is.
4. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
A basszuskulcs ismerete, olvasása.
–
Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása.
–
Változó tempók alkalmazása.
–
Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren.
–
A játszott anyag formai elemzése.
–
Zenehallgatás, hangverseny-látogatás.
–
Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tremolo gyakorlati tökéletesítése.
–
Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval.
–
Hármashangzat-felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása, hangok
lefogása.
–
Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben.
–
Árnyalt dinamika alkalmazása.
–
Az üstdob kezelése, hangolása.
–
Kézrendek az üstdobokon.
–
Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása.
–
Üstdobtremoló (kiütött tremoló).
Ajánlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
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Követelmény
Tremolós gyakorlatok megszólaltatása.
Bonyolultabb hangszerváltások együttesben.
Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása (lehetőség szerint 3-4 hangszeren is).
Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása.
Tremolós üstdob-gyakorlatok.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség szerint 3-4 hangszeren).
–
Számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon
150-ből az 1.-20.)
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel.
–
Egy kamaramű.
5. évfolyam „B” tagozat
Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából;
sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy
a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet
elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több
ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell
értelmezni az alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a
jelentős egyéni különbségekre.
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola.
–
A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete.
–
A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények
szerint.
–
Dobszerelés ismerete.
–
A „kétszólamú” hangsúly-játék.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Drum Set játék:
–
Helyes test- és verőtartás.
–
Ütésterületek meghatározása.
–
Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen.
–
Egyszerűbb függetlenítések.
Ajánlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra
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Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
Játék dobszerelésen:
–
hangsúlyok kiosztva
–
kisdob-nagydobjáték: paralel –, ill. komplementer szólamok
Kétszólamú játék dallamhangszeren.
A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren.
Rudimental szóló dobszerelésen.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kisdob-nagydobjáték, vagy hangsúly-játék dobszerelésen kiosztva.
–
Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen.
–
Rudimental szóló dobszerelésen.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
vagy
–
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongora
kísérettel.
–
Egy kamaramű.
–
Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség szerint 3-4 hangszeren), vagy számozott
tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150-ből a
20.-40.)
6. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete.
–
Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig.
–
Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban.
–
Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok.
–
A dobszerelés szerepe a könnyűzenében.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
3-4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren.
–
Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen.
–
Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték
lábcin-szólammal, szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal)
–
Kiütött előkék.
Ajánlott tananyag
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Balázs: Három burleszk
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Sigfrid Fink: Percussion Studio
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Kósa: Ötös játék
Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Vivaldi: Four Seasons
Zempléni: A triótól az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Követelmény
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű
megszólaltatása dallamhangszeren, kotta nélkül (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele
vibrafonon).
Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (periodikus tagolás).
Szólójáték dobszerelésen.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (lehet élő- vagy
rögzített zenéhez is).
–
Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen.
–
Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
–
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott
darabok hangnemében).
vagy
–
Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren,
zongorakísérettel. (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon.)
–
Egy kamaramű.
–
Egy Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott
darabok hangnemében).
–
Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség szerint 3-4 hangszeren).
–
Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon (pl.
Wilcoxon 150-ből a 30.-50.).
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
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„A” tagozat végén
Ismerje a tanuló
–
az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar
és leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit,
–
a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat,
–
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket,
zenei műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes a tanuló
–
kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban,
–
árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és
megvalósítására,
–
különböző végtagjainak összehangolt mozgására, illetve függetlenítésére
–
a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo,
előkék, egyszerű függetlenítés),
–
hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására,
–
az üstdob önálló hangolására,
–
a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására,
–
rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe,
–
céltudatos, módszeres gyakorlásra
–
pontos tempótartásra.
„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
–
legyen képes a tanuló hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes,
tagolt előadására
–
legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni.
Művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati részből áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Ütő főtárgy
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész
11., 17., 27.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi
szintjén.
–
Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád
nehézségi szintjén.
–
Egy kamaramű; Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer:
Duó; Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.:
Gukhe/low drums szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek
1.,2.,3., Mikrokozmosz nehézségi szintjén.
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–
Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
–
Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31.,
37., II. rész 2., 5., 14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67., 75., 108., 150., 153., 146.
nehézségi szintjén.
–
Egy skála hármashangzat-felbontással.
–
Egy dallamhangszeres mű; Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca;
Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett (EMB 13379) HWV 602, 603 nehézségi
szintjén.
–
Egy kamaramű; J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek (EMB
14569) – Hét SMS-tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam;
Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063) 5., 6. nehézségi szintjén.
–
Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani.
A vizsga értékelése
–
megfelelés az előírt követelményeknek,
–
technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról),
–
hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken
(tremoló, előkék),
–
több verővel való játék dallamhangszeren,
–
különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása,
–
előadásmód,
–
árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások,
–
változó tempók önállóan és együttesben,
–
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
–
memória,
–
alkalmazkodóképesség,
–
állóképesség.
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség
alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a
továbbképző osztályokban növelheti a közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű
terheléstől és az iskolán kívüli más elfoglaltság mértékétől függő gyakorlási idő, valamint a
zenetanulás eltérő iránya és célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a
kamarazenei illetve a zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. Ezért elsősorban a fejlesztés
lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg.
7. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-,
kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete.
–
A Drum Set szerepe a zenekarokban.
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–
A leggyakoribb Drum Set notációk.
–
Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása.
–
A laza ütéstechnika kialakítása. (A kar, csukló és az ujjak szerepe)
–
Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2-3-4-es).
–
Double Paradiddle.
–
Egykezes hangsúlyvezetés (jobb, – ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set
szólójátékban.
–
Pedálok használata dobszerelésen.
Ajánlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis prelúdium
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Siegfried Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Korsakov: A dongó
Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II.
David Mancini: Suite for Timpani
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Követelmény
Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése
és elmélyítése.
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. Kisdob darabok
előadása rudimental technikával.
Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.)
–
Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
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–
–
–
–
–
–

kamaramű.
Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.
vagy
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk
szonáta, versenymű.)
Egy kamaramű.
Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.
Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin.
Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon.

8. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok Ismeretek
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-,
kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk
módjának megismerése (intonáció).
–
Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző
notációkban.
–
A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának
megtervezése, bonyolultabb kézrendek alkalmazása.
–
3-4 verővel való játék dallamhangszereken.
–
A dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása.
–
Ritmusjáték három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare
Drum) páros – és páratlan osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok)
–
A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása.
–
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Ajánlott tananyag
J.S.Bach: 18 kis prelúdium
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
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J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Követelmény
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése.
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása.
Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása.
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon.
Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen.
Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros vagy páratlan osztásban,
periodikus tagolással. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum)
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.)
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű,
vagy
–
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős
Musser-etűdök, versenyművek.)
–
Egy kamaramű.
–
Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
9. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok, ismeretek
–
A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob- –
szólamok megszólaltatásához szükséges tájékozottság.
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-,
kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
Latin ütőhangszerek ismerete.
–
Polimetria ismerete.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
3-4 timpanis játék technika fejlesztése.
–
Stabil tempótartás metronómmal.
–
Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó)
–
Poliritmikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban
játszanak és viszont: pl. 2 a 3-hoz, stb.)
–
A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika.
–
Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása.
–
A dobszerelés hangolása.
Ajánlott tananyag
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J. S. Bach: 18 kis prelúdium
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Siegfried Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Korsakov: A dongó
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Követelmény
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése.
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása.
Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban.
Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin.
Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten.
Seprűvel való játék dobszerelésen.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez
is.)
–
Autentikus latin ritmusok 2 congán, ill. szólójáték rögtönzése.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű,
vagy
–
Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren.
–
Egy kamaramű.
–
Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
10. évfolyam „A” tagozat
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Fejlesztési feladatok, ismeretek
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-,
kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok
megszólaltatásához szükséges tájékozottság.
–
A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete.
–
Ismerkedés a jazz-szel és az értékes könnyűzenével.
–
Improvizáció.
–
Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Szóló és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel.
–
Stabil tempótartás „belső metronóm”-mal.
–
Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával.
–
A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés)
összehangolása egymással, illetve a nagydob – lábcin szólamokkal.
–
Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken.
–
Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar,
fúvószenekar, stb.
Ajánlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis prelúdium
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I-II.
Korsakov: A dongó
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Követelmény
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése.
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása.
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Négyverős előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren.
Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen.
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen,
seprűvel.
–
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
vagy:
–
Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren.
–
Egy kamaramű.
–
Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat
A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti
tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből
következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük magasabb
szinten. Itt nyílik igazán lehetőség arra is, hogy megismertessük a legkorszerűbb
játékmódokat, mint pl. a Moeller-féle ütéstechnikát, az ujjmozgások kidolgozását, a kar –, a
csukló –, és az ujjak mozdulatainak összehangolását, hogy elsajátítsunk modern gyakorlási
metodikákat; pl. playback „minus one”-os felvételekhez, számítógépes zenei programok
alkalmazása, hogy megfelelően kiválasztott zenei anyagok hallgatásával elmélyedjünk az
improvizációk gyakorlásában, stílusok elemzésében.
7. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok, ismeretek
–
Az eddig tanult zenei ismeretek rendszerezése, összegzése.
–
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése.
–
Korszerű gyakorlási módok megismerése.
–
Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete.
–
Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig.
–
A leggyakoribb Drum Set notációk.
–
A Drum Set szerepe a zenekarokban.
–
Sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása az előadásban.
–
Különböző, korhű díszítésfajták megismerése.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása.
–
A laza ütéstechnika kialakítása.
–
Ujjmozgások kidolgozása, a kar, a csukló és az ujjak mozdulatainak összehangolása.
–
Stabil tempótartás metronómmal.
–
Az előkék és a főhang megfelelő arányának megtalálása.
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Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2-3-4-es).
Egykezes hangsúlyvezetés (jobb-, ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set
szólójátékban.
Pedálhasználat dobszerelésen felemelt és fektetett sarokkal.

Ajánlott tananyag
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dongó
David Mancini: Suite for Timpani
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Követelmény
Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése
és elmélyítése.
A kiválasztott zenei anyag (kamaramű) igényes előadása.
Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása minden hangszercsoportban.
Többféle – nyomott és pattintott – előkéket tartalmazó kisdob darab előadása.
Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal – improvizálva
is.
Kidolgozott pedáljáték lábcintányéron, felemelt sarokkal.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.)
–
Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
–
Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is,
vagy
–
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk
szonáta, versenymű.)
–
Egy kamaramű.
–
Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.
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Egy set-up szólódarab.
Üstdob darab 3-4 timpanin.
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab
előadása kisdobon.

8. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok, ismeretek
–
Kitekintés a kortárs zenei irányzatok irányába.
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-,
kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk
módjának megismerése (intonáció)
–
Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző
notációkban.
–
A kortárs zene notációs sajátosságai.
–
A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
3-4 verővel való játék dallamhangszereken.
–
A vibrafon-pedál, és a hangok verővel történő lefogásának alkalmazása a magas szintű
zenei kifejezés szolgálatában.
–
A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása.
–
Korszerű gyakorlási metodikák elsajátítása: pl. playback „minus one”-os
felvételekhez.
–
Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának
megtervezése, bonyolultabb kézrendek alkalmazása.
–
Aszimmetrikus ütésmagasságok megtalálása a különböző hangszerek hangerejéhez
alkalmazkodva.
–
Ritmusjáték szerkesztése és improvizálása három különböző hangszeren (pl. Bass
Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) páros – és páratlan osztásban. (Nesztor:
Skálagyakorlatok)
–
Dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása.
Ajánlott tananyag
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Siegfried Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dongó
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
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J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Követelmény
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése.
Magabiztos lapról olvasási készség.
Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása.
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon.
Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen.
Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros és páratlan osztásban,
periodikus tagolással, improvizálva is. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum)
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.)
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
vagy
–
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős
Musser-etűdök, versenyművek.)
–
Egy kamaramű.
–
Egy set-up szólódarab.
–
Üstdob darab 3-4 timpanin.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab
előadása kisdobon.
9. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok, ismeretek
–
Zenei stílusok és improvizációk elemzése megfelelően kiválasztott zenei anyagok
meghallgatásával.
–
A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob- –
szólamok megszólaltatásához szükséges tájékozottság.
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-,
kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
Latin ütőhangszerek elmélyültebb ismerete, különféle lejegyzések.
–
Polimetria ismerete.
–
A „relax” és „drive” érzet fogalma és megvalósítása a ritmusjátékban.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Moeller-féle ütéstechnika.
–
3-4 timpanis játéktechnika.
–
Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó)
–
A dobszerelés hangolása.
–
Poliritmikus és polimetrikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek
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páratlan osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3-hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.)
A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika.
Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása.

Ajánlott tananyag
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Glentworth: Blues for Gilbert
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dongó
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Könnyű szonáták
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Követelmény
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése.
Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban.
Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin.
Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten (esetleg szólójáték).
Seprűvel való játék dobszerelésen.
Poliritmikus – és polimetrikus függetlenítési gyakorlatok dobszerelésen. (lábak páros, kezek
páratlan osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3-hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.)
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez
is.)
–
Autentikus latin ritmusok 2 congán.
–
Szólójáték rögtönzése latin ütőhangszereken.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű,
vagy
–
Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren.
–
Egy kamaramű.
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Egy set-up szólódarab.
Egy üstdob darab 3-4 timpanin.
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab
előadása kisdobon.

10. évfolyam „B” tagozat
Fejlesztési feladatok, ismeretek
–
Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló,kamarazene- és zenekari irodalmában.
–
A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok
megszólaltatásához szükséges tájékozottság.
–
A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete.
–
Ismerkedés a jazz-szel és az értékes könnyűzenével.
–
Improvizáció.
–
Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete.
A hangszerkezelés fejlesztése
–
Szóló- és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel.
–
Stabil tempótartás „belső metronóm”-mal.
–
Többszörös piano játék megvalósítása.
–
Az összes ismert kisdob-tremoló alkalmazása; nyomott, pattintott, számozott.
–
Különböző modern technikák ismerete és alkalmazása dobfelszerelésen.
–
Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával.
–
Swinges, ill. latinos frazeálás.
–
A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés)
összehangolása egymással, illetve a nagydob – lábcin szólamokkal.
–
Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken.
–
Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar,
fúvószenekar, stb.
Ajánlott tananyag
J.S.Bach: Sonate e Partite per violino solo
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Glentworth: Blues for Gilbert
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dongó
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
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Telemann: Könnyű szonáták
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Követelmény
Színvonalas pódiumi szereplés, zenekari – és szólójáték. A választott zenei anyag stílushű,
értelmesen tagolt előadása.
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése.
Igényes intonáció, magas szintű pedálkezeléssel.
Négyverős előadási darabok értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren.
Virtuóz szólódarab kisdobon.
Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen.
Seprűvel való játék, különböző stílusokban.
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret, ill. szólójáték dobszerelésen,
seprűvel, „Ad Libitum” – dobszóló szerelésen.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása
kisdobon.
–
Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű,
vagy
–
Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren.
–
Egy kamaramű.
–
Egy set-up szólódarab.
–
Egy üstdob darab 3-4 timpanin.
–
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó, virtuóz szóló darab
előadása kisdobon. (pl. Markovich: Tornado, Stamina, Novotny: Minutes of News)
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
„A” tagozat végén
Ismerje a tanuló
–
a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését,
–
az ütőhangszerek irodalmát.
Legyen képes a tanuló
–
szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken,
–
nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok
megszólaltatására,
–
sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken,
–
zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló
megtanulására,
–
értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra.
–
stílushű előadásmódok alkalmazására kíséret, illetve szóló funkcióban
–
poliritmikus, illetve polimetrikus játékra
Rendelkezzék a tanuló
–
megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formáló készséggel,
–
egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel,
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biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel,
kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel,
megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét
gyorsan elérhető,
tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál.

„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
Legyen képes a tanuló
–
stílushű előadásmódok alkalmazására zenekarban kíséret-, ill. szóló funkcióban
–
poliritmikus, ill. polimetrikus játékra
–
a tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló
koncertet adni.
Rendelkezzék
–
olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek
birtokában zenei pályára is irányítható
Művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati részből áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Ütőhangszerek
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II.
(Hofmeister) rész 16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161.,
176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi
szintjén.
–
Egy dallamhangszeres mű; Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner:
Rókatánc, Haydn: Magyar rondo nehézségi szintjén.
–
Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis
imádság, Joplin: Ragtime (Hofmeister) – Percherine, Entertrainer, John O'Reilly:
Három epizód, G. d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.:
Nyolc trió (EMB 6063)/1 tétel, Siegfried Fink: Trommeltanz/Junior's beat nehézségi
szintjén.
–
Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és
dallamhangszeres műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott
a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
–
Dobszerelésen tánczenei-, latin-, swing-, vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal,
élő vagy rögzített zenei alapra. (A zenemű formájának megfelelő periodikus
tagolással.)

„B” tagozat
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–

–
–

–

–

Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II.
(Hofmeister) rész 20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 97.,
138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.;
S. Fink: Kisdobszvit (Zimmermann- Marcia nehézségi szintjén.
Egy skála hármashangzat-felbontással (4#, 4b-től).
Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta
lassú és gyors tétele); J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó
(Hofmeister), Gounod: Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Musser:
tűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish
Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano:
Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén.
Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül
kell játszani.
Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem
terjedelemben),

A vizsga értékelése
–
megfelelés az előírt követelményeknek,
–
technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról),
–
hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken
(tremoló, előkék),
–
több verővel való játék dallamhangszeren,
–
különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása,
–
előadásmód,
–
árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások,
–
változó tempók önállóan és együttesben,
–
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
–
memória,
–
alkalmazkodóképesség,
–
állóképesség.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő méretű és akusztikájú, hangszigetelt tanterem, jól hangolt zongorával (pianínóval).
Hangszerállomány:
–
egy pár üstdob,
–
2 xilofon (kétsoros, háromoktávos),
–
harangjáték,
–
vibrafon,
–
marimba vagy basszus metallofon
–
1 nagydob (zenekari), 2 kisdob (húros),
–
5-6 tom-tom, 3-4 bongo,
–
3-4 függesztett réztányér, 1 pár összeüthető réztányér,
–
tam-tam vagy/és gong,
–
dobfelszerelés,
–
„apró” hangszerek: triangulumok, kasztanyett, csörgődobok, claves (több), templeblock-sor, kolompok, fadobok, csörgők, ostor, kereplő stb.,
–
lehetőség szerint Orff-hangszergarnitúra (kromatikus dallamhangszerek).
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Verők: valamennyi hangszerhez, többféle keménységű, különböző anyagból készült verők.
Megfelelő hangszerállványok, kottatartó (legalább 6 db a kamarázáshoz).
Szerszámok, eszközök a hangszerek javításához, karbantartásához.
Metronóm
Minimális hangszerállomány ütőtanszak indításához:
–
2 dallamhangszer (zenekari méret),
–
dobfelszerelés,
–
külön húros kisdob,
–
„apró” hangszerek (lehetőség szerint).
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