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 Carl Flesch was born in Moson in 187�. He had 

not even turned 5 when he started his schools, 

and at the age of 16 he passed the final exami-

nation. First he learned music in Vienna, then in 

Paris. His first concert was given in Vienna, when 

he was 21 years old. After finishing his schools he 

spent half a year in Moson, but 

finally he settled down in Ber-

lin.  He started his activity as 

an educator at the Romanian 

royal court. From Bucharest he 

lef t for Amsterdam, then for 

Berlin, where the audiences 

grew fond of him quickly. He 

toured with great success in 

America and in Russia as well. 

 Carl Flesch was a great music educator. Talent-

ed students came to him from all over the world: 

Robert Pollach, Boris Schwarz, Mária Thomán, Ida 

Haendel. His books written about violin education 

are an abundant encyclopedia of music teachers 

even now. He also taught in the famous Curtis 

Institute of Music.  Running away from fascism, 

first he came to Budapest then he moved to Swit-

zerland, where he died in 1944.

 Flesch Károly, korának elismert hegedűművé-

sze 187�-ban született Mosonban. Öt éves sem 

volt, amikor elkezdte iskoláit, s tizenhat évesen 

leérettségizett. Zenét előbb Bécsben, majd Pá-

rizsban tanult. Első önálló koncertjét 21 éves ko-

rában, Bécsben adta. Ezt követően fél évet töltött 

Mosonban, de végül Berlinben 

telepedett le.  Pedagógiai 

munkásságát a román királyi 

udvarban kezdte. Bukarestből 

előbb Amszterdamba, majd 

Berlinbe költözött, ahol a kö-

zönség a szívébe zárta. Járt 

Amerikában és Oroszország-

ban. Koncertkörútjait mindig 

nagy siker övezte.  Flesch 

Károly nagyszerű zenepedagógus volt. A világ 

minden tájáról érkeztek hozzá tehetséges tanít-

ványok: Robert Pollach, Boris Schwarz, Thomán 

Mária, Ida Haendel. A hegedűtanításról ír t könyvei 

ma is a zenepedagógusok kimeríthetetlen isme-

rettárát alkotják. Tanított a neves Curtis Institu-

te of Music-ban is.  A fasizmus elől menekülve 

előbb Budapestre jött, majd véglegesen Svájcba 

költözött. It t halt meg 1944-ben.
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 I first encountered the Carl Flesch International Violin 

Competition as a resident of Mosonmagyaróvár, and I find 

it wonderful how it reinforces the sense of local identity. 

The fact that the world-famous Hungarian-born violinist 

Carl Flesch hailed from our city is something we should 

all be proud of. This is why it is important that his mem-

Dr. Nagy István

agrárminiszter,

Mosonmagyaróvár volt 

polgármestere 2010-2014

Agricultural Minister of 

Hungary and former mayor 

of the city of Moson- 

magyaróvár (2010-2014)
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 Már mosonmagyaróváriként ismertem meg a Flesch-

hegedűversenyt, s nagyszerűnek tartom, ahogy a he-

lyi identitás ilyen módon való erősítése történik. Arra, 

hogy Flesch Károly világhírű hegedűművész mosoni, 

arra büszkének kell lennünk. Ezért fontos, hogy nem 

csak egy tábla őrzi emlékét a szülőházán, hanem 

róla nevezték el az egyik lakóte-

lepet, a művelődési központot, 

ahol emlékszobát alakított ki a 

versenyt szervező alapítvány és a 

kulturális központ. Mindezek azt 

jelzik, hogy erősödünk lélekben. 

A hegedűverseny számtalan fia-

tal művészt adott a világnak, akik 

elviszik Flesch nevét, amerre jár-

nak. Ez a verseny is segít bennün-

ket abban, hogy megerősítsük identitásunkat, hogy 

büszkék legyünk városunkra.  Ez a felkérés nagy 

megtiszteltetés, s egyben felelősség is. Engem arra 

is késztet, hogy elgondolkodjak a zene hatalmáról, 

arról, hogy a magam erejével hogyan tudom segí-

teni a verseny további fennmaradását. Flesch Károly 

városunk büszkesége. Életművének ápolása, meg-

ismertetése fontos kötelessége az utókornak. Hálás 

vagyok, hogy részese lehetek ennek a munkának. 

ory is preserved not only with a 

plaque at his birthplace: one of the 

city’s housing estates and its cul-

tural center were also named after 

him, the latter featuring a memorial 

room set up by the foundation or-

ganising the festival and the institu-

tion itself. All these indicate that we 

are growing stronger in  spirit. The 

violin competition has given the 

world countless young artists who bring Flesch’s name 

with them wherever they go. This competition also helps 

us to strengthen our own identity, to be proud of our city. 

 This mission is a great honour, and also a responsibility. 

For me, it also makes me think about the power of music, 

and about how I can use my own energy to help the com-

petition continue. Carl Flesch is the pride of our city. It is 

an important duty for posterity to preserve and promote 

his life’s work. I am grateful to be a part of these efforts. 
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 My mother loved to sing. Her singing was part of the 

family atmosphere we had at home. As a child, I attended 

a music primary school, as well as a separate music school 

to study violin. But it was when I got the chance to play 

in the church orchestra that I experienced the miracle of 

music for the first time. The wonderful feeling and magic 

of harmony. As I grow older, the concerts philharmonic 

orchestras I’ve been to stick with me. The great orchestral 

works by Liszt, Tchaikovsky and Mozart are a tremendous 

experience and source of energy for me. I am a regular 

concert-goer, but I like all kinds of music. Young peo-

ple’s music, experimental compositions, modern works. 

 Music is the miracle of life; music is life itself. Life cannot 

be complete without music, no matter whether we are 

talking about classical music or popular music. We don’t 

usually think about this, but it’s as if we are partly made of 

songs. Sometimes we catch ourselves humming, but it’s 

not always a conscious act. We hum or sing to overcome 

our fears and to express joy. But people also sing out of 

grief: we can find plenty of examples of this in the treasury 

of Hungarian folk music. I couldn’t live without music, and 

I wouldn’t even consider a life spent deprived of music 

to be a human life. Music is a form of human existence. It 

expresses us in a language that incorporates a bit of the 

transcendent.

 Édesanyám nagyon szeretett énekelni. Az ottho-

ni hangulathoz hozzátartozott az ő éneke. Zenei ál-

talánosba jártam és külön zeneiskolába is, hegedű 

szakra. De a zene csodáját akkor éltem először át, 

amikor a templomi zenekarban zenélhettem. A har-

mónia varázsát, az összhangzás csodálatos érzését. 

Ahogy egyre inkább öregszem, a filharmonikus ze-

nekarok koncertjei ragadnak magukkal. Liszt Ferenc, 

Csajkovszkij vagy Mozart nagyzenekari művei óriási 

élményt, energiát jelentenek számomra. Rendsze-

res koncertlátogató vagyok, de mindenfajta zenére 

vevő. A fiatalokéra, a kísérletező, modern dolgokra is. 

 A zene az élet csodája, a zene maga az élet. A teljes 

élet nem lehet zene nélkül, beszéljünk akár komoly- 

vagy könnyűzenéről. Nem szoktunk gondolkodni 

rajta, de mintha dalokból (is) össze lennénk gyúrva. 

Néha rajtakapja magát az ember, hogy dúdol, de ez 

nem is mindig tudatos. Dúdolunk, éneklünk, hogy le-

győzzük a félelmünk, hogy kifejezzük örömünk. De 

az ember bánatában is énekel, elég példát találunk 

erre a magyar népzene kincsestárában. Nem tudnék 

zene nélkül élni, s nem is tartanám a zene nélküli éle-

tet emberi életnek. A muzsika az emberi létezés egyik 

formája. Kifejez bennünket egy olyan nyelven, ame-

lyikben benne van egy kis transzcendens is.
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 Amikor nemzetközi hegedűversenyről beszélünk, 

legtöbben pontszámokat, zsűrit és dobogót képzelnek 

maguk elé, pedig egy zenei verseny több ezeknél a fo-

galmaknál, és sokkal több egyszerű versengésnél. Egy 

mechanizmus, ami mozgásban tartja a fiatal művészeket, 

egy állandóan feszített rugó, ami a fejlődés irányába löki 

a legjobbakat.  Mosonmagyaró-

váron 1985-ben szervezték meg az 

első Flesch Károly Hegedűversenyt. 

A város azóta is folyamatosan gon-

doskodik arról, hogy a jeles szü-

löttjének nevét viselő nemzetközi 

rendezvény ciklikus rendben ismét-

lődve megrendezésre kerüljön. Jó-

magam 1991-ben versenyzőként és 

első helyezettként, 2018-ban zsűri-

tagként voltam részese a versenynek.

 202�. június 4. és 11. között újra felcsendül a hege-

dűszó Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Köz-

pontjának hangversenytermében. A 14. alkalommal 

megrendezett nemzetközi hegedűverseny éve egy-

beesik névadója születésének 150. évfordulójával. A 

jubileum méltó megünneplésére egy olyan, extra 

programokkal kibővített hegedűversennyel készülünk, 

ahol hangsúlyosan képviselve van világhírű névadónk 

Ábrahám Márta,

Zsűrielnök,  

a Zeneakadémia tanára 

President of the jury 

Professor 

of the Liszt Academy 

Budapest

 When people hear the term “international violin com-

petition”, most of them immediately think of a point sys-

tem, a jury and a stage. However, a music competition in-

volves more than these concepts and is much more than 

a simple contest. It is a mechanism that keeps young art-

ists moving, a permanently wound spring that pushes the 

best among them in the direction 

of further development.  The first 

Carl Flesch Violin Competition was 

organised in Mosonmagyaróvár in 

1985. Since then, the city has con-

tinuously ensured that this interna-

tional event named after its illustri-

ous native son would be repeated 

on a cyclical basis. I myself partici-

pated as a competitor in 1991, taking 

first place, and returned in 2018 as a member of the jury. 

 Between 4 and 11 June 202�, the sound of violins will be 

heard once again in the concert hall of Mosonmagyaróvár’s 

Carl Flesch Cultural Centre. The 14th iteration of this interna-

tional violin competition coincides with the 150th anniver-

sary of the birth of its namesake. To celebrate this jubilee 

year in a fitting manner, we are supplementing the violin 

competition with additional programmes that prominent-

ly feature Flesch’s musical and intellectual legacy. Flesch’s 
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zenei és szellemi öröksége. Flesch Károly speciális he-

gedűmetodikai módszerére épülő skálagyakorlatai 

generációk tudását alapozták meg, a hegedűsök min-

dennapi rutinját jelentik ma is. Legjelesebb tanítványai 

Henryk Szeryng, Ida Haendel és Yfrah Neaman, világ-

hírű szólisták egész életükkel és művészetükkel kép-

viselték a neves Flesch-iskola elévülhetetlen értékeit. 

 A 202�. júniusi Flesch Károly Nemzetközi Hegedű-

verseny a hivatalos versenyprogram mellett érdekes 

szakmai rendezvényeket is kínál a versenyzőknek, fel-

készítő tanáraiknak és minden érdeklődőnek. Lesznek 

hegedűs témájú előadások, könyvbemutató, Flesch 

Károly emlékműsor, és a zsűri tagjainak mesterkurzusai. 

 Szívből ajánlom ezt a versenyt azoknak a fiatal hegedű-

söknek, akik örömmel vállalják a kihívást, és nem félnek 

kimozdulni a hétköznapok komfortzónájából. Aki kiáll a 

pódiumra és megmártózik a nemes versengés közös-

ségi hangulatában, az már nyertesnek érezheti magát. 

 Ünnepeljük együtt 202�-ban Flesch Károly születésé-

nek 150. évfordulóját!

„Nincs olyan, hogy tökéletesség, csak szintek vannak. 

És miután felállítottál egy mércét, rájössz, hogy az nem volt 

elég magas. És túl akarod szárnyalni.”

– Jascha Heifetz

scale exercises based on his unique methodology laid the 

foundation for the expertise of generations of violinists and 

remain part of their daily routine today. His most eminent 

students, the world-renowned soloists Henryk Szeryng, 

Ida Haendel and Yfrah Neaman represented the timeless 

values   of the famous Flesch school through every aspect 

of their life and artistic work.  In addition to the official 

competition programme, the Carl Flesch International Vio-

lin Competition scheduled for June 202� also offers inter-

esting professional events to the competitors, the teachers 

coaching them and anyone else interested in attending. 

There will be violin-themed lectures, a book presentation, 

a memorial concert for Flesch, and master classes with the 

members of the jury.  I wholeheartedly recommend this 

competition to all young violinists who are happy to take 

on the challenge and are not afraid to leave their everyday 

comfort zone. Anyone who stands on the stage and im-

merses himself in the social atmosphere of this noble com-

petition will already feel like a winner.  Come celebrate the 

150th anniversary of the birth of Carl Flesch with us in 202�!

“There is no such thing as perfection, there are only standards. 

And after you have set a standard you learn that it was not 

high enough. You want to surpass it.”

– Jascha Heifetz
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 The 14th International Carl Flesch Violin Competition organized by the Municipal-

ity of Mosonmagyaróvár and the Ms. Fejes Music Foundation will take place between 

4 and 11 June, 2023.  Conditions of participation  The competition is open 

to all European violinists who were born between 6 June 1993 and 5 June 2003. Com-

petitors can participate from all over the world if they can certify at least two years of mu-

sical studies in Europe.  Application  Online at: http://fleschviolincompetition.com 

Application deadline 1 February 2023  All of the following documents must be 

attached to the application form:  brief curriculum vitae  certificate of musical 

qualification – copy of diploma  two letters of recommendation, from a prominent personal-

ity in music life specifically written for participation in the 2023 Carl Flesch Violin Competition 

 a digital copy of the applicant’s passport or ID  one recent, high-quality photograph in 

a digital format that is suitable for publication and free of copyright (one close-up portrait) 

 one promotional photo  the copy of the receipt about the transfer of the application fee 

 invoice data of the application fee  in case of competitors outside of Europe, a certificate of 

their European studies  two performance pieces of different character uploaded to YouTube 

(recording not older than one year)

 The 150 EUR application fee (or equivalent in currency) is to be remitted to the 

following bank account:  Takarékbank  Address of the bank: H-9200 Moson- 

magyaróvár, Kökény u. 9.  IBAN:  HU98-5043-3223-1000-8614-0000-0000

 SWIFT: TAKBHUHB  Announcement: Flesch Competition (Please cover the costs 

of the transfer!)  The application is valid only after the application fee is payed and the letter of 

confirmation has been received. The application fee will not be refunded to contestants who with-

draw from the competition. Candidates will be informed of the acceptance of their application by 1 

April, 2023.  Early bird application  The organisers of the competition will select six appli-

cants by lottery from those entrants who send their applications to participate in the competition by 

December 31, 2022. These six, if they do not make it to the finals, will be invited to participate as 

active participants in the public master classes held on the day when the competition is paused. The 

participants will be randomly assigned to the members of the jury. ré
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 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány 2023. június 

4-11. között rendezi meg a 14. Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyt.  Részvételi 

feltételek  A versenyen bármely európai ország fiatal művészei részt vehetnek, akik 1993. 

június 6. és 2003. június 5. között születtek. Indulhatnak a versenyen olyan nem európai fiatalok 

is, akik legalább 2 éves európai zenei tanulmányt igazolnak.  Jelentkezés  A nevezési 

lapot online kell kitölteni, a http://fleschviolincompetition.com weboldalon. Jelentkezési 

határidő: 2023. február 1.

 A jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket szíveskedjenek csatolni: 

 szakmai önéletrajz  zenei képesítés igazolása  a zenei élet két kiemelkedő személyi-

ségének ajánlása, kifejezetten a 2023. évi Flesch Károly Hegedűversenyre  személyi 

igazolvány/útlevél másolata  egy jó minőségű közeli portré  egy promóciós fotó a 

közelmúltból, digitális formában, amely közzétételre alkalmas, és nem védi szerzői jog  

a jelentkezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy annak másolata  a nevezési díj 

számlázási adatai  nem európai versenyző esetében a két év Európában eltöltött tanulmány 

igazolása  2 különböző karakterű darab, YouTube-ra feltöltve (1 évnél nem régebbi felvétel)

 Jelentkezési díj: 150 EURO, vagy ennek megfelelő forint összeg, melyet kérünk, utal-

janak át a következő bankszámlára:  Takarékbank 50433223-10008614-00000000 

9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9. 

Közlemény: Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny

A versenyzők 2023. április 1-ig értesítést kapnak jelentkezésük elfogadásáról. A jelentkezés csak 

az igazolólevél kézhezvétele, és a jelentkezési díj befizetése után tekinthető érvényesnek. A je-

lentkezési díjat visszalépés esetén nem térítjük vissza.

 Early bird jelentkezés  Azok közül, akik 2022. december 31-ig elküldik jelent-

kezésüket, a verseny szervezői sorsolás útján kiválasztanak 6 jelentkezőt, akik, ha nem jutnak 

döntőbe, aktív résztvevőként részt vehetnek a versenyszüneti napon megrendezésre kerülő 

nyilvános mesterkurzusokon. A résztvevőket sorsolás útján osztjuk be a zsűri tagjaihoz.

http://fleschviolincompetition.com/en/
http://fleschviolincompetition.com
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 The competition will take place in the Great Hall 

of the Carl Flesch Cultural Center (9200 Moson-

magyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.)  Before each 

stage competitors have the opportunity of a short 

rehearsal at the venue of the competition.  The 

competition is divided into three 

rounds: preliminary, semi-fi-

nal, final. All rounds will be 

open to the public.  The order 

of appearance will be decided by 

ballot at the opening of the com-

petition. This order will be valid 

throughout the competition. 

 The Organizing Committee has 

distinguished official piano ac-

companists available to the competitors free of char-

ge. Competitors may bring their own accompanists 

at their own expense if they wish so.  After the 

distribution of the prizes, the prize-winners 

will perform at a Gala Concert. No payment will 

be given for this or any of the contestants‘ perfor-

mances, radio and TV recordings during the compe-

tition, and any further use of these recordings. co
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Kulturális Központ színháztermében zajlik (9200 

Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.)

 A versenyrendezőség minden versenyzőnek gya- 

korlási lehetőséget, valamint minden forduló előtt 

egy helyszíni próbát biztosít a 

verseny helyszínén.

 A verseny három fordulóból 

áll: elődöntő, középdöntő 

és döntő. Valamennyi forduló 

nyilvános.  A szereplések sor-

rendjét a megnyitáskor tartott 

sorsolás dönti el, a kialakult 

sorrend a verseny egész folya-

mán érvényben marad.

 Kívánságra a versenyrendezőség díjtalanul biz-

tosít zongorakísérőt. A versenyző saját kísérővel is 

felléphet, de ebben az esetben a versenyzőnek a 

kísérő összes költségét vállalnia kell.  Az ünne-

pélyes díjkiosztás után a díjnyertesek gála-

koncerten szerepelnek. Közreműködésükért és 

a verseny programjában készített rádió- és T V fel-

vételekért, valamint ezek további felhasználásáért 

tiszteletdíjra nem tarthatnak igényt.
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 Members of the international jury

Márta Ábrahám – President, Hungary

Réka Szilvay – Finland

Hagai Shaham – Israel

Kirill Troussov – Germany

Balázs Horváth – Hungary

 The jury of the 14th Carl Flesch International Violin 

Competition 

 The Jury will evaluate the per-

formances with points ranging from 

1 to 25. The competitors selected 

for the next round will be listed in 

alphabetical order. Usually the Jury 

will select 12 contestants for the 

semi-final and 6 contestants for the 

final round.   The jury reserves the 

right to decide whether or not to 

award the prizes, or to modify the 

contents of any of the prizes. The Jury‘s decisions are final 

and are not open to any appeal or discussion.

 Prizes of the 14th Carl Flesch International Violin 

Competition

First Prize EUR 5000 net

Second Prize EUR 3000 net

Third Prize EUR 1500 net

Beyond these, special prizes will be of fered to the 

winners as well. in
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 A nemzetközi zsűri tagjai

Ábrahám Márta – zsűri elnök, Magyarország

Szilvay Réka – Finnország

Hagai Shaham – Izrael

Kirill Troussov – Németország

Horváth Balázs – Magyarország

 A 14. Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny zsűri-

jének értékelése

 A zsűri 1-25-ig terjedő pont-

számokkal értékeli a teljesítmé-

nyeket. A pontszámokat a zsűri 

szigorúan bizalmasan kezeli, a 

továbbjutott versenyzők név-

sorát ABC sorrendben hozza 

nyilvánosságra. A középdön-

tőbe várhatóan 12, a döntőbe 

pedig 6 versenyző jut be.

 A zsűrinek jogában áll az 

egyes díjak odaítélésétől eltekinteni, vagy a ren-

delkezésre álló díjak összetételét módosítani. A 

zsűri döntése ellen fellebbezni nem lehet.

 A 14. Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny díjai

I. díj  5000 €

II. díj 3000 €

III. díj 1500 €

A felsorolt díjak nettó összeget jelentenek, emel-

lett értékes különdíjak kerülnek odaítélésre.
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 Elődöntő

A. Egy J. S. Bach-mű az alábbiak közül a versenyző választása szerint:  

 E-dúr partita, BWV 1006  h-moll partita, BWV 1002  d-moll par-

tita, BWV 1004 – Chaconne   g-moll szonáta, BWV 1001 – Adagio és 

Fúga  a-moll szonáta, BWV 100� – Grave és Fúga  C-dúr szonáta, 

BWV 1005 - Adagio és Fúga

B. N. Paganini: Caprice (szabadon választott)

C. Horváth Balázs: Passaconne hybride / A kotta a honlapon keresz-

tül ingyenesen letölthető.

 Középdöntő

A. Az I. és II. tétel az alábbi hegedűversenyek közül, a versenyző vá-

lasztása szerint, zongorakísérettel:

 W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny, K. 216  W. A. Mozart: D-dúr 

hegedűverseny, K. 218 (Cad. Joachim)  W. A. Mozart: A-dúr hegedű-

verseny, K. 219 (Cad. Joachim) 

B. Egy szabadon választott virtuóz mű

 Döntő

Egy versenymű az alábbiak közül a versenyző választása szerint, 

zenekarral:

 L. van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61  J. Brahms: D-dúr 

hegedűverseny, op. 77  F. Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, 

op. 64  P. I. Csajkovszkij: D-dúr hegedűverseny, op. �5  A Glazunov:  

a-moll hegedűverseny, op.  82  J. Sibelius: d-moll hegedűverseny,  

op. 47

Minden darabot kotta nélkül kell játszani.a v
er
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  Preliminary

A. One work by J. S. Bach from the following group chosen by the 

competitor:

 Partita in E major BWV 1006  Partita in B minor BWV 1002  Par-

tita in D minor BWV 1004 – Chaconne  Sonata in G minor BWV 1001 

– Adagio and Fugue  Sonata in A minor BWV 100� – Grave and 

Fugue  Sonata in C major BWV 1005 – Adagio and Fugue

B. One of N. Paganini’s Caprices (chosen by the competitor)

C. Balázs Horváth: Passaconne hybride / Sheet music is available free 

of charge on the competition’s homepage.

 Semi-final

A. The 1st and 2nd movements from one of the following violin con-

certos, with piano accompaniment, chosen by the competitor:

 W. A. Mozart: Violin Concerto in G major, K. 216  W. A. Mozart: Vio-

lin Concerto in D major, K. 218 (Cad. Joachim)  W. A. Mozart: Violin 

Concerto in A major, K. 219 (Cad. Joachim)

B.  One virtuoso work chosen by the competitor

 Final

One of the following concertos, with orchestra, chosen by the 

competitor:

 L. van Beethoven: Violin Concerto in D major, op. 61  J. Brahms: 

Violin Concerto in D major, op. 77  F. Mendelssohn: Violin Concer-

to in E minor, op. 64  P. I. Tchaikovsky: Violin Concerto in D major, 

op. �5  A. Glazunov: Violin Concerto in A minor, op. 82  J. Sibelius: 

Violin Concerto in D minor, op. 47

All pieces need to be played by heart.

http://fleschviolincompetition.com/downloads/balazshorvath.pdf
http://fleschviolincompetition.com/downloads/balazshorvath.pdf
http://fleschviolincompetition.com/downloads/balazshorvath.pdf
http://fleschviolincompetition.com/downloads/balazshorvath.pdf
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  4 June 

7 PM drawing lots / opening concert

  5 June 

10 AM preliminary / � PM preliminary / 7 PM preliminary

  6 June 

10 AM preliminary / � PM preliminary / 7 PM preliminary

  7 June 

10 AM preliminary / � PM preliminary / 7 PM preliminary

  8 June 

� PM semi-final / 7 PM semi-final

  9 June 

competition day off 

finalists’ orchestral rehearsal 

masterclasses, lecture

  10 June 

� PM final / 7 PM final

  11 June 

7 PM awarding of prizes / Gala Concert

The competition’s schedule might be subject to 

change. The competition will take place in the 

Great Hall of the Carl Flesch Cultural Center. sc
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  Június 4. 

19:00 sorsolás / nyitókoncert

  Június 5. 

10:00 elődöntő / 15:00 elődöntő / 19:00 elődöntő

  Június 6. 

10:00 elődöntő / 15:00 elődöntő / 19:00 elődöntő

  Június 7. 

10:00 elődöntő / 15:00 elődöntő / 19:00 elődöntő

  Június 8. 

15:00 középdöntő / 19:00 középdöntő 

  Június 9. 

versenyszünet, 

döntősök zenekari próbája, 

mesterkurzusok, előadás

  június 10. 

15:00 döntő / 19:00 döntő

  Június 11. 

19:00 díjkiosztás / Gálakoncert

A verseny időbeosztása változhat! 

A verseny a Flesch Károly Kulturális Központ 

színháztermében kerül lebonyolításra. ve
rs
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s
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 Opening Concert

 4 June 2023, 7 PM 

Carl Flesch Cultural Center, Great Hall

(Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 14.)

 Program

W. A. Mozart: Symphony in A Major, K . 201

W. A. Mozart: Violin Concerto Nr. 4

P. I . Tchaikovsky: Serenade for String Orchestra, 

Op. 48 - 4. Finale. Tema russo

 Featuring Julia TURNOVSKY

�rd prize winner of the 

Carl Flesch International Violin 

Competition in 2018

Győr University Orchestra

 Conductor

Gergely Ménesi

The Foundation appreciates 

donations from the audience 

of the Opening Concert.

 Award ceremony and gala concert

 11 June 2023, 7 PM

in the Great Hall of the Carl Flesch Cultural Center 

with the Prize winners of the competition 

Featuring the Savaria Symphony Orchestra 

 Conductor

László KOVÁCS op
en
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 Nyitókoncert

 2023. június 4., 19:00 

Flesch Károly Kulturális Központ, Színházterem

(Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 14.) 

 Műsor

W. A. Mozart: A-dúr szimfónia, K . 201

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny, No. 4

P. I . Csajkovszkij: Vonósszerenád, op. 48 - 4. Fina-

le. Tema russo

 Közreműködik Julia TURNOVSKY

a 2018-as Flesch Károly 

Nemzetközi Hegedűverseny 

harmadik helyezettje

Győri Egyetemi Zenekar

 Vezényel

Ménesi Gergely

A nyitókoncert közönségétől 

az Alapítvány köszönettel fo-

gad adományokat.

 Díjkiosztó ünnepség és gálakoncert

 2023. június 11., 19:00 

Flesch Károly Kulturális Központ, Színházterem

Közreműködnek a verseny díjazottjai, kísér a 

Savaria Szimfonikus Zenekar

 Vezényel

KOVÁCS Lászlóny
itó
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Mosonmagyaróvár 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

 Szállás

 A városban található szálláslehetőségekről az aláb-

bi oldalon tájékozódhat:

https://szigetkozpor tal.hu/hu/szabadidos-

programok/szigetkoz-szallas/

 Versenytitkárság

Minden további információval  

rendelkezésre áll Sebestyén 

Kinga, menedzser, a verseny tit-

kára, e-mail:

info@fleschviolincompetition.hu

 A verseny rendezője

Fejes Józsefné Zenei Alapítvány

 Accommodation

 You can find accommodation 

at the following website:

https://szigetkozportal.hu/en/activities-and-

nature/accomodations/

 Secretariat of the competition

All communications should be addressed to

Kinga Sebestyén, Manager / Secretary of the Com-

petition, e-mail: info@fleschviolincompetition.hu

 Organizer of the Competition

Fejes Józsefné Musical Foundationin
fo
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https://szigetkozportal.hu/hu/szabadidos-programok/szigetkoz-szallas/
https://szigetkozportal.hu/hu/szabadidos-programok/szigetkoz-szallas/
https://szigetkozportal.hu/en/activities-and-nature/accomodations/
https://szigetkozportal.hu/en/activities-and-nature/accomodations/
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Támogatók / Sponsors

Duna Takarékszövetkezet

Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár

Imoville Kft., Mosonmagyaróvár

Minerva Hotel, Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Mosonyi Mihály Zeneiskola

Winkler Tüzép, Mosonmagyaróvár

Különdíjak / Special prizes

Koncertlehetőségek 2024-2025 / Performance offerings

Anima Musicae Kamarazenekar / Anima Musicae Chamber Orchestra

Bartók Rádió / Bartók Radio

Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara / Budapest Philharmonic Orchestra

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara / Hungarian Radio Symphony Orchestra

MÁV Szimfonikus Zenekar / MÁV Symphony Orchestra

Miskolci Szimfonikus Zenekar / Miskolc Symphony Orchestra

Savaria Szimfonikus Zenekar / Savaria Symphony Orchestra

Kottakiadványok / Sheet music publisher

Auris Kiadó / Auris Publishing

BioBach-Music Kiadó / BioBach Music Publishing




