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XIV международен конкурс
„Mлади виртуози“ 2018

XIV International competition
“Young virtuosos 2018”

Организационният комитет на Междунаро
ден конкурс „Млади виртуози“ и Фондация
„Млади виртуози“ имат честта да обявят
неговото Четиринадесето издание през
2018 г. в категориите Камерна музика и
Композиция. Конкурсът ще се проведе в
София, от 16 до 22 април 2018 за катего
рията Камерна музика и от 8 до 12 октомври 2018 за специалността Композиция.

The Organizing Committee of the International
competition “Young virtuosos” and the “Young
virtuosos” Foundation are proud to announce
its Fourteenth, 2018 edition in the categories
Chamber Music and Composition. The
competition will take place in Sofia, Bulgaria, from
16 to 22 April 2018 for the category Chamber
Music and from 8 to 12 October 2018 for the
category Composition.

Международният конкурс „Млади виртуо
зи”, e предназначен за млади изпълнители и
композитори от цял свят. Той предоставя
нови възможности за всички участници да се
състезават и контактуват със свои колеги,
да изследват и обменят оригинални идеи, да
интерпретират класическа и съвременна му
зика, да представт своя талант пред големи
музиканти, доказали себе си на световните
музикални сцени и в световния афиш. В рамки
те на Международен конкурс „Млади виртуо
зи“ се провеждат редица творчески срещи,
уъркшоп, „Академия за майсторство“, както
и концерти на именити музиканти.

The
International
competition
“Young
virtuosos” is open to young performers,
from throughout the world. The competition
provides new opportunities to compete and
communicate with their peers, to explore and
exchange original ideas, to interpret classical
and contemporary music, to present their
talent to eminent musicians who have proven
themselves on the global music scene. The
agenda of the International competition
“Young virtuosos” also includes a number of
artistic meetings, a workshop, an “Academy of
Mastery”, as well as concert performances by
renowned musicians.

От 2013 г. конкурсът е член на Европейския
съюз на младежките музикални конкурси –
EMCY.

Since 2013 the Competition is member of the
European Union of Music Competitions for Youth
- EMCY.

По повод 100-годишнината от основаване
то на Първата музикалнообразователна
институция, по инициатива на г-жа Милка
Митева, директор на Националното музи
кално училище „Любомир Пипков“, през 2004
година бе учреден Международният конкурс
„Млади виртуози“. Конкурсът се организира
ежегодно в различни специалности.

The first edition of the International competition
“Young Virtuosos“ took place in 2004, when
Milka Miteva, the then Director of the National
School of Music “Lyubomir Pipkov”, suggested it
as a way to commemorate the 100th anniversary
of the creation of the first music educational
institution. The competition is organized annually
in different categories.

В желанието си да съхраним музикалната
памет на България, част от специалности
те носят имената на едни от най-ярките
български музиканти и педагози, като:
проф. Люба Енчева, проф. Сава Димитров,
проф. Кирил Карел Стари, проф. д-р Добри
Палиев. проф. Георги Бадев.

In honor of the Bulgarian musical heritage,
part of the categories bear the names of some
of the most prominent Bulgarian musicians
and educators such as prof. Liuba Encheva,
prof. Sava Dimitrov, prof. Kyril Karel Stary,
and prof. Dr. Dobri Paliev, prof. Georgi Badev
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С решение на организаторите на конкурса
от 2018 година състезанието по композиция
ще носи името на големия български компо
зитор Aкад. Марин Големинов.

With a special decision of the organizers since
2018 the composition contest will bear the name
of the famous Bulgarian composer Acad. Marin
Goleminov.

Организационен комитет

Organisational Committee

Милка Митева – Председател, Артистичен
директор на конкурса

Milka Miteva – Chairman, Artistic Director of the
Competition

д-р Столина Добрева – Директор НМУ „Лю
бомир Пипков“

Stolina Dobreva Ph.D. – Director of the National
School of Music “Lyubomir Pipkov”

Марина Савова

Marina Savova

Лилия Големинова.

Lillia Goleminova.

I. Общи условия

I. General conditions

1. Конкурсът е предназначен за млади изпъл
нители и композитори от всички националности, в специалности и възрастови групи,
както е указано в т.2 от Общи условия.

1. The competition is addressed to young
performers and composers from all nationalities,
specialties and age groups as specified in point 2
of the General Conditions.

2. Конкурсът се провежда в следните възрас
тови групи и специалности:

2. The competition is held in the following age
groups and categories:

2.1. Специалности:

2.1. Categories:

Камерна музика и Композиция.

Chamber music and Composition

2.2. Възрастови групи:

2.2. Age groups

Камерна музика

Chamber music

Група I – до 19 години (средна възраст на

Group I – up to 19 years – average age of the

състава)

ensemble.

Група II – до 31 години (средна възраст на
състава)

Group II – up to 31 years – average age of the
ensemble.

Композиция

Composition

До 35 години – родени след 1.01.1983

Up to 35 years of age – born after 1.01.1983
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II. Регистрация

II. Registration

1. Регистрацията за конкурса се извършва
само чрез Формуляр за записване.

1. The registration for participation in the
competition is done only by Application Form.

Формулярите трябва да пристигнат ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ не по късно от:

The Application forms must arrive IN A
ELECTRONICAL WAY no later than:

А. За специалността Kамерна музика – по
неделник, 26 март 2018

A. For the category Chamber music - Monday,
26th March 2018

Б. За специалността Kомпозиция – понедел
ник, 1 октомври 2018

B. For the category Composition - Monday, 1st
October 2018

2. Формулярите за конкурса са достъпни
и на уеб сайта на Международeн конкурс
„Млади виртуози 2018”.

2. The application forms are available on
the website of the “Young Virtuosos 2018”
International Competition 2018”.

3. Формулярите за записване за специалности
Камерна музика и Композиция следва да
бъдат придружени от следните документи:

3. The application forms for the categories
Chamber music and Composition must be
accompanied by the following documents:

За категория Камерна музика:

For category Chamber music:

• документ удостоверяващ възрастта на
участнците;

• a document
participants;

• две артистични снимки (.jpg 800 x 500);

• two artistic photos (.jpg, 800 x 500);

• кратка творческа биография на участниците;

• a short artistic biography of the participants;

• банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на:
а. 60 (шестдесет) ЕВРО за дуо или трио;
б. 100 (сто) ЕВРО за квартет или квинтет
или Декларация за личен внос на таксата в
касата на конкурса.

certifying

the

age

of

the

• a receipt of paid Registration fee of:
a. 60 (sixty) EURO for Duo or Trio
b. 100 (hundred) EURO for Quartet or
Quintet or Declaration for personal payment
on the cash-desk of the Competition.

За категория Композиция:

For category Composition:

• документ удостоверяващ възрастта на
участника;

• a document
participant;

• две артистични снимки (.jpg 800 x 500);

• two artistic photos (.jpg, 800 x 500);

• кратка творческа биография на участника;

• a short artistic biography of the participant;

• банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 30 (тридесет)
ЕВРО за всяка представена творба;

• a receipt of paid Registration fee of 30 (thirty)
EURO for each submitted work;

• PDF файл на една или повече творби напи
сани през последните пет години;

certifying

the

age

of

the

• PDF file of one or more works written in the
last five years;
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4. Заплащането на таксата за участие се
извършва лично в касата на конкурса (за
категория Камерна музика) или с банков
превод (за категория Камерна музика и
Композиция) по сметка:

4. The candidates could pay the fee on the
cash-desk of the Competition (for the category
Chamber music) or via Bank transfer (for the
categories Chamber music and Composition) to
the following bank account:

Фондация „Млади виртуози“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
София Паметник Левски
София, бул. „Янко Сакъзов” 1
IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49
Банков код: UNCRBGSF

“Young virtuosos” Foundation
UNICREDIT BULBANK
Sofia Pametnik Levski
Sofia, 1, Yanko Sakazov Blvd;
IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49
BIC: UNCRBGSF

5. Такса, внесена от неявили се кандидати,
или кандидати, които не отговарят на усло
вията за участие не се възстановява.

5. Registration fee deposited by an absent
participants or candidate who doesn’t meet the
conditions for participation is not refundable.

6. Всички кандидати, които ще платят
Регистрационната такса лично в касата на
конкурса следва да добавят към документи
те за записване Декларация образец 1.

6. All candidates who will pay the Registration fee
on the cash-desk of the Competition must add
to the application documents the Declaration
Model 1.

7. Закъсняла регистрация и липсващ доку
мент за внесена регистрационна такса
прави участието невалидно.

7. Late registration or the lack of any of the
required documents will make the application
void.

8.Кандидатите в категорията Камерна
музика се уведомяват за допускане в кон
курса и получават график на явяването по
категории.

8. All the candidates in the category Chamber
music will be notified about their admission to
the competition and will receive a schedule of
appearance in their categories.

III. Репертоар

III. Repertoire

Камерна музика

Chamber music

Група I – до 19 години – средна възраст на
състава.

Group I – up to 19 years – average age of the

I тур

I Round

Концертна програма по избор на кандидати
те с времетраене до 20 минути

A concert programme of the candidate’s choice
with duration up to 20 minutes.

II тур

II Round

Концертна програма по избор на кандидати
те с времетраене до 30 минути – с творби
различни от представените на I тур.

A concert programme of the candidate’s choice
with duration up to 30 minutes different from the
one presented on round I.
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състава.

Група II – до 31 години – средна възраст на

Group II – up to 31 years – average age of the
ensemble.

I тур

I Round

Концертна програма по избор на кандидати
те с времетраене до 30 минути

A concert programme of the candidate’s choice
with duration up to 30 minutes.

II тур

II Round

Концертна програма по избор на кандидати
те с времетраене до 50 минути – с творби
различни от представените на I тур.

A concert programme of the candidate’s choice
with duration up to 50 minutes different from the
one presented on round I.

Композиция

Composition

До 35 години – родени след 1.01.1983

Up to 35 years of age – born after 1.01.1983

Една или повече творби за солов инструмент
или камерен ансамбъл до 5 души изпълнители
написани в последните пет години.

One or more works for solo instrument or
chamber ensemble up to 5 performers written in
the last five years.

Творбите следва да бъдат изпращани само
в PDF формат на e-mail на секретариата на
конкурса на адрес:

The works must be sent exclusively in a PDF file
by e-mail to the secretary of the competition at

composition@yvcompetition.org и

young_virtuosos@abv.bg

young_virtuosos@abv.bg

no later than MONDAY, 1 OCTOBER 2018.

composition@yvcompetition.org and

не по късно от ПОНЕДЕЛНИК 1 ОКТОМВРИ
2018 г.

IV. Конкурсна програма,
жури, награди

IV. Competition programme,
jury, prizes

1. Работата на журито се организира по
предварително представени написани прави
ла, съставени от Организационния комитет
в съответствие със Стандартите на
Европейския съюз на младежките музикални
конкурси – EMCY.

1. The work of the Jury is organized through
Formal written regulations made by the Organizing
committee according to the Quality Standards of
the European Union of Music Competitions for
Youth (EMCY).

1.1. Редът за явяване на кандидатите се
определя след теглене на жребий.
1.2. Участници, които пропуснат да се явят
по определения ред, се дисквалифицират.
1.3. За всяка една категория се избира спе
циално международно жури, съставено от
именити музиканти и творци.

1.1. The order of performers will be defined by
draw of lots.
1.2. Competitors missing their
performance will be disqualified.

order

of

1.3. Special international jury formed by prominent
musicians and composers will be elected for each
category.
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1.3.1. Журито е съставено от признати екс
перти в съответната дисциплина, инстру
мент или група от инструменти включени
в конкурса.

1.3.1. The International jury consists of
recognized experts in the discipline, instrument
or family group of instruments of the competition
held.

1.3.2. Журито на всяка една категория е
съставено от минимум 5 члена.

1.3.2. The International jury of each one category
is no less than 5 jury members.

1.3.3. Поне 3-ма от членовете на журито след
ва да нямат ученици участници в конкурса.

1.3.3. At least 3 jury members must be without
students participating at the competition.

1.3.4. Членовете на международното жури
представляват различни институции от
различни страни по света.

1.3.4. The International jury must be summoned
from different institutions and different countries
of the world.

1.3.5. Членовете на журито вземат своите
решения независимо един от друг с тайно
гласуване.

1.3.5. The jury members are independent of one
another and take decision with a secret ballot.

1.3.6. Член на журито няма право да гласува
за свои ученици или за участници, с които е
работил през последните 12 месеца.

1.3.6. Jury members shall not vote for competitors
who are related to them or who have been
studying with them in the 12 months preceding
the competition.

1.3.7. Членовете на журито нямат право да
обсъждат участниците преди приключване
то на тайното гласуване.

1.3.7. Jury members should not discuss the
participants prior to the end of the voting
process.

1.3.8. Гласуването се осъществява в писмен
вид.

1.3.8. The voting must be in a written and signed
form.

1.3.9. По време на туровете на конкурса
участниците се оценяват по точкова сис
тема, от 1 до 25.

1.3.9. At all the rounds the competitors will be
assessed according to a points system from 1 to
25 points.

1.3.10. До следващ тур се допускат учас
тниците, получили не по-малко от 18 точки
(средна оценка).

1.3.10. Only competitors, who are awarded 18
points (average grade) or more, proceed to the
next round.

1.3.11. Специален Секретар, назначен от
Организационният комитет ще осигури ано
нимността на участниците в категория
Композиция. Само Специалният секретар
има право да разкрие и оповести на Журито
имената на спечелилите композитори.

1.3.11. Special Secretary appointed by the
Organizing Committee will provide the anonymity
of the participants in category Composition. Only
the Special secretary has the right to reveal and
announce to the Jury members the names of the
winning composers.

1.4. Наградите се присъждат от журито на
всяка категория, въз основа представянето
на участниците по време на конкурса.

1.4. The prizes awarded by the Competition jury in
each category will be based on the performance
in the stages of the competition.

1.5. Решенията на журито са окончателни и
неоспорими.

1.5. The decisions of the Competition jury are
final and no contestation will be accepted.

1.6. Във всички специалности на Конкурса
се присъждат по три награди и лауреатски
диплом.

1.6. Three prizes and a laureate diploma will be
awarded in all age groups in each subject of the
Competition.
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1.7. Организационният комитет запазва
правото си да включва допълнителни награди
към всяка една категория, които се присъж
дат от журито на съответната категория.
1.8. Организационният комитет запазва
правото си да включва специални награди
към всяка категория или за целия конкурс,
които се присъждат от учредителя им или
от специално посочен от него/нея компетен
тен орган.

1.7. The Organizing Committee reserves the
right to give additional prizes to each category,
after decision of the international jury.
1.8. The Organizing Committee reserves
the right to give special prizes to each
category or for all the competition, awarded
by the constitutor, or by particularly
indicated by him/her representative or body.

Награди

Prizes

Hаграден фонд

Prize fund

Камерна музика

Chamber music

Група I – до 19 години – средна възраст на
състава.

Group I – up to 19 years – average age of the

1-ва награда 1500 лв.

1st prize 1500 BGN

2-ра награда 1250 лв.

2nd prize 1250 BGN

3-та награда 1000 лв.

3rd prize 1000 BGN

Група II – до 31 години – средна възраст на

Group II – up to 31 years – average age of the

състава.

ensemble.

1-ва награда 4000 лв.

1st prize 4000 BGN

2-ра награда 3000 лв.

2nd prize 3000 BGN

3-та награда 2000 лв.

3rd prize 2000 BGN

Композиция до 35 години

Composition – up to 35 years

1-ва награда 4000 лв.

1st prize 4000 BGN

2-ра награда 3000 лв.

2nd prize 3000 BGN

3-та награда 2000 лв.

3rd prize 2000 BGN

ensemble.

Специални награди:

Special Prizes:

Специална награда на Европейския съюз на
младежките музикални конкурси – EMCY
за изключителни постижения.

Special Prize of the European Union of
Music Competitions for Youth – EMCY for an
exceptional performance.

V. Настаняване

V. Accommodation

Организационният
комитет
осигурява
резервация за хотел (70 лв. на ден) по пред
варителна заявка на участниците. 50% от
дължимата сума за нощувки се внася с регис

The Organisational Committee provides hotel
reservations –(70 BGN per day) if requested by
the participants. 50% of the accommodation price
must be paid with the registration fee. The bank
7

трационната такса. Банковите документи
се прилагат към документите за записване.

receipt must be enclosed with the registration
documents. (1 Euro= 1,96 BGN).

Повече информация и за контакти:
youngvirtuosos@danteatravel.com

More information, for contacts:
youngvirtuosos@danteatravel.com

VI. Формуляр за записване

VI. Application form

Формулярът за записване и придружаващи
те го документи се изпращат до Органи
зационния комитет на Конкурса САМО по
електронна поща

The Application Form and all the supporting
documents must be sent to the Organisational
Committee of the Competition in ONLY by
E-mail:

А. ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА КАМЕРНА МУЗИКА
на e-mail: young_virtuosos@abv.bg не по късно
от ПОНЕДЕЛНИК, 26 МАРТ 2018.

A. FOR THE CATEGORY CHAMBER MUSIC on
E-mail young_virtuosos@abv.bg no later then
MONDAY, 26th MARCH 2018

Б. ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА КОМПОЗИЦИЯ
на e-mail: composition@yvcompetition.org и
young_virtuosos@abv.bg не по късно от ПОНЕДЕЛНИК, 1 ОКТОМВРИ 2018

B. FOR THE CATEGORY COMPOSITION on
E-mail: composition@yvcompetition.org and
young_virtuosos@abv.bg no later then MONDAY,
1st OCTOBER 2018

Адрес на конкурса:

Address of the competition:

София 1000 ул. „Юрий Венелин” 10

Sofia – 1000, 10, Yuriy Venelin str.

e-mail: young_virtuosos@abv.bg
composition@yvcompetition.org
(за категория композиция)

e-mail: young_virtuosos@abv.bg
composition@yvcompetition.org
(for the category Composition)

www.yvcompetition.org

www.yvcompetition.org

Формулярите за записване са достъпни на
сайта на конкурса.

The Application forms are available on the
website of the Competition.

VII. Заключителни
разпоредби

VII. Final Decree

1. Всички права на записите от изпълненията
на заключителния концерт на лауреатите са
собственост единствено на Международен
конкурс „Млади виртуози”.
2. Участието в конкурса означава признаване
на правилата от настоящия регламент.
3. Единствено българският текст в този
регламент е дефинитивен.
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1. All recording rights to the performances from
the final Laureate Concert are sole property of the
International Competition “Young Virtuosos”.
2. Participation in the competition will be taken to
mean acknowledging the above set of rules.
3.Only the Bulgarian text of the rules is definitive.

Четиринадесети
международен конкурс

лади виртуози
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www.yvcompetition.org

