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ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС “МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2015”  

 

След успешното провеждане на Десетото юбилейно издание, Организационният комитет 

на Международният конкурс "Млади виртуози" има честта и удоволствието да обяви 

провеждането на неговото единадесето издание, което ще включва категориите Цигулка, 

Виола, Виолончело и Ударни инструменти и ще се състои от 12 до 19 март 2015 г., 

за категориите Цигулка, Виола и Виолончело и от 30 март до 5 април в 

категорията Ударни инструменти. 

Международният конкурс "Млади виртуози", член на Европейския съюз на младежките 

музикални конкурси - EMCY е предназначен за млади изпълнители, музикални теоретици 

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 музика. В рамките на „Млади виртуози“ се 

провеждат редица творчески срещи, уъркшоп, „Академия за майсторство“, както и 

концерти на именити музиканти. Конкурсът е член на Европейския съюз на младежките 

музикални конкурси - EMCY.  

По инициатива на Милка Митева по повод 100-годишнината от основаването на 

Националното музикално училище „Любомир Пипков“ през 2004 година се учреди 

Международния конкурс „Млади виртуози“., Конкурсът се организира ежегодно и се 

провежда в Концертна зала НМУ, със съдействието на Училищното настоятелство при 

Национално музикално училище „Любомир Пипков“ и изключителната подкрепа на 

Фондация”АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”.  

В желанието си да съхраним музикалната памет на България част от специалностите носят 

имената на едни от най–ярките български музиканти и педагози, като: проф. Люба 

Енчева, проф. Емил Камиларов, проф. Сава Димитров, проф. Кирил Карел Стари и проф. 

д-р Добри Палиев. 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Конкурсът е предназначен за млади изпълнители от всички националности, в категории 

и възрастови групи, както е указано в т.2 от Общи условия. 

2. Конкурсът се провежда в категориите Цигулка, Виола, Виолончело и Ударни 

инструменти и в следните възрастови групи: 

2.1. Възрастови групи: 

І група – до 11 години – родени след 1.01.2004 

ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2000 

ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1996 

ІV група – до 24 години – родени след 1.01.1991 

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ 

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

(Приложение 1). Формулярите за всички специалности трябва да пристигнат по поща, 

електронен път (e-mail) или да бъдат предадени в Организационния комитет не по 

късно от 28 февруари 2015 на адрес: 

Международен конкурс “МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2015”  

Национално музикално училище "Любомир Пипков”  

1504 София, ул. Оборище №17  

E-mail: young_virtuosos@abv.bg 



Освен в Приложение 1 формулярите за конкурса са достъпни и на уеб сайта на 

Международeн конкурс „Млади виртуози 2015". 

2.1. Формулярите за записване за специалностите Цигулка, Виола, Виолончело и 

Ударни инструменти трябва да бъдат придружени от следните документи:  

- документ удостоверяващ възрастта на участника;  

- две артистични снимки;  

- кратка творческа биография на участника;  

- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 80 /осемдесет/ лева 

или уведомление за личен внос на таксата.  

2.2. Заплащането на таксата за участниците се извършва лично в касата на конкурса или 

по сметка: 

Училищно настоятелство 

Национално музикално училище  

1504 София, ул. Оборище №17  

Инд. №175567567  

УниКредит Булбанк, Клон "Паметник Левски"  

IBAN: BG45 UNCR 7000 1510 1704 35  

BIC: UNCRBGSF 

2.3 Такса, внесена от не явил се кандидат, не се възстановява.  

2.4 Всички кандидати следва да отбележат във Формуляра за записване, дали имат нужда 

от корепетитор/акомпаниращ пианист осигурен от Международен конкурс “Млади 

виртуози 2015”. Таксата за работа с корепетитор/акомпаниращ пианист е 30 лева за 

репетиция и 50 лева за всяко конкурсно явяване. 

2.5 Всички кандидати, които ще платят Регистрационната такса лично в касата на 

конкурса следва да добавят към документите за записване Декларация (Приложение 2)  

2.6. Закъсняла регистрация и липсващ документ за внесена регистрационна такса прави 

участието невалидно.  

2.7. Кандидатите се уведомяват за допускане в конкурса и получават график на 

явяването по категории.  
 

III. РЕПЕРТОАР  

ЦИГУЛКА 

І група – до 11 години – родени след 1.01.2004 

1. Концерт – 1-ва или 2-ра и 3-та части с каденци.  

2. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника. 

3. Творба по избор на кандидата.  

Времетраене до 20 минути 

 

ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2000 

1. 1-ва или 3-та части от един от следните концерти на Волфганг Амадеус Моцарт: 

Концерт за цигулка No. 1 в Си бемол мажор K.207, или Концерт за цигулка No. 2 в Ре 

мажор K.211 или Концерт за цигулка No. 3 в Сол Мажор, K.216 с каденци. 

2. Един солов Каприз или Етюди от: Кройцер, Роде, Гавине „24 Matinеes“, Донт, 

Виенявски Op.10 или op.18 или Паганини.  

3. Виртуозна пиеса.  

4. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника. 

 

Времетраене до 25 минути. 

 

ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1996 

1-ви Тур  

1. Йохан Себастиан Бах – 1-ва и 2-ра части от Сонати за соло цигулка или 2 контрастни 

части от партити за соло цигулка или Шакона от Партита N°2.  



2. Един солов каприз по избор на кандидата от следните автори: Пиетро Локатели, 

Хенрик Виенявски op.10 или op.18, Kарол Липински, Николо Паганини op.1. 

Времетраене до 25 минути 

 

2-ри Тур  

1. Една от следните сонати на Волфганг Амадеус Моцарт: от K. 376 до K.547  

2. Романтичен или съвременен концерт 1-ва част  

3. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990).   

4. Виртуозна пиеса по избор на кандидата  

Времетраене до 50 минути. 

 

ІV група – до 24 години – родени след 1.01.1991 

1-ви Тур 

1. Йохан Себастиан Бах – 1-ва и 2-ра части от Сонати за соло цигулка или Шакона от 

Партита N°2. 

2. Един солов каприз по избор на кандидата от следните автори: Пиетро Локатели, 

Хенрик Виенявски op.10 или op.18, Kарол Липински, Николо Паганини op.1. 

3. Волфганг Амадеус Моцарт – първа част (с каденца) от Концерт за цигулка № 3 в Сол 

мажор, K.216, Концерт за цигулка № 4 в Ре мажор K. 218 или Концерт за цигулка № 5 в 

Ла мажор, K. 219. 

4. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990).  

Времетраене до 35 мин. 

 

2-ри Тур 

1. Една соната за цигулка и пиано: Сергей Прокофиев - op.80, op.94 bis, Йоханес 

Брамс- op.78, op.100, op.108. 

2. Виртуозна пиеса. 

3. Антонио Вивалди – един от концертите от Годишните времена с камерен оркестър 

без диригент. 

Времетраене до 40 минути. 

 

3-ти Тур 

1. Романтичен или съвременен концерт 

Времетраене до 40 минути. 

 

ВИОЛА 

ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1996 

1-ви Тур  

1. Йохан Себастиан Бах – Транскрипция на 2 контрастни части от Сюити за соло 

виолончело и Партити за соло цигулка (или една част при избор на Шакона от 

Партита в ре минор за соло цигулка BWV 1004 или Прелюд от Сюита за соло виолончело 

№ 5 в до минор, BWV 1011). 

2. Един солов каприз по избор на кандидата от следните автори: Анри Вийотан, Хенрик 

Виенявски, Карл Херман, Морис Вийо, Николо Паганини op.1 или Бартоломео 

Кампаньоли. 

Времетраене до 25 минути 

 

2-ри Тур  

1. Соната по избор на кандидата от: Йохан Непомук Хумел – Соната за виола в Ми 

бемол мажор, ор. 5, Михаил Глинка - Соната за виола в ре минор, Франц Шуберт -  

Соната в ла минор Arpeggione D. 821. 

2. Концерт по избор на кандидата – 1-ва част. 

3. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990).   

4. Виртуозна пиеса по избор на кандидата  

 

 



ІV група – до 24 години – родени след 1.01.1991 

1-ви Тур 

1. Йохан Себастиан Бах – Транскрипция на 1 и 2 части от Сюити за соло виолончело 

No. 4, BWV 1010 и No.6 BWV 1012 – (в Ре мажор или Сол мажор) или Шакона от Партита 

в ре минор за соло цигулка BWV 1004 или Прелюд от Сюита за соло виолончело №5 в до 

минор, BWV 1011 (със скордатура). 

2. Един солов каприз по избор на кандидата от следните автори: Анри Вийотан, Хенрик 

Виенявски, Морис Вийо, Карл Херман, Николо Паганини или Бартоломео 

Кампаньоли – само № 17. 

3. Волфганг Амадеус Моцарт – Симфония концертанте за цигулка и виола K364 (със 

или без скордатура). 

4. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990).  

 

2-ри Тур 

1. Една соната за виола и пиано от: Йоханес Брамс- op.120 № 1 или № 2, Антон 

Рубинщайн – Соната за виола във фа минор, Op.49, Артур Блис – Соната за виола F. 91, 

Дмитрий Шостакович - Соната за виола, Op.147 или Сергей Прокофиев/Вадим 

Борисовски – три части от Пиеси от балета "Ромео и Жулиета" ор. 64. 

2. Виртуозна пиеса. 

3. Един концерт с камерен оркестър без диригент от Георг Филип Телеман или Йохан 

Себастиан Бах след BWV1053. 

Времетраене до 30 минути. 

 

3-ти Тур 

1. Един от следните концерти: Бела Барток – Концерт за виола, Sz. 120, BB 128, Паул 

Хиндемит – Концерт за виола „Der Schwanendreher“, Уилиам Уолтън – Концерт за 

виола, Едуин Йорк Боуен – Концерт за виола ор. 25, Емил Табаков – Концерт за виола 

(2007). 

Времетраене до 40 минути. 

 

ВИОЛОНЧЕЛО  
І група – до 11 години – родени след 1.01.2004 

1. Пиеса по избор  

2. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника. 

 

Времетраене до 20 минути  

 

ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2000 

1. Виртуозна пиеса по избор от Карл Давидов, Давид Попер, Георг Голтърман, Адриен-

Франсоа Серве. 

2. Творба от епохата на Барока или Класицизма. 

3. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника. 

 

 

ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1996 

1-ви Тур 

1. Класическа соната от Луиджи Бокерини, Жан-Баптист Бревал, Франсоа Франкьор. 

2. Виртуозна пиеса по избор от Карл Давидов, Давид Попер, Адриен-Франсоа Серве. 

3. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990).   

 

2-ри Тур 

1. Един от следните концерти: Йозеф Хайдн – Концерт за виолончело № 1 в До мажор, 

Концерт за виолончело № 2 в Ре мажор, Луиджи Бокерини - Концерт за виолончело № 

9 в Си бемол мажор G.482, Антонин Крафт Концерт за виолончело в До мажор Op.4. 

 

 

 



ІV група – до 24 години – родени след 1.01.1991 

1-ви Тур 

1. Йохан Себастиан Бах - Три части от Сюита No. 4 в Ми бемол мажор, BWV 1010 Сюита 

No.. 5 в до минор, BWV 1011 или Сюита No.6 в Ре мажор, BWV 1012. 

2. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990).  

3. Виртуозна пиеса. 

 

2-ри Тур 

1. Соната по избор от Сергей Прокофиев – Соната за виолончело До мажор, Op. 119, 

Дмитрий Шостакович - Соната за виолончело ре минор, Op. 40, Йоханес Брамс - 

Соната за виолончело №1 ми минор, Op. 38, Соната за виолончело №2 Фа мажор, Op. 99, 

Цезар Франк/ Жюль Делсар - Соната за виолончело Ла мажор, Николай Мясковски - 

Соната за виолончело No.1, Op.12, Соната за виолончело No.2, Op.81, Лудвиг ван 

Бетовен - Соната за виолончело No. 3 Ла мажор, Op. 69, Соната за виолончело No. 4 До 

мажор, Op.102 No.1, Соната за виолончело No. 5 Ре мажор, Op.102 No.2. 

 

3-ти Тур 

1. Концерт по избор измежду: Едуард Елгар - Концерт за виолончело ре минор, Op. 85, 

Роберт Шуман - Концерт за виолончело ла минор, Op. 129, Дмитрий Шостакович - 

Концерт за виолончело №1 в Ми бемол мажор, Op. 107, Концерт за виолончело №2 в Сол 

мажор, Op. 126, Пьотр Илич Чайковски - Вариации на тема рококо, Op. 33, Камий Сен-

Санс - Концерт за виолончело №1 в ла минор, op. 33, Концерт за виолончело №2 в ре 

минор, op. 119. 

 

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ 
І група – до 11 години – родени след 1.01.2004 

1. Пиеса за ксилофон по избор на кандидата измежду следните: Небойша Йован 

Живкович - “Xylophon-Polka”,“Ein Fruehlingslied”, Добри Палиев - “Полка”, “Пиеса”, 

“Весела полка”, Александр Долуханян - “Скерцо”. 

2. Една пиеса за малък барабан по избор на кандидата измежду следните: Добри Палиев 

- “Марш”, “Събуждане”, „На път”, “Криво хоро”. 

3. Творба от български или съвременен композитор с времетраене до 5 минути.  

 

ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2000 

1. Пиеса за ксилофон или маримба по избор на кандидата измежду следните: Добри 

Палиев - “Скерцо”, “Пъстрата птичка”, Марта Пташинска - “Скерцо”, Уолтър 

Сомерфелд - “Derby Galopp” op.16, “Die Lustigen Drei” op.17, Небойша Йован 

Живкович - по избор от “Funny Marimba Book I”, Емануел Сежурн - “General life”, 

“Katamiya”, Keith Larson - “Suite Mexicana”, Ней Розауро - “Prelude № 1”. 

2. Една пиеса за малък барабан по избор на кандидата измежду следните: Добри Палиев 

- “Дайчовото”, “Лудо младо”, “Импровизация”, “Триумф”, “Движение”. 

3. Творба от български или съвременен композитор от страната на участника написана в 

последните 25 години (след 1990) с времетраене до 5 минути. 

 

ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1996 

1-ви Тур 

1. Пиеса за малък барабан Зигфрид Финк - “Сюита за малък барабан” - II част “Токата”. 

2. Пиеса за маримба по избор на кандидата от: Две части – бърза и бавна от Йохан 

Себастиан Бах - „Шест сюити за виолончело”.  

3. Пиеса за тимрани по избор на кандидата измежду: Джон Х. Бек - “The Grand-Duchy” 

Томоюки Окада - “Japauken” - II и III част Добри Палиев - “Фолклорна сюита” - две 

части. 

 

2-ри Тур 

1. Пиеса за маримба по избор на кандидата от: Кеико Абе - “Tambourin Paraphrase”, 

“Dream of the cherry blossoms”, “Frogs”; Небойша Йован Живкович - “Prokleti Koreni”; 

Марк Андреас Гизеке - “6 Miniaturen”; Алис Гомес - “Marimba Flamenca”; Ценко 

Минкин - “Концертна пиеса”.  



2. Мултиперкъшън - пиеса или част от концерт по избор без акомпанимент до 8 минути. 

 

ІV група – до 24 години – родени след 1.01.1991 

1-ви Тур 

1. Пиеса за Тимпани по избор на кандидата измежду: Елиът Картър - “March” от “8 Pieces 

for Timpani”, Добри Палиев - “Родопски мотив и хоро” и “Граовска” из “Пет виртуозни 

студии за тимпани, Джон Х. Бек - “Sonata for timpani” - III част.  

2. Пиеса за Малък барабан по избор на кандидата измежду: Волфганг Райфенедер - 

“Crossover”, Добри Палиев - “Фолклорна сюита”, Алексей Герасимес - “Asventuras for 

Snare Drum”. 

3. Пиеса за маримба по избор на кандидата измежду: Две части – бърза и бавна от Йохан 

Себастиан Бах - „Шест сюити за виолончело”. 

 

2-ри Тур 

1. Пиеса за маримба по избор на кандидата измежду: Keiko Abe - “Marimba d’Amore”, 

“Variations on Japanese Children’s Songs”, Minoru Miki - “Time for marimba”, Nebojsa Jovan 

Zivkovic - “Ilijas”, Toshimitsu Tanaka - “Two movments for marimba”, L.H.Stevens - 

“Rhythmic Caprice”.  

2. Сет ъп - една от изброените пиеси: I.Xenakis - “Rebonds B”, Steve Riley - “Collinear 

Danser”. 

 

3-ти Тур  

1. Рецитал с творби по избор на кандидата с времетраене до 20 минути - едно или повече 

произведения с или без акомпанимент. 

 

 

IV. КОНКУРСНА ПРОГРАМА, ЖУРИ, НАГРАДИ 

 

1. Редът за явяване на кандидатите се определя след теглене на жребий.  

2. Участници, които пропуснат да се явят по определения ред, се дисквалифицират.  

3. За всяка една категория се избира специално международно жури, съставено от 

именити музиканти. 

3.1. Журито е съставено от признати експерти в съответната дисциплина, 

инструмент или група от инструменти включени в конкурса. 

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

3.3. Поне 3-ма от членовете на журито следва да нямат ученици участници в 

конкурса. 

3.4. Членовете на международното жури представляват различни институции от 

различни страни по света. 

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

гласуване. 

3.6. След приключване на гласуването, всеки един член от състава на журито 

следва да има достъп до резултатите. 

3.7. Работата на журито се организира по предварително представени написани 

правила, съставени от Организационния комитет в съответствие с изискванията и 

правилниците на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY. 

3.8. Член на журито няма право да гласува за свои ученици или за участници с 

които е работил през последните 12 месеца. 

3.9. Членовете на журито нямат право да обсъждат участниците преди 

приключването на тайното гласуване. 

3.10. Гласуването се осъществява в писмен вид. 

4. Наградите се присъждат от журито на всяка категория, въз основа представянето на 

участниците по време на конкурса.  

5. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. 

6. В I възрастова група наградените участници получават лауреатски диплом. Във II, III, и 

IV на всички специалности се присъждат по три награди и лауреатски диплом.  

7. 0рганизационният комитет запазва правото си да включва допълнителни награди 

към всяка една категория, които се присъждат от журито на съответната категория. 



8. 0рганизационният 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 компетентен орган. 

 

НАГРАДИ ФОНД - 42 000 BGN  

І група 

1 Награда   750 лева, 

2 Награда   500 лева, 

3 Награда   250 лева, 

 

ІI група 

1 Награда  1000 лева, 

2 Награда   750 лева, 

3 Награда   500 лева,  

 

IIІ група 

1 Награда  2000 лева, 

2 Награда  1500 лева, 

3 Награда  1000 лева,  

 

IV група 

1 Награда  3000 лева, 

2 Награда  2500 лева, 

3 Награда  2000 лева, 

 

Специална награда на името на проф. д-р Добри Палиев в категория Ударни 

инструменти за най-добро изпълнение на негово произведение, учредена от 

наследниците му. 

 

V. НАСТАНЯВАНЕ 

 

Организационният комитет осигурява резервация за хотел (70 лв. на ден) по 

предварителна заявка на участниците. 50% от дължимата сума за нощувки се внася с 

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

 

VII. ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ  

 

Формулярът за записване и придружаващите го документи се изпращат до 

Организационния комитет на Конкурса в плик или с електронна поща до 28 февруари 

2015 г., на адрес:  

 

Международен конкурс “МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2015”  

Национално музикално училище "Любомир Пипков”  

1504 София, ул. Оборище №17  

E-mail: young_virtuosos@abv.bg 

За допълнителна информация:  

Тел:  +359-2-943 00 03,  

Факс:  +359-2-846 33 38  

Е-mail: young_virtuosos@abv.bg 

www.yvcompetition.org 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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. В 

случай на възникване на спорни въпроси само българският текст на правилника ще 

бъде определящ. 



ELEVENTH INTERNATIONAL COMPETITION “YOUNG VIRTUOSOS 2015”  

After its succesful jubilee Tenth 2014 edition, the Organizing Committee of the International 

Competition "Young Virtuosos" is proud to announce its Eleventh 2015 edition in the 

categories Violin, Viola, Violoncello and Percussion instruments. The competition will 

take place in Sofia, Bulgaria in the National School of Music "Lubomir Pipkov" from12th to 

19th March 2015 for the categories Violin, Viola and Violoncello, as well from 30th 

March to 5-th April 2015for the category Percussion instruments. 

 

Open to young performers, music theorists and composers from throughout the world, the 

competition provides them with new opportunities to compete and communicate with their 

colleagues, to explore and exchange original ideas, to interpret classical and contemporary 

music. The agenda also includes a number of artistic meetings, a workshop, an “Academy of 

Mastery”, as well as concert performances by renowned musicians. 

 

The first edition of ‘Young Virtuosos’ was in 2004, when director Milka Miteva suggested it as a 

way to commemorate the 100th anniversary of the school. The competition is organized 

annually and takes place in the Concert Hall of the National School of Music, with the 

assistance of the Board of Trustees and the exclusive support of the America for Bulgaria 

Foundation. 

 

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

– EMCY. 

 

I. GENERAL CONDITIONS  

 

1. The competition is addressed to young performers from all nationalities, categories and age 

groups as specified in part 2 of the General Conditions.  

2. The competition is held in the categories: Violin, Viola, Violoncello and Percussion 

Instruments in the following age groups: 

 

2.1 Age groups:  

Group I - up to 11 years of age - born after 1.01.2004  

Group II - up to 15 years of age - born after 1.01.2000  

Group III - up to 19 years of age - born after 1.01.1996  

Group IV - up to 24 years of age - born after 1.01.1991 

 

II. REGISTRATION 

 

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

(Appendix 1). The application forms for all disciplines must arrive as parcel post, via e-mail or 

be submitted to the Organizational Committee no later than FEBRUARY 28th, 2015 at the 

following address:  

 

International Competition “YOUNG VIRTUOSOS 2015” 

National School of Music “Lyubomir Pipkov”  

17, Oborishte Str. Sofia 1504, Bulgaria  

E-mail: young_virtuosos@abv.bg  

 

The application forms are available on the website of the “Young Virtuosos” International 

Competition. 

 

2.1. The application forms for the categories Violin, Viola, Violoncello and Percussion 

Instruments must be accompanied by the following documents:  

- a document certifying the age of the participant;  

- two artistic photographs;  
- a short artistic biography of the participant;  

- a receipt of paid registration fee of 80 (eighty) Bulgarian leva or information for 

personal payment.  



2.2 Candidates could pay the fee on the cash-desk of the Competition or transfer to the 

following bank account:  

 

National School of Music  

Board of trustees  

17, Oborishte St., 1504 Sofia, Bulgaria 

Ind. №175567567  

Unicredit Bulbank Pametnik Levski branch  

IBAN: BG45 UNCR 7000 1510 1704 35  

BIC: UNCRBGSF  

 

2.3 The registration fee deposited by a candidate who doesn’t meet the conditions for 

participation is not refundable.  

 

2.4 All candidates must indicate in the Application Form, whether they need an 

accompanist/rehearsal pianist provided from the International Competition “Young Virtuosos” 

2015. The tax for an accompanist/rehearsal pianist is 30 BGN for rehearsal and 50 BGN for 

every competition participation.  

 

2.5 All candidates who will pay the Registration fee on the cash-desk of the Competition must 

add to the application documents a Declaration (Appendix 2). 

 

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

void.  

 

2.7. All the candidates will be notified about their admission to the competition and will receive 

a schedule of appearance in their categories. 

 

III. REPERTOIRE  

 

VIOLIN  
Group I - up to 11 years of age - born after 1.01.2004 

1. Concerto – 1-st or 2-nd and 3-rd parts with cadenzas. 

2. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence. 

3. A piece of candidate’s own choice  

Duration: up to 20 minutes.  

 

Group II - up to 15 years of age - born after 1.01.2000  

1. 1-st or 3-rd parts from one of the following concertos of Wolfgang Amadeus Mozart: 

Violin Concerto No. 1 in B flat major, K. 207, or Violin Concerto No. 2 in D major K. 211, or 

Violin Concerto No. 3 in G major, K. 216 with cadenzas.  

2. One solo Caprice or Etude from: Kreutzer, Rode, Gaviniès “24 Matinées”, Dont, 

Wieniawski Op.10 or op.18 or Paganini  

3. A virtuoso piece  

4. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence. 

Duration: up to 25 minutes 

 

Group III - up to 19 years of age - born after 1.01.1996 

Round 1  

1. Johann Sebastian Bach – 1st and 2nd movements from the Sonatas for solo violin, or 2 

contrast movements from the Partitas for solo violinor a Chaconne from Partita N°2. 

2. One caprice of candidate’s own choice from the following composers: Pietro Locatelli, H. 

Henryk Wieniawski op.10 & op.18, Karol Lipiński, Niccolò Paganini op.1  

Duration: up to 25 minutes  

 

 

 



Round 2 

1. One of the following Sonatas by Wolfgang Amadeus Mozart - K.376 till K.547  

2. A romantic or a contemporary concerto – 1st movement  

3. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990).  

4. A virtuoso piece of candidate’s own choice. 

Duration: up to 50 minutes  

 

Group IV - up to 24 years of age - born after 1.01.1991 

Round 1  

1. Johann Sebastian Bach – 1st and 2nd movement of a solo sonata or a Chaccona from a 

2nd partita for solo violin  

2. One caprice of candidate’s own choice from the following composers: Pietro Locatelli, H. 

Henryk Wieniawski op.10 & op.18, Karol Lipiński, Niccolò Paganini op.1 

3. Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto – 1st movement with a cadenza from Violin 

Concerto No. 3 in G major, K.216, Violin Concerto No. 4 in D major K. 218, or Violin Concerto 

No. 5 in A major, K. 219  

4. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990).  

Duration: up to 20 minutes  

 

Round 2  

1. One Sonata for violin and piano: Sergei Prokofiev - op.80, op.94 bis, Johannes Brahms - 

op.78, op.100, op.108.  

2. A virtuoso piece.  

3. Antonio Vivaldi – one of the Le quattro stagioni concertos with a chamber orchestra 

without a conductor.  

Duration: up to 30 minutes  

 

Round 3  

1. A romantic or a contemporary concerto  

Duration: up to 40 minutes 

 

VIOLA 

Group III - up to 19 years of age - born after 1.01.1996 

Round 1  

1. Johann Sebastian Bach – Transcriptions of 2 contrasting movements from the Suites for 

Solo Cello or from Sonatas and Partitas for solo violin (one movement in case of Chaconne 

from Partita in re minor N°2 BWV 1004 and Preludium from Suite for Cello N. 5 in do minor 

BWV 1011) 

2. One caprice of candidate’s own choice from the following composers: Henri Vieuxtemps, 

Henryk Wieniawski, Carl Herrmann, Maurice Vieux, Niccolò Paganini op.1, or 

Bartolomeo Campagnoli. 

Duration: up to 25 minutes  

 

Round 2 

1. One of the following Sonatas by Johann Nepomuk Hummel - Viola Sonata E flat major, 

op. 5, Mikhail Glinka - Viola Sonata in d minor, Franz Schubert - Sonata in A minor 

“Arpeggione” D. 821, 

2. A concerto of candidate’s own choice – 1st movement  

3. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990).  

4. A virtuoso piece of of candidate’s own choice. 

 

Group IV - up to 24 years of age - born after 1.01.1991 

Round 1  

1. Johann Sebastian Bach – Transcriptions of 1st and 2nd movement from the Cello Suites 

Suites No. 4 in E-flat major, BWV 1010 or No. 6 in D major, BWV 1012 (in D or inG) or 



Chaconne from Partita in re minor N°2 BWV 1004 or Preludium from Suite for Cello N. 5 in 

do minor BWV 1011 (with socordatura).   

2. One caprice of candidate’s own choice from the following composers: Carl Herrmann, 

Maurice Vieux, Niccolò Paganini or Bartolomeo Campagnoli N. 17. 

3. Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia Concertante for Violin and Viola K364 (With or 

without scordatura) 

4. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990).  

 

Round 2  

1. One Sonata for viola and piano from: Johannes Brahms - op. 120 N.1 or N.2, Anton 

Rubinstein - Viola Sonata in f minor, Op.49, Arthur Bliss - Viola Sonata, F. 91, Dmitri 

Shostakovich - Viola Sonata, Op. 147, or any three movements from Sergei 

Prokofiev/Vadim Borisovsky - Pieces from the Ballet "Romeo and Juliet", Op. 64 

2. A virtuoso piece.  

3. One concerto with a chamber orchestra without a conductor Telemann or J.S. Bach after 

BWV1053, 

Duration: up to 30 minutes  

 

Round 3  

1. One of the following concertos: Béla Bartók - Viola Concerto, Sz. 120, BB 128, Paul 

Hindemith - Viola Concerto "Der Schwanendreher", William Walton - Viola Concerto, Edwin 

York Bowen - Viola Concerto in C minor, Op. 25, Emil Tabakov - Viola Concerto (2007). 

Duration: up to 40 minutes 

 

 

VIOLONCELLO 
Group I - up to 11 years of age - born after 1.01.2004  

1. A piece of candidate’s own choice  

2. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence. 

 

Group II - up to 15 years of age - born after 1.01.2000  

1. A virtuoso piece of candidate’s own choice from the following composers: Karl Davydov, 

David Popper, Georg Goltermann, Adrien-François Servais.  

2. Baroque or classical piece.  

3. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence. 

 

Group III - up to 19 years of age - born after 1.01.1996 

Round 1  

1. Classical sonate by Luigi Boccherini, Jean-Baptiste Bréval, François Francœur 

2. A virtuoso piece of candidate’s own choice from the following composers: Karl Davydov, 

David Popper, Georg Goltermann, Adrien-François Servais. 

3. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990).  

 

Round 2  

1. One of the following Concertos by Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Major, 

Concerto No. 2 in D Major 2. Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat Major, G.482 3. 

Antonín Kraft - Cello Concerto in C Major (Op.4)  

 

Group IV - up to 24 years of age - born after 1.01.1991 

Round 1  

1. Johann Sebastian Bach - Three parts from one of the following Suites No. 4 in E-flat 

major, BWV 1010, No. 5 in C minor, BWV 1011, No. 6 in D major, BWV 1012.  

2. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990).  

3. A virtuoso piece of candidate’s own choice.  



 

Round 2  

1. Sonata of candidate’s own choice from the following: Sergei Prokofiev - Cello Sonata in C 

major, Op. 119, Dmitri Shostakovich - Sonata for Cello and Piano in D minor, Op. 40, 

Johannes Brahms - Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38, Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 

99, César Franck/Jules Delsart - Cello Sonata in A major, Nikolay Myaskovsky - Cello 

Sonata No.1, Op.12, Cello Sonata No.2, Op.81, Ludwig van Beethoven - Cello Sonata No. 3 

in A major, Op. 69, Cello Sonata No. 4 in C major, Op.102 No.1, Cello Sonata No.5, in D 

major, Op.102 No.2.  

 

Round 3  

1. Concerto of candidate’s own choice from the following: Edward Elgar - Cello Concerto in E 

minor, Op. 85, Robert Schumann - Cello Concerto in A minor, Op. 129, Dmitri 

Shostakovich - Cello Concerto No. 1 in E-flat major, Op. 107, Cello Concerto No. 2 in G 

major, Op. 126, Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Variations on a Rococo Theme, Op. 33, Camille 

Saint-Saëns - Cello Concerto No. 1 in A minor, op. 33, Cello Concerto No. 2 in D minor, op. 

119. 

 

PERCUSSION INSTRUMENTS 
Group I - up to 11 years of age - born after 1.01.2004  

1. A piece for xylophone of candidate’s own choice from among: Nebojsa Jovan Zivkovic - 

“Xylophon-Polka”, “Ein Fruhlingslied”, Dobri Paliev - “Polka”, “Piece”, “Jolly Polka”, 

Alexander Doluhanjan - "Scherzo" (Александр Долуханян, “Скерцо”).  

2. A piece for snare drum of candidate’s own choice from among: Dobri Paliev - "March" 

(“Марш”), "Revival" (“Събуждане”), "On the Way" ("На път”), "Krivo Horo" (“Криво хоро”).  

3. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990) with duration up to 5 minutes.  

 

Group II - up to 15 years of age - born after 1.01.2000  

1. A piece for xylophone or marimba of candidate’s own choice from among: Dobri Paliev - 

"Scherzo" (“Скерцо”), "The Motley Bird" (“Пъстрата птичка”), Marta Ptaszynska - 

"Scherzo", Walter Sommerfeld - “Derby Galopp” op.16, “Die Lustigen Drei” op.17, Nebojsa 

Jovan Zivkovic - from “Funny Marimba Book I”, Emmanuel Sejourne - “General life”, 

“Katamiya”, Keith Larson - “Suite Mexicana”, Ney Rosauro - “Prelude № 1”  

2. A piece for snare drum of candidate’s own choice from among: Dobri Paliev - 

“Daichovoto”, “Ludo Mlado”, “Improvisation”, “Triumph”, “Motion”.  

3. A work by a Bulgarian or a contemporary composer from the participant’s country of 

residence, written in the last 25 years (after 1990) with duration up to 5 minutes.  

 

Group III - up to 19 years of age - born after 1.01.1996 

Round 1  

1. A piece for snare drum: Siegfried Fink - “Suite for Snare Drum” - II movement “Toccata”.  

2. A piece for marimba of candidate’s own choice - two movements - fast and slow from 

Johann Sebastian Bach's - Six suites for solo violoncello - BWV 1007, BWV 1008, BWV 

1009, BWV 1010, BWV 1011, BWV 1012.  

3. A piece for timpani (kettledrums) of candidate’s own choice from among: John H. Beck - 

“The Grand-Duchy”, Tomoyuki Okada - “Japauken” - II and III movements, Dobri Paliev - 

“Folklore suite” - two movements.  

 

Round 2  

1. A piece for marimba of candidate’s own choice from among: Keiko Abe - “Tambourin 

Paraphrase”, “Dream of the cherry blossoms”, “Frogs”; Nebojsa Jovan Zivkovic - “Prokleti 

Koreni”; Mark Andreas Giesecke - “6 Miniaturen”; Alice Gomez - “Marimba Flamenca”; 

Tzenko Minkin - “Concert piece”.  

2. Multi Percussion - a concerto piece or a movement of a concerto without accompaniment 

of candidate’s own choice with duration up to 8 minutes.  

 

  



Group IV - up to 24 years of age - born after 1.01.1991 

Round 1  

1. A piece for timpani (kettledrums) of candidate’s own choice from among: Eliot Carter - 

“March” от “8 Pieces for Timpani”, Dobri Paliev - “Rodopski Motiv and Choro” and “Graovska” 

from “Five virtuoso etudes for Timpani", John H. Beck - “Sonata for timpani” - III movement. 

2. A piece for snare drum of candidate’s own choice from among: Wolfgang Reifeneder - 

“Crossover”, Dobri Paliev - “Folklore Suite”, Alexej Gerassimez - “Asventuras for Snare 

Drum”.  

3. A piece for marimba of candidate’s own choice from among: two movements - fast and 

slow from Johann Sebastian Bach's - Six suites for solo violoncello - BWV 1007, BWV 1008, 

BWV 1009, BWV 1010, BWV 1011, BWV 1012.  

 

Round 2 

1. A piece for marimba of candidate’s own choice from among: Keiko Abe - “Marimba 

d’Amore”, “Variations on Japanese Children’s Songs”, Minoru Miki - “Time for marimba”, 

Nebojsa Jovan Zivkovic - “Ilijas”, Toshimitsu Tanaka - “Two movments for marimba”, 

Leigh Howard Stevens - “Rhythmic Caprice”. 2. Set up from among: Iannis Xenakis- 

“Rebonds B”, Steve Riley - “Collinear Dancer”.  

 

Round 3  

1. Recital with programme of candidate’s own choice duration up to 20 minutes - one or more 

pieces with or without accompaniment. 

 

IV. COMPETITION PROGRAMME, JURY, PRIZES 

1. The order of performers will be defined by draw of lots. 

2. Competitors missing their order of performance will be disqualified. 

3. Special international jury formed by prominent musicians will be elected for each category.  

3.1. The jury consists of recognized experts in the discipline, instrument or family of 

instruments of the competition held.  

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

3.3. At least 3 jury members are without students participating at the competition. 

3.4. The jury must be summoned from different institutions and different countries. 

3.5. Jury members are independent of one another and take decision with a secret 

ballot. 

3.6. Every jury member should have equal access to the voting results. 

3.7. 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). 

3.8. 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. 

3.9. Jury members should not discuss performances prior to the end of the voting 

process. 

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

4. The prizes awarded by the Competition jury in each category will be based on the 

performance in the stages of the competition.  

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

6. Three prizes and a laureate diploma will be awarded in all age groups in each subject of the 

Competition.  

7. The Organizing Committee reserves the right to give additional prizes to each category, 

after decision of the international jury. 

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. 

 

  



PRIZES FUND - 42 000 BGN  

Group I  

1-st prize   750 BGN,  

2-nd prize    500 BGN, 

3-rd prize   250 BGN,  

 

Group II  

1-st prize  1000 BGN,  

2-nd prize   750 BGN,  

3-rd prize   500 BGN,  

 

Group III  

1-st prize  2000 BGN,  

2-nd prize  1500 BGN,  

3-rd prize  1000 BGN,  

 

Group IV  

1-st prize  3000 BGN,  

2-nd prize  2500 BGN,  

3-rd prize  2000 BGN,  

 

A Special Prize on the name of Prof. Dobri Paliev in the Category Percussion instruments for 

best performance of his music will be awarded by his successors. 

 

V. ACCOMMODATION 

 

The Organizational Committee provides hotel reservations - 70 BGN per day for single room 

and 86 BGN (43BGN + 43BGN) for double room if requested by the participants. 50% of the 

accommodation price must be paid with the registration fee. The bank receipt must be 

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

 

VI. APPLICATION FORM  

 

The Application Form and all the supporting documents must be sent to the Organizational 

Committee of the Competition in an envelope or by e-mail no later than FEBRUARY 28TH 

2015 at the following address:  

 

International Competition “YOUNG VIRTUOSOS 2015” 

National School of Music “Lyubomir Pipkov”  

17, Oborishte Str. Sofia 1504, Bulgaria  

E-mail: young_virtuosos@abv.bg  

 

For additional information:  

Tel: +359 2/ 943 00 03, Fax: +359 2/ 846 33 38  

E-mail: young_virtuosos@abv.bg  

www.yvcompetition.org 

 

VII. FINAL DECREE  

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. In the case of controversy or any dispute, only the Bulgarian version of this text shall be 

determining.  

 

 

  



Приложение 1/Appendix 1 

 

 

Име……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….Name
Презиме……………………………………………………………….………………………………………………………………..Second Name 
Фамилия…………………….…………………………………………………………………………………………………………..……..Surname 
Дата на раждане…………………………………………………………………………………………………………..………..Date of birth 
Пол…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………Sex 
Националност…………………………………………………………………………………………………………………….………Nationality 
Адрес……………………………………………………………………………………………………………………………………….………Address 
Телефон………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phone 
Електронна поща……………………….………………………………………………………………………………………………………E-mail 
Категория……………………………………………………………………………………………………………………………….………Category 
Възрастова група…………………………………………………………………………………………………………………………Age Group 
Учебно заведение………………………………………………………………………………..……………………………………………School 
Преподавател…………………………………………………………………………………………………………………………….……Teacher 

 
Репертоар/Трайност                                                                                                                    Repertoire/Duration 

 
1-ВИ ТУР………………………………………………………………………………………………………….……………………………ROUND 1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
2-РИ ТУР…………………………………………………………………………………………………………………………………………ROUND 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
3-ТИ ТУР…………………………………………………………………………………………………………………………………………ROUND 3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Ще ползвате ли корепетитор осигурен от Единадесети международен конкурс “Млади Виртуози” 2015? 

Do you need an accompanist/rehearsal pianist provided from the International Competition “Young Virtuosos” 2015? 
 
 
 
 
 

Необходима ли е резервация за хотел осигурена от Единадесети международен конкурс “Млади Виртуози” 2015? 
Would you like a hotel reяervation provided by the International Competition “Young Virtuosos” 2015? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата/Date         Подпис/Signature 
 

 Попълнете ясно и четливо всички въпроси! / Please fill all the questions clearly and legibly! 

ДА/YES НЕ/NO 

ДА/YES НЕ/NO 



Приложение 2/Appendix 2 

 

 

 

Международeн конкурс „Млади виртуози 2015" 

International Competition “Young Virtuosos 2015”  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ/DECLARATION 

 

 

Аз, долуподписаният/I the undersigned hereby…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Участник в категория/Participant in category ………………………… 

Група/Group………….декларирам че/declare that: 

Ще заплатя  Регистрационна такса в размер на 80 /осемдесет/ лева за участие в 

Международeн конкурс “Млади виртуози 2015” лично в касата на конкурса 

I will pay the registration fee of 80 (eighty) Bulgarian leva for the International 

Competition “Young Virtuosos 2015” on the cash-desk of the Competition. 

Такса, внесена от не явил се кандидат, не се възстановява./The registration fee deposited 

by a candidate who doesn’t meet the conditions for participation is not refundable.  

Закъсняла регистрация и липсващ документ за внесена регистрационна такса прави 

участието невалидно./Late registration or the lack of any of the required documents will make 

the application void. 

 

 

Дата/Date:………………..  

Място/Place………………… 

 

Подпис/Signature……………………………………… 

 /име/name……………………………/ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.yvcompetition.org 


