Международен конкурс
Mлади виртуози
2023

ЛИДИЯ КУТЕВА
посветен на 100-години от рождението
на голямата българска клавирна педагожка
ЛИДИЯ КУТЕВА (1923-2004)

International Competition
2023
oung Virtuosos

LIDIYA KOUTEVA
dedicated to the 100th anniversary of the birth of the
great Bulgarian piano pedagogue
LIDIYA KOUTEVA (1923-2004)

Конкурсът е член на Европейския съюз на младежките музикални конкурси - EMCY
The Competition is member of the European Union of Music Competitions for Youth - EMCY

След успешното юбилейно издание на Конкурса
„Млади Виртуози” през 2020 година, посветено
на 100 години от рождението на проф. Панчо Владигеров, организационният комитет на
Международен конкурс „Млади виртуози“, съвместно със Софийска филхармония, има честта
да обяви Международен конкурс за пианисти,
който ще се проведе през 2023 година. Това
изданиe ще носи името на голямата българска
клавирна педагожка Лидия Кутева и се посвещава на 100- годишнината от нейното рождение.

After the hugely successful special edition of the
International Competition “Young Virtuosos” in
2020, dedicated to the 100th anniversary of the
birth of the composer Pancho Vladigerov, the
Organizing Committee of International Competition
“Young Virtuosos”, in collaboration with Sofia
Philharmonic,has the honor to announce the
International Competition for Pianists which will
be held in the year of 2023. This edition of the
competition is named after Lidiya Kouteva and
dedicated to the 100th anniversary of her birth.

Международният конкурс „Млади виртуози“
e предназначен за млади изпълнители от цял
свят. Той предоставя нови възможности за
всички участници да се състезават и общуват
със свои колеги, да изследват и обменят оригинални идеи, да интерпретират класическа и съвременна музика, да представят своя талант
пред големи музиканти, доказали себе си на световните музикални сцени и в световния афиш.
В рамките на Международен конкурс „Млади
виртуози“ се провеждат редица творчески срещи, уъркшоп, „Академия за майсторство“, както и концерти на именити музиканти. От 2013
г. конкурсът е член на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY (European
Union of Music Competitions for Youth).

The International Competition “Young Virtuosos” has
been open to young performers, music theorists and
composers from all over the world. The competition
provides for the participants new opportunities
to compete and communicate with their peers, to
explore and exchange original ideas, to interpret
classical and contemporary music and to introduce
their talent in front of masters in the musical field,
who have proven themselves at most prestigious
world stages. The competition also includes a
number of artistic meetings, workshops, “Academy
of Mastery”, as well as concert performances by
renowned musicians. Since 2013 the Competition
is affiliated to the European Union of Music
Competitions for Youth - EMCY.

Международният конкурс „Млади виртуози“
възниква по инициатива на Милка Митева през
2004 г. Организира се ежегодно и се провежда
с изключителната подкрепа на Министерство
на културата, Столична община, Американска
Фондация за България, МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, Софийска филхармония, както и много
частни дарители.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2023 - ЛИДИЯ КУТЕВА”
посветен на 100-години от рождението на голямата българска клавирна педагожка
ЛИДИЯ КУТЕВА (1923-2004)
INTERNATIONAL COMPETITION “YOUNG VIRTUOSOS 2023 -LIDIYA KOUTEVA”
dedicated to the 100th anniversary of the birth of the great Bulgarian piano pedagogue
LIDIYA KOUTEVA (1923-2004)

The first edition of the International Competition
“Young Virtuosos“ took place in 2004, when Milka
Miteva suggested it as a way to commemorate the
100th anniversary of the National School of Music
„Lyubomir Pipkov”. The competition is organized
annually with the support of the Ministry of Culture,
Sofia Municipality, American Foundation for Bulgaria,
St.Cyril and St.Methodius International Foundation,
Sofia Philharmonic, and many private sponsors.

В желанието си да съхраним музикалната памет на България, част от специалностите носят имената на едни от най–ярките български
музиканти и педагози, като Люба Енчева, Георги
Бадев, Сава Димитров, Кирил Карел Стари, Добри Палиев, Марин Големинов, Панчо Владигеров.

In honor of the Bulgarian musical heritage, each
edition of the International Competition “Young
Virtuosos” has borne the name of a prominent
Bulgarian musician and educator such as Lyuba
Encheva, Georgi Badev, Sava Dimitrov, Cyril Karel
Stary, Dobri Paliev, Marin Goleminov, Pancho
Vladigerov.

Организационен комитет:

Organizing Committee:

Милка Митева - основател, артистичен директор на конкурса „Млади виртуози“ и председател на фондация „Млади виртуози“
Златка Ангелова
Марина Савова

Milka Miteva - Founder, Artistic Director of the
International Competition “Young Virtuosos”, and
President of the “Young Virtuosos” Foundation
Zlatka Angelova
Marina Savova
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РЕГЛАМЕНТ

CONDITIONS

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Конкурсът е предназначен за млади изпълнители
от всички националности, в специалност Пиано
и възрастови групи, както е указано в т. 2 от
Общите условия.

I. GENERAL CONDITIONS
1. The competition is open to young pianists from
all nationalities, as specified in part 2 of the General
Conditions.

2. Конкурсът се провежда в следните възрастови
групи:
І група – до 16 години – родени след 1.01.2007
ІІ група – до 21 години – родени след 1.01.2002

2. The competition is held in the following age
groups:
Group I - up to 16 years of age - born after 1.01.2007
Group II - up to 21 years of age - born after 1.01.2002

3. Международния конкурс по пиано „Млади виртуози“ 2023 г., посветен на 100-годишнината от
рождението на голямата българска клавира педагожка Лидия Кутева, ще се проведе в периода от
03.06.2023 до 08.06.2023 година.

3. The 2023 International Piano Competition “Young
Virtuosos ”, dedicated to the 100th anniversary since
the birth of the great Bulgarian piano pedagogue Lidiya
Kouteva, will be held from 03.06.2023 to 08.06.2023.

II. РЕГИСТРАЦИЯ
1.1. Регистрацията за конкурса се извършва само
чрез Формуляр за записване. Формулярът и материалите за предварителната видео селекция
се подават на е-mail: young_virtuosos@abv.bg, не
по-късно от 31 ЯНУАРИ (вторник) 2023 година.

II. REGISTRATION
1.1. The participation registration for the competition
is done ONLY by an Application Form. The application
forms and the video submissions must arrive IN A
ELECTRONIC WAY on e-mail: young_virtuosos@abv.bg
no later than: 31 JANUARY (Tuesday) 2023.

1.2. Формулярите за конкурса са достъпни и на
уеб сайта на Международeн конкурс „Млади виртуози 2023“, посветен на 100-годишнината от
рождението на голямата българска педагожка
Лидия Кутева.

1.2. The application forms are also available on the
website of International Competition “Young Virtuosos
2023 -Lidiya Kouteva”

2. Формулярите за записване следва да бъдат
придружени от следните документи:
- документ, удостоверяващ възрастта на участника;
- две артистични снимки (jpg, .png 800x500);
- кратка творческа биография на участника;
- банков документ за внесена Регистрационна
такса в размер на 100 /сто/ ЕВРО;
- материалите за Предварителната видео селекция се изпращат във формата на „скрит“ видеоклип, качен в платформата за аудио и видеосподеляне YouTube. Участниците могат да изпратят
едно видео, включващо всички произведения, или
отделно видео на всяко произведение. Видео записът трябва да е направен така, че да се виждат
едновременно лицето и ръцете на пианиста през
цялото време. Всяко произведение от видео записа трябва да е без прекъсване и без монтаж.
3.1. Заплащането на таксата за участие се извършва с банков превод по сметка:
Фондация „Млади виртуози“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
София Паметник Левски
София, бул. „Янко Сакъзов“ 1

2. The application forms must be accompanied by the
following documents:
- a document certifying the age of the participant;
- two publicity photos (.jpg, .png 800x500);
- a short artistic biography of the participant;
- a receipt of paid registration fee of 100 (hundred)
EURO
- the materials for the Video Preselection must be
submitted as a “private” video, posted in the online
audio and video sharing platform YouTube.
Applicants may submit one video containing all
works, or separate videos for each work. All videos
must be filmed with both the pianist’s face and hands
in the frame at all times. If submitting all works in
one video, recordings may be paused between each
repertoire selection. Each work on the video must be a
continuous and unedited performance.
3.1. Applicant can pay the registration fee as a bank
transfer to the following bank account:
Foundation “Young Virtuosos”
UniCredit Bulbank
Pametnik Levski branch
Sofia, boulevard “Yanko Sakuzov”

Вид на валутата: BGN
IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49
Банков код: UNCRBGSF
Вид на валутата: USD
IBAN: BG45UNCR70001524679113
Банков код: UNCRBGSF

Curиency: BGN
IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49
Bank code: UNCRBGSF
Curиency: USD
IBAN: BG45UNCR70001524679113
Bank code: UNCRBGSF

3.2. Такса, внесена от неявил се кандидат, НЕ се
възстановява.

3.2. The registration fee deposited by an applicant
who chooses to withdraw from the competition is not
refundable.

4. Закъсняла регистрация и липсващ документ за
внесена регистрационна такса прави участието
невалидно.

4. Delayed registration and/or a missing document
for paid registration fee makes the participation of the
candidate invalid.

5. Всички Кандидати се уведомяват за това дали
са допуснати или не до 1-ви март 2023 г., а тези
които са допуснати до следващия тур на конкурса, получават график на явяването по категории.

5. All applicants will receive notification of acceptance
or non-acceptance to the competition by March 1,
2023, and those who are accepted will receive a
schedule of the live rounds of each category.

III. РЕПЕРТОАР

III. REPERTOIRE

І група – до 16 години

Group I – up to 16 years of age

Предварителна видео селекция
1. Виртуозен етюд
2. Произведение по избор на кандидата
Времетраене до 15 минути

Video Preselection
1. Virtuoso etude
2. A work of the candidate’s choice
Duration must be no longer than 15 minutes.

Произведението от видео подбора, може да
бъде повторено и на живото представяне.

Works from the Video Preselection can be presented
at the Live Round as well.

Живо представяне
1. Класическа соната
2. Романтично произведение по избор
3. Виртуозен етюд
4. Съвременно произведение, написано след 1970 г.

Live Round
1. Classical sonata
2. Romantic work, selected by the participant
3. Virtuoso etude
4. A contemporary work, written after 1970

Времетраене - до 45 минути

Duration must be no longer than 45 minutes.

ІІ група – до 21 години

Group II – up to 21 years of age

Предварителна видео селекция
1. Класическа соната – една част
2. Виртуозен етюд
3. Произведение по избор на кандидата
Времетраене - до 25 минути

Video Preselection
1. A movement from a classical sonata
2. Virtuoso etude
3. A work of the candidate’s choice
Duration must be no longer than 25 minutes.

Произведението от видео подбора, може да
бъде повторено и на живото представяне.

Works from the Video Preselection can be
presented in the Live Rounds as well.
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1-ви тур
1. Бах – прелюдия и фуга от Добре Темперираното
Пиано
2. Виртуозен етюд
3. Произведение по избор на кандидата
Времетраене - до 25 минути

First Round
1. Bach – Prelude and Fugue from the Well-Tempered
Clavier
2. Virtuoso etude
3. A work of the candidate’s choice
Duration must be no longer than 25 minutes.

3.3. Член на журито няма право да гласува за свои
ученици или за участници с които е работил през
последните 12 месеца.
3.4. Членовете на журито нямат право да обсъждат участниците преди приключването на
тайното гласуване.

3.3. Jury members shall not vote for competitors who
are related to them or who have been studying with
them in the last 12 months preceding the competition.
3.4. Jury members should not discuss performances
before the end of the voting process.

Полуфинал
1. Класическа соната
2. Съвременно произведение, написано след 1970 г.
3. Прозведение/произведения по избор
Времетраене - до 50 минути

Semi-final Round
1. Classical sonata
2. A contemporary work written after 1970
3. A work/works of the candidate’s choice
Duration must be no longer than 50 minutes.

3.5. Гласуването се осъществява в писмен вид.

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

4. По време на туровете на конкурса участниците се оценяват по точкова система от 1 до 25.

4. The competitors will be assessed in all rounds by
the point system from 1 to 25.

Финал
1. Концерт с оркестър измежду следните произведения:
Beethoven – Concerto No.1 in C major, op.15
Beethoven- Concerto No.2 in B-flat major,оp.19
Beethoven – Concerto No.3 in C minor, оp.37
Beethoven – Concerto No.4 in G major, оp.58
Beethoven – Concerto No.5 in E-flat major, оp.73
Chopin – Concerto No.1 in E minor, оp.11
Chopin – Concerto No.2 in F minor, оp.21
Grieg – Concerto in A minor, оp.16
Liszt – Concerto No.1 in E-flat major, S.124
Liszt – Concerto No.2 in A major, S.125
Mozart – Concerto No.20 in D minor, K.466
Mozart – Concerto No.21 in C major, K.467
Mozart – Concerto No.23 in A major, K.488
Mozart – Concerto No.25 in C major, K.503
Mozart – Concerto No.26 in D major, K.537
Rachmaninoff – Concerto No.1 in F sharp minor, op.1
Rachmaninoff – Concerto No.2 in C minor, op.18
Rachmaninoff - Rhapsody on a Theme by Paganini,
op.43
Schumann – Concerto in A minor, оp.54
Tchaikovsky – Concerto No.1 in B-flat minor, оp.23

Final Round
1. A Concerto with orchestra selected from the
following list:
Beethoven – Concerto No.1 in C major, op.15
Beethoven- Concerto No.2 in B-flat major,оp.19
Beethoven – Concerto No.3 in C minor, оp.37
Beethoven – Concerto No.4 in G major, оp.58
Beethoven – Concerto No.5 in E-flat major, оp.73
Chopin – Concerto No.1 in E minor, оp.11
Chopin – Concerto No.2 in F minor, оp.21
Grieg – Concerto in A minor, оp.16
Liszt – Concerto No.1 in E-flat major, S.124
Liszt – Concerto No.2 in A major, S.125
Mozart – Concerto No.20 in D minor, K.466
Mozart – Concerto No.21 in C major, K.467
Mozart – Concerto No.23 in A major, K.488
Mozart – Concerto No.25 in C major, K.503
Mozart – Concerto No.26 in D major, K.537
Rachmaninoff – Concerto No.1 in F sharp minor, op.1
Rachmaninoff – Concerto No.2 in C minor, op.18
Rachmaninoff - Rhapsody on a Theme by Paganini,
op.43
Schumann – Concerto in A minor, оp.54
Tchaikovsky – Concerto No.1 in B-flat minor, оp.23

5.1. До представяне на живо в първа група се
допускат 12 участника.
5.2. До първи тур във втора група се допускат 12
участника.
5.3. До полуфинал във втора група се допускат 8
участника.
5.4. До финален тур във втора група се допускат
3 участника.
6. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

5.1. Only 12 of the initial participants from Group I will
continue from the Video Preselection to the Live Round
of the competition.
5.2. Only 12 of the initial participants from Group II
will continue from the Video Preselection to the First
Round of the competition.
5.3. Only 8 of the participants in the First Round of
Group II will continue to the Semi-final Round
5.4. Only 3 of the participants in the Second Round of
Group II will continue to the Final Round.
6. The decisions of the Competition jury are final and
no contestation will be accepted.

7.1. Във всяка група се присъждат по три награди
и лауреатски диплом.
7.2. Организационният комитет запазва правото
си да включва специални награди към всяка група.

7.1. Three prizes and a laureate diploma will be
awarded in both age groups.
7.2. The Organizing Committee reserves the right to
give special prizes.

V. ЖУРИ

V. COMPETITION JURY

Павлина Доковска – България/САЩ – председател

Pavlina Dokovska – Bulgaria/USA – jury chairman

IV. КОНКУРСНА ПРОГРАМА

IV. COMPETITION RULES

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

1. The work of the jury is organized and based on
formally written regulations made by the Organizing
committee, according to the standards of the European
Union of Music Competitions for Youth (EMCY).

Борислава Танева, България
Владимир Валяревич – Сърбия/САЩ
Владимир Овчинников – Русия
Дан Уен Уей-Китай-Китай
Катаржина Попова-Зидрон – Полша
Хьонг Джун Чанг – Южна Корея

Borislava Taneva – Bulgaria
Vladimir Ovchinnikov – Russia
Vladimir Valjarevic – Serbia/USA
Dan Wen Wei – China
Katarzyna Popowa-Zydron – Poland
Hyoung Joon Chang – South Korea

VI. ЖУРИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ВИДЕО СЕЛЕКЦИЯ

VI. SCREENING AUDITIONS JURY

2.1. Редът за явяване на кандидатите се определя след теглене на жребий.
2.2. Участници, които пропуснат да се явят по
определения ред, се дисквалифицират.

2.1. The order of performers is decided by draw of
lots.
2.2. Competitors who miss their order of performance
will be disqualified.

Георги Арнаудов – България
Анна Стойчева – България/САЩ
Милка Митева – България

Georgi Arnaudov – Bulgaria
Anna Stoytcheva – Bulgaria/USA
Milka Miteva – Bulgaria

VII.НАГРАДЕН ФОНД

VI. PRIZES

3.1. Журито е съставено от именити музиканти
клавиристи.
3.2. Членовете на журито вземат своите решения независимо един от друг с тайно гласуване.

3.1. The members of the jury make their decisions
independently without interfering in one another’s
assessment.
3.2. The international jury is formed by prominent
musicians, who are recognized experts in the piano
field.

1. Първа възрастова група
1-ва награда - 4 000 лв.;
2-ра награда - 3 000 лв.;
3-та награда - 2 000 лв.

Group I
1st prize - 4 000 BGN;
2nd prize - 3 000 BGN;
3rd prize - 2 000 BGN
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2. Втора възрастова група
1-ва награда - 10 000 лв.;
2-ра награда - 8 000 лв.;
3-та награда - 6 000 лв.

Group II
1st prize - 10 000 BGN;
2nd prize - 8 000 BGN;
3rd prize - 6 000 BGN

VII. НАСТАНЯВАНЕ
1. Организационният комитет осигурява хотелско
настаняване в двойни стаи, на цени започващи
от 98 лв. на човек на ден. Пълен списък на хотелите ще бъде публикуван по-късно. 50% от стойността на хотелското настаняване се заплаща
заедно с таксата за регистрация. Банковата
разписка трябва да бъде приложена към документите за регистрация. (1 евро = 1,96 лв.).
За повече информация:
youngvirtuosos@danteatravel.com

VII. ACCOMMODATIONS
1. The Organizing Committee provides hotel
reservations for double occupancy rooms with prices
starting from 98 BGN per person. A full list of hotels
will be published later. 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).

VIII. ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.1. Формулярът за записване и придружаващите
го документи се изпращат до Организационния
комитет на Конкурса САМО по е-mail:
young_virtuosos@abv.bg и YouTube,
не по-късно от 31 януари (вторник) 2023 г.

VIII. REGISTRATION FORM
1.1. The registration form, accompanying documents,
and videos must be submitted to the Organizing
Committee of the Competition only by e-mail:
young_virtuosos@abv.bg and YouTube,
no later than 31 January (Tuesday) 2023.

1.2. Формулярът за записване е достъпен на сайта на конкурсa
„Млади виртуози 2023 – Лидия Кутева“.

1.2. The registration form is available at the online site
of International Competition
“Young Virtuosos 2023 - Lidiya Kouteva”

2. Допълнителни контакти

2. Additional contacts:

Адрес на конкурса:
Международен конкурс
„Млади виртуози 2023 - Лидия Кутева“
ул. „Юрий Венелин“ 10
1000 София

Address:
International Competition
“Young Virtuosos 2023 - Lidiya Kouteva“
10, Yurii Venelin Str.
1000 Sofia

За допълнителна информация:
e-mail: young_virtuosos@abv.bg
www.yvcompetition.org

For more information:
e-mail: young_virtuosos@abv.bg
www.yvcompetition.org

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всички права на записите от изпълненията
на Финалния тур са собственост единствено на
Международен конкурс „Млади виртуози 2023 –
Лидия Кутева“.
2. Участието в конкурса означава признаване на
правилата от настоящия регламент.
3. Единствено българският текст в този регламент е дефинитивен.

IX. FINAL RULES
1. All recording rights to the performances from the
Final Round of the Competition are sole property of
the International Competition “Young Virtuosos 2023 Lidiya Kouteva“.
2. Participation in the Competition will be taken as an
acknowledgment of the above set of rules.
3. The Bulgarian text of the rules is definitive.

For more information:
youngvirtuosos@danteatravel.com

