
AMADEUS 

 International Piano Accompanists Competition 

Х Міжнародний онлайн-конкурс концертмейстерів «Амадей» 

(Україна, Харків) 03-06 березня 2021 року 

До участі запрошуються піаністи-концертмейстери 4-х вікових 

категорій: 

• Категорія А – до 10 років включно, один тур; 

• Категорія B – 11 - 14 років включно, один тур; 

• Категорія С – 15 - 18 років включно, два тури; 

• Категорія D – 19 - 25 років включно, два тури.  

Вік учасників враховується станом на 01.01.2021 року. 

Переможці попередніх конкурсів, які отримали Гран Прі та Дипломи І 

ступеня, можуть брати участь у Конкурсі, за виключенням тієї вікової категорії, 

у якій вони стали переможцями. 

Прослуховування учасників Категорії А проводиться в один тур. 

Виконуються два різнохарактерні твори. 

Тривалість виступу до 8 хвилин. 

Прослуховування учасників Категорії В проводиться в один тур. 

Виконуються наступні твори: 

1) інструментальний твір В.А. Моцарта або вокальний твір В.А. Моцарта; 

2) Твір композитора країни учасника; 

3) Твір за вибором; 

Тривалість виступу до 10 хвилин. 

Прослуховування учасників Категорії С проводиться у два тури. 

I тур: 

1) Соната В.А. Моцарта або арія з опери, кантати або ораторії В.А. 

Моцарта; 

2) Твір композитора країни учасника. 

ІІ тур 

1) Інструментальний або вокальний твір композитора-романтика; 

2) Твір за вибором учасника. 

Тривалість виступу у кожному турі до 15 хвилин 

Прослуховування учасників Категорії D проводиться у два тури: 

I тур: 

1) Перша частина, або друга та третя частини концерту В. А. Моцарта, 

або арія (сцена) з опери, ораторії, кантати тощо підвищеної складності; 

2) Вільний твір за вибором учасника. 

II тур. 



1) Вокальний або інструментальний цикл; 

2) Твір  композитора країни учасника. 

Тривалість виступу на кожному турі до 25 хвилин. 

Заявки на участь у Конкурсі надаються  в строк до 21 січня 2021 року до 

Дитячої музичної школи №15 ім. В. А. Моцарта виключно в електронному 

вигляді (формат Doc, Docx) на електронні адреси: dmsh15@ymail.com або 

oatarasowa@gmail.com. 

Відеозаписи конкурсних виступів (обидва тури для учасників 

категорій C і D) надсилаються в строк з 10 до 25 лютого 2021 року у 

вигляді посилання на YouTube з відкритим доступом для прослуховування 

на електронні адреси: dmsh15@ymail.com або oatarasowa@gmail.com. 

До заявки додаються: 

1) копія свідоцтва про народження або ксерокопія 1 та 2 сторінок паспорту 

учасника, ілюстратора, викладача; 

2) копія ідентифікаційного коду учасника, ілюстратора, викладача; 

3) цифрове портретне фото учасника  високої якості (не менше 600х800 

пікселів, у форматі JPG); 

4) творче резюме учасника. 

8. Технічні вимоги по запису відео: 

1) відеозйомка повинна проводитися без зупинки відеокамери, загальним 

планом, повинно бути чітко видно руки, інструмент та виконавців; 

2) виконання усіх творів туру записується одним файлом, без монтажу; 

3) допускається аматорський формат запису при дотриманні всіх інших умов 

Конкурсу. У разі невідповідності відеозапису технічним вимогам Конкурсу 

надіслана заявка розглядатися не буде. 

Премії та нагороди Конкурсу  

1. Всім учасникам Конкурсу, викладачам, ілюстраторам, працівникам 

школи-організатора, членам журі вручаються сувеніри, дипломи, тематична 

поліграфічна продукція щодо конкурсу концертмейстерів. 

2. У кожній віковій категорії Конкурсу за рішенням журі присуджуються 

звання Лауреат І, ІІ, ІІІ ступеня та дипломант. За видатні мистецькі здобутки 

може учасникам Конкурсу бути присуджене Гран-прі (одне на всі вікові 

категорії). Лауреати та дипломанти Конкурсу, кращі ілюстратори, викладачі 

нагороджуються Дипломами лауреатів (дипломантів), нагородною продукцією, 

цінними подарунками, сувенірами. 

У рамках Конкурсу передбачені спеціальні нагороди. 

3. Журі має право змінювати кількість призерів у кожній номінації в 

залежності від рівня майстерності учасників. У ситуації, коли не виявлено гідних 

претендентів на призові місця – ці місця не присуджуються. У вирішенні спірних 

питань голова журі має право на один додатковий голос. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Admsh15%2540ymail.com%26ts%3D1449230827%26uid%3D1660802831435951503&sign=79a62095bc177b0c3d95f5cd42579043&keyno=1
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Фінансові умови проведення Конкурсу 

1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті міста Харкова на зазначену ціль згідно з 

затвердженими на відповідний рік календарними планами роботи Департаменту 

культури Харківської міської ради (його структурного підрозділу чи 

закладу), інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.  

2. Пересилання дипломів та призів здійснюється за рахунок учасників 

Конкурсу поштовим відправленням. 

         Контакти оргкомітету Конкурсу 
3.  

«Дитяча музична школа №15 ім. В.А. Моцарта» 

Адреса: м. Харків,  пр-т Ювілейний, 26-А  

Телефони для довідок: (+38057) 62-60-80 

Електронна пошта: dmsh15@ymail.com або 

oatarasowa@gmail.com 

Склад журі  

Х Міжнародного конкурсу концертмейстерів «АМАДЕЙ» 

(з 03 по 06 березня 2021 року, м. Харків) 

Голова журі: 

НІКІТСЬКА Євгенія Семенівна - заслужений діяч мистецтв України, професор 

Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, 

завідувач кафедри концертмейстерської майстерності (Україна) 

Члени журі: 

МОЛЧАНОВА Тетяна Олегівна. - професор, доктор мистецтвознавства, завідувач 

кафедри Львівської национальной Музичної академии ім. М. В. Лисенка (Україна) 

Ерік ЛАРСЕН - Професор школи мистецтв (Північна Кароліна, Сполучені Штати 

Америки) 

ХАНС-Мартін ШРАЙБЕР - професор вищої школи музики та театру, м. Лейпциг 

(Німеччина) 

ЦІГІЧКО Андрій Дмитрович - піаніст, викладач вищої школи музики та театру, м. 

Лейпциг (Німеччина) 

AMADEUS 

 International Piano Accompanists Competition 

Програма проведення 
Х Міжнародного конкурсу концертмейстерів «Амадей» 

(з 03 по 06 березня 2021 року, м. Харків) 
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03.03.2021-     Онлайн-церемонія відкриття Х Міжнародного конкурсу  
                     концертмейстерів «Амадей» та концерт лауреатів минулих років.  
   

  Прослуховування учасників конкурсу: Категорія С (І тур)  

                        Прослуховування учасників конкурсу: Категорія D (І тур) 

                        Підведення підсумків та оголошення результатів  

                        Прослуховування І туру (Категорії C та D) 

 

04.03.2021 -    Прослуховування учасників конкурсу: Категорія A 

  Прослуховування учасників конкурсу: Категорія В 

                        Підведення підсумків прослуховування (Категорії А та В) 

 

05.03.2021 -    Прослуховування учасників конкурсу: Категорія С (ІІ тур)  

  Прослуховування учасників конкурсу: Категорія D (ІІ тур) 

  Підведення підсумків прослуховування ІІ туру (Категорії C та D) 

 

06.03.2021 -   Закриття Х Міжнародного конкурсу концертмейстерів «Амадей»: 

                       оприлюднення результатів прослуховування  

                       та онлайн-концерт переможців 

                       

                       Засідання членів журі з організаторами конкурсу (у режимі онлайн). 

                       Підведення підсумків роботи конкурсу. 

                       Планування спільної роботи щодо організації  

                       та проведення творчих заходів. 

Заявка для участі 

в Х Міжнародному конкурсі концертмейстерів «АМАДЕЙ» 
(з 03 по 06 березня 2021 року, м. Харків) 

 

 
 

E- mail: dmsh15@ymail.com 
http://amadey.ucoz.com 

oatarasowa@gmail.com 
Tел./факс: +380572 - 62 60 80 

 
1. Країна, місто, навчальний заклад, телефон 

__________________________________________________________________ 

                                                     (повністю) 

2. Прізвище та ім’я 

учасника___________________________________________________________ 

(повністю) 

mailto:dmsh15@ymail.com
http://amadey.ucoz.com/
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3. Адреса учасника, 

телефон____________________________________________  

_________________________________________________________________ 

4. Дата 

народження__________________________________________________ 

5. Вікова категорія 

__________________________________________________ 

6. Прізвище, ім’я та по батькові викладача, адреса, телефон  

__________________________________________________________________ 

(повністю) 

7. Прізвище, ім’я та батькові ілюстратора 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(повністю) 

8. Інструмент____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. І тур. Програма виступу та хронометраж кожного твору  

__________________________________________________________ 

Хв.___Сек.___ 

__________________________________________________________ 

Хв.___Сек.___ 

__________________________________________________________ 

Хв.___Сек.___ 

ІІ тур. Програма виступу та хронометраж кожного твору  

__________________________________________________________ 

Хв.___Сек.___ 

_________________________________________________________________ 

Хв.___Сек.___ 

 

В разі невірно та несвоєчасно поданої інформації організатор не несе 

відповідальність за незручності, які зв’язані з перебуванням на конкурсі. 

Заявка на кожного учасника подається окремо. 
 


