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IX Międzynarodowy
Konkurs Młodych Pianistów
„Arthur Rubinstein in memoriam”
Bydgoszcz 2-8.11.2011
5 listopad - etap II

Uwaga, konkurs dla uczniów! Organizatorzy MiĊdzynarodowego Konkursu Máodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” ogáaszają konkurs na
najlepszą recenzje dla uczniów szkóá muzycznych II stopnia. Kategorie konkursu:
1. dowolnie wybrane wystĊpy uczestnków 2. najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego (II etap). Recenzje naleĪy przesáaü do 8.11.2011 do godz.16.00 na
adres mailowy dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl.

PAMIĄTKI Z KONKURSU!!!
Musisz je mieć! Płyty, książeczki konkursowe.

rubinstein patronem od 20 lat! 4 listopada 1991 roku PaĔstwowy

Zespóá Szkóá Muzycznych w Bydgoszczy otrzymaá imiĊ wybitnego pianisty
i czáowieka Artura Rubinsteina. Ze wzruszeniem wspominam tak niesáychanie miáe przyjĊcie, którego doznaáam wraz z córką w Bydgoszczy... – napisaáa
Īona Artura Rubinsteina, Aniela Máynarska-Rubinstein, która z córką Ewą
uczestniczyáa 4 listopada 1991 roku w uroczystoĞciach nadania imienia Artura Rubinsteina PaĔstwowemu Zespoáowi Szkóá Muzycznych.

LIST JuliannY AwdiejewEJ! „Serdecznie pozdrawiam uczestników, organizatorów i wszystkich miáoĞników muzyki z okazji inauguracji IX MiĊdzynarodowego Konkursu Máodych Pianistów „Arthur Rubinstein memoriam”. DziewiĊü
lat temu przyjechaáam po raz pierwszy do Bydgoszczy, by uczestniczyü w tym prestiĪowym i znanym z wysokich walorów artystycznych – konkursie. Nie wyobraĪaáam sobie wówczas, Īe pozostawi on w moim sercu tak trwaáy Ğlad i wpáynie tak
znacząco na moją artystyczną karierĊ. Ja dobrze wiem, co przeĪywają uczestnicy
konkursu w chwili jego inauguracji. Zatem ĪyczĊ im udanych wystĊpów. WaĪne
jest, Īeby nie myĞleü o tym, by zagraü lepiej od innych i otrzymaü najwyĪsze noty
– ale po prostu graü muzykĊ tak, jak ją czujecie. I pamiĊtajcie co mówiá Artur Rubinstein, Īe „to wáaĞnie my, wykonawcy, powoáujemy do Īycia muzykĊ napisaną przez
wielkich twórców”. WierzĊ, Īe publicznoĞü oczekująca na niezapomniane chwile
podczas spotkaĔ z wielką sztuką, bĊdzie was wspieraü, i Īe ten konkurs znów
wyáoni wspaniaáe talenty dla tradycji pianistycznego wykonawstwa.”

I ETAP ZA NAMI...

Zasłyszane... „Posiada doskonaáy kontakt z fortepianem!” (sáuchacz
o Dmytro Choni) „CeniĊ konkursy miĊdzynarodowe, dają duĪo doĞwiadczenia. Pozwalają poznaü szkoáy pianistyczne z róĪnych stron Ğwiata. (uczestniczka z Japonii) „Zagraáa lekko, z wdziĊkiem, barwnie…” (sáuchaczka
o Ran Feng) „PubliczmoĞü i atmosfera konkursu są znakomite! KaĪdy otrzymuje
gorące oklaski” (uczestnik z Polski) „ĝwietny muzyk, peáen pomysáów i zarazem
bardzo wraĪliwy” (o àukaszu KrupiĔskim) „Jestem tu po raz trzeci, zawsze doznaje niezwykáych wraĪeĔ” (pedagog-pianista).
CO NAS CZEKA... Do II etapu Jury pod przewodnictwem Ewy OsiĔskiej zakwali¿kowaáo dwunastu máodych utalentowanych pianistów. Podczas prezentacji bĊdziemy mogli usáyszeü sonaty klasyczne i romantyczne,
utwory Karola Szymanowskiego oraz utwór dowolny. Zarówno w II jak
i III etapie Jury osobno ocenia wykonanie utworu wáaĞnie tego kompozytora.
II ETAP / 2nd STAGE SOBOTA/ SATURDAY 5.11.2011
9:00 – 9:40 WOTA MACIEJ (Polska) 9:40 – 10:20 XU ZI (Chiny) 10:20 – 11:00
CHONI DMYTRO (Ukraina) 11:00 – 11:30 przerwa/break 11:30 – 12:10 KARAàOW
ANDRZEJ 12:10 – 12:50 KRUPIēSKI àUKASZ (Polska) 12:50 – 13:30 KSIĄĩEK
KRZYSZTOF (Polska) 13:30 – 16:00 przerwa/break 16:00 – 16:40 LI BORUN (Chiny)
16:40 – 17:20 MOSKALEWICZ KRZYSZTOF (Polska) 17:20 – 18:00 NAKAYA SAYAKA (Japonia) 18:00 – 18:30 przerwa/break 18:30 – 19:10 NOWAK PIOTR (Polska)
19:10 – 19:50 RITTER TOMASZ (Polska) 19:50 – 20:30 SZAàUCKA ANNA (Polska)

KONKURS DLA UCZNIÓW!!! na najlepszą recenzje
- napisz i prześlij do 8.11 (dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl)

WARSZTATY MUZYKI KAMERALNEJ W trakcie III etapu konkursu
(6-7 listopad), prof. Jerzy MarchwiĔski, znakomity polski pianista, kameralista i pedagog z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie poprowadzi Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Kameralnej „Partnerstwo
w muzyce”, których celem bĊdzie praca nad doskonaleniem umiejĊtnoĞci
zespoáowych i instrumentalnych uczniów i nauczycieli szkóá muzycznych,
studentów akademii muzycznych a takĪe pianistów-akompaniatorów.
Menu Anieli Rubinstein City Hotel Bydgoszcz wprowadza do karty Restauracji w dniach od 3 do 8 listopada br. specjalne „Menu Anieli Rubinstein”.
Zupy: ogórkowa, kapuĞniak, barszcz zabielany. Dania gáówne: sola
z pieczarkami serwowana z ziemniakami paryskimi i bukietem warzyw,
duszona pieczeĔ woáowa z puree ziemniaczanym i surówką z buraczków,
medaliony z kurczaka podane z lanymi kluseczkamii glazurowaną marchewką. Desery: crêpes suzette, tarta truskawkowa, krem karmelowy.
Kulinarna partytura Neli Niecodzienna ksiąĪka „Kuchnia Neli”
przygotowana zostaáa przez ĪonĊ wielkiego pianisty i wielkiego smakosza. To pamiĊtnik wspólnego, rodzinnego gotowania i dáugiego Īycia
u boku sáawnego Artura Rubinsteina. Sama pisaáa o tym tak: „Poprzez
gotowanie staraáam siĊ wyraziü moją radoĞü. Przysmaki, które gotujĊ dla dzieci, rodziny i przyjacióá Ğwiadczą o moim do nich uczuciu.”
NaleĞniki z dĪemem lub cukrem: 1 szklanka mąki, 1 szklanka mleka,
3/4 szklanki Ğmietany, 1/4 áyĪeczki soli, 2 jajka, ok. 3 áyĪek stoáowych oleju
lub klarowanego masáa. MąkĊ ubiü dokáadnie z mlekiem, Ğmietaną i solą.
Dodaü jajka i dalej ubijaü. Ciasto odstawiü na 30 minut. NaleĞniki smaĪyü
na duĪym ogniu na patelni minimalnie wysmarowanej táuszczem. NaleĞnik
powinien siĊ smaĪyü przynajmniej 2 minuty z kaĪdej strony i mieü záocistobrązowy kolor. Podawaü z cukrem lub dĪemem.

