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5 listopad - etap II

Uwaga, konkurs dla uczniów! Organizatorzy Mi dzynarodowego Kon-
kursu M odych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” og aszaj  konkurs na 
najlepsz  recenzje dla uczniów szkó  muzycznych II stopnia. Kategorie konkursu: 
1. dowolnie wybrane wyst py uczestnków 2. najlepsze wykonanie utworu K. Szy-
manowskiego (II etap). Recenzje nale y przes a  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 Pa stwowy 
Zespó  Szkó  Muzycznych w  Bydgoszczy otrzyma  imi  wybitnego pianisty 
i cz owieka Artura Rubinsteina. Ze wzruszeniem wspominam tak nies ycha-
nie mi e przyj cie, którego dozna am wraz z córk  w Bydgoszczy... – napisa a 
ona Artura Rubinsteina, Aniela M ynarska-Rubinstein, która z córk  Ew  

uczestniczy a 4 listopada 1991 roku w uroczysto ciach nadania imienia Ar-
tura Rubinsteina Pa stwowemu Zespo owi Szkó  Muzycznych.

LIST JuliannY AwdiejewEJ! „Serdecznie pozdrawiam uczestników, or-
ganizatorów i wszystkich mi o ników muzyki z okazji inauguracji IX  Mi dzyna-
rodowego Konkursu M odych Pianistów „Arthur Rubinstein memoriam”. Dziewi  
lat temu przyjecha am po raz pierwszy do Bydgoszczy, by uczestniczy  w tym pre-
sti owym i znanym z wysokich walorów artystycznych – konkursie. Nie wyobra-
a am sobie wówczas, e pozostawi on w moim sercu tak trwa y lad i wp ynie tak 

znacz co na moj  artystyczn  karier . Ja dobrze wiem, co prze ywaj  uczestnicy 
konkursu w chwili jego inauguracji. Zatem ycz  im udanych wyst pów. Wa ne 
jest, eby nie my le  o tym, by zagra  lepiej od innych i otrzyma  najwy sze noty 
– ale po prostu gra  muzyk  tak, jak j  czujecie. I pami tajcie co mówi  Artur Rubin-
stein, e „to w a nie my, wykonawcy, powo ujemy do ycia muzyk  napisan  przez 
wielkich twórców”. Wierz , e publiczno  oczekuj ca na niezapomniane chwile 
podczas spotka  z wielk  sztuk , b dzie was wspiera , i e ten konkurs znów 
wy oni wspania e talenty dla tradycji pianistycznego wykonawstwa.” 



I ETAP ZA NAMI...

Zasłyszane... „Posiada doskona y kontakt z fortepianem!” (s uchacz 
o Dmytro Choni)  „Ceni  konkursy mi dzynarodowe, daj  du o do wiadcze-
nia. Pozwalaj  pozna  szko y pianistyczne z ró nych stron wiata. (uczest-
niczka z  Japonii) „Zagra a lekko, z wdzi kiem, barwnie…” (s uchaczka 
o Ran Feng) „Publiczmo  i atmosfera konkursu s  znakomite! Ka dy otrzymuje 
gor ce oklaski” (uczestnik z Polski)  „ wietny muzyk, pe en pomys ów i zarazem 
bardzo wra liwy” (o ukaszu Krupi skim) „Jestem tu po raz trzeci, zawsze doz-
naje niezwyk ych wra e ”  (pedagog-pianista).

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 KARA OW 
ANDRZEJ 12:10 – 12:50 KRUPI SKI UKASZ (Polska) 12:50 – 13:30 KSI EK 
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 SAY-
AKA (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 SZA UCKA ANNA (Polska)

CO NAS CZEKA... Do II etapu Jury pod przewodnictwem Ewy Osi -
skiej zakwali  kowa o dwunastu m odych utalentowanych pianistów. Pod-
czas prezentacji b dziemy mogli us ysze  sonaty klasyczne i romantyczne, 
utwory Karola Szymanowskiego oraz utwór dowolny. Zarówno w II jak 
i III etapie Jury osobno ocenia wykonanie utworu w a nie tego kompozytora.



Menu Anieli Rubinstein City Hotel Bydgoszcz wprowadza do karty Re-
stauracji w dniach od 3 do 8 listopada br. specjalne „Menu Anieli Rubinstein”. 
Zupy: ogórkowa, kapu niak, barszcz zabielany. Dania g ówne: sola 
z pieczarkami serwowana z ziemniakami paryskimi i bukietem warzyw, 
duszona piecze  wo owa z puree ziemniaczanym i surówk  z buraczków, 
medaliony z  kurczaka podane z lanymi kluseczkamii glazurowan  mar-
chewk . Desery: crêpes suzette, tarta truskawkowa, krem karmelowy.

Kulinarna partytura Neli Niecodzienna ksi ka „Kuchnia Neli”
przygotowana zosta a przez on  wielkiego pianisty i wielkiego sma-
kosza. To pami tnik wspólnego, rodzinnego gotowania i d ugiego ycia 
u boku s awnego Artura Rubinsteina. Sama pisa a o tym tak: „Poprzez 
gotowanie stara am si  wyrazi  moj  rado . Przysmaki, które gotu-
j  dla dzieci, rodziny i przyjació  wiadcz  o moim do nich uczuciu.” 
 Nale niki z d emem lub cukrem: 1 szklanka m ki, 1 szklanka mleka, 
3/4 szklanki mietany, 1/4 y eczki soli, 2 jajka, ok. 3 y ek sto owych oleju 
lub klarowanego mas a. M k  ubi  dok adnie z mlekiem, mietan  i sol . 
Doda  jajka i dalej ubija . Ciasto odstawi  na 30 minut. Nale niki sma y  
na du ym ogniu na patelni minimalnie wysmarowanej t uszczem. Nale nik 
powinien si  sma y  przynajmniej 2 minuty z ka dej strony i mie  z ocisto-
br zowy kolor. Podawa  z cukrem lub d emem. 

WARSZTATY MUZYKI KAMERALNEJ W  trakcie III etapu konkursu
(6-7 listopad), prof. Jerzy Marchwi ski, znakomity polski pianista, kamerali-
sta i pedagog z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie poprowadzi Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Kameralnej „Partnerstwo 
w muzyce”, których celem b dzie praca nad doskonaleniem umiej tno ci 
zespo owych i instrumentalnych uczniów i nauczycieli szkó  muzycznych, 
studentów akademii muzycznych a tak e pianistów-akompaniatorów. 

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


