Шановні піаністи, конкурсанти, колеги!
Зараз усі ми переживаємо довгу паузу у зв’язку з глобальною пандемією.
Кожному з нас нелегко, країнам нелегко, і, на жаль, організовувати
міжнародні заходи також не просто.
Платон заявив: "Музика дарує душу Всесвіту, крила розуму, політ уяві і
життя усьому".
Незважаючи на всі перешкоди, давайте летіти на крилах натхнення!
Організатори Міжнародного конкурсу піаністів Володимира Крайнєва
вирішили провести XIV конкурс дистанційно. Наші колеги в Литві будуть
допомагати та працювати з організаційних питаннь онлайн-змагань. Ми
гарантуємо, що всі високі стандарти роботи конкурсу та роботи журі EMCY такі як професіоналізм, об’єктивність, прозорість тощо - будуть повністю
збережені. Ми зробимо все можливе, щоб організувати цей інтернет-конкурс
на найвищому рівні, і ми маємо надію побачити та почути вас у конкурсі
2022 року.
Умови, за яких відбуватимуться майбутні змагання:
- кандидати, які були запрошені на XIV конкурс, можуть взяти участь в
інтернет-конкурсі;
- вікові групи залишаються незмінними (див. нижче);
- програмні вимоги залишаються незмінними з одним обмеженням оркестрового туру не буде, кожен учасник повинен надіслати записи сольних
виступів І та ІІ турів (або одного у номінації «Дебют»));
- учасники повинні зареєструватися в інтернеті через свої облікові записи на
artistDB (тільки англійською мовою) до 15 січня 2021 року, усі відеоролики
мають бути завантажені не пізніше 15 лютого 2021 року; посилання для
реєстрації на XIV Міжнародний конкурс юних піаністів В. Крайнєва буде
відкрите
з
25
листопада
2020
року
за
адресою:
https://artistdb.eu/en/nousr/contests;
- усі учасники, які зареєструвались і сплатили вступний внесок на XIV
Міжнародний конкурс Крайнєва, повинні зареєструватися (тільки
англійською мовою) в artDB та завантажити необхідне відео (після 25
листопада 2020 р.).
- нові учасники повинні зареєструватися та сплатити внесок за участь у
конкурсі відповідно до своєї групи на artistDB.eu (в категорії «Юний
майстер» - 50 EUR; в категорії «Дебют» - 30 EUR).
- усі учасники XIV онлайн-конкурсу В.Крайнєва будуть запрошені на XV
конкурс В. Крайнєва в березні 2021 року зі знижкою в розмірі 50%, власники дипломів зі знижкою 75% та переможці зі 100% знижкою

вступного внеску. Ми дуже сподіваємось повернутися до традиційного
формату виступів у 2022 році.
Вікові групи, репертуар та вимоги часу:
У конкурсі можуть взяти участь піаністи, які народилися 1 березня 2001
року, або пізніше.
I. Категорія «Юний майстер» поділяється на дві вікові групи:
Перша вікова група - учасники, народжені 01.03.2005 р., або пізніше
Друга вікова група - учасники, народжені 01.03.2001, або пізніше
Репертуар:
У першому та другому турах піаністи повинні виконувати лише сольні
фортепіанні твори.
Композиції з першого туру не можуть повторюватися у другому турі.
Перший тур
1. Поліфонічний твір епохи бароко.
2. Швидка частина сонати класичного періоду.
3. Етюд за вибором учасника.
Вибір музики для решти програми
здійснюється
протягом визначеного для кожної вікової групи часу.

на розсуд учасника

Другий тур
1. Будь-який твір Ф. Шопена або Р. Шумана.
2. Твір композитора країни учасника.
Вибір музики для решти програми на здійснюється
протягом визначеного для кожної вікової групи часу.

розсуд учасника

Тривалість виконання програми:
Перша вікова група - від 10 до 20 хвилин (у І та ІІ турах);
Друга вікова група - від 15 до 25 хвилин (у І та ІІ турах).
Категорія «Дебют» поділяється на три вікові групи:
Перша вікова група - учасники, народжені 01.03.2008 р., або пізніше
Друга вікова група - учасники, народжені 01.03.2006 р., або пізніше
Третя вікова група - учасники, народжені 01.03.2004р., або пізніше

Категорія “Дебют” (конкурс в один тур)
1. Поліфонічний твір епохи барокко.
2. Швидка частина сонати класичного періоду.
3. Етюд за вибором учасника.
Вибір музики для решти програми здійснюється на розсуд учасника
протягом визначеного для кожної вікової групи часу.
Тривалість виконання програми для кожної вікової групи категорії «Дебют»:
Перша вікова група - від 10 до 15 хвилин;
Друга вікова група - від 15 до 20 хвилин;
Третя вікова група - від 20 до 25 хвилин.
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