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Кожного року влітку Київ приймає всіх, хто бажає удосконалити свою 
професійну майстерність, отримати задоволення від спілкування з 
Музикою, подарувати своє мистецтво киянам і гостям столиці.
Протягом 15 років найстаріший музичний навчальний заклад України – 
Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра презентує Міжнародну 
«Літню музичну академію».

Заняття проходять на базі Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра.
Навчатися можуть всі бажаючі без обмежень за віком, громадянством та професійним рівнем. 

1. Сольне  виконавство (фортепіано, скрипка, 
віолончель)
6 уроків по 45 хвилин
2. Гра з оркестром
6 уроків по 45 хвилин, 2 репетиції та виступ 
з оркестром

3. Ансамблеве музикування 
4. Історія та культурні традиції 
м. Києва (екскурсійне обслуговування)
5. Концертна практика

Академія?  
Що це? 

МАЙСТЕР-КЛАСИ ВЕДУТЬ:

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ:

ФОРТЕПІАНО гра з оркестром                       сольне виконавство

ВІОЛОНЧЕЛЬ гра з оркестром 
сольне виконавствоСКРИПКА гра з оркестром 

сольне виконавство

Марк Лакірович 
(США) 
Заняття ведуться 
російською та 
англійською мовами

Яков Касман  
(США) 
Заняття ведуться 
російською, 
французькою та 
англійською мовами

Олексій Гринюк  
(Велика Британія) 
Заняття ведуться 
російською та 
англійською мовами

Марія Пухлянко  
(Україна) 
Заняття ведуться 
українською, 
російською та 
англійською мовами

Володимир Пантелєєв 
(США) 
Заняття ведуться 
російською та 
англійською мовами



НОВИНА
Ансамблеве музикування

Майстер-клас безкоштовний. Складається з 5 уроків.
Уроки ансамблевої гри ведуть всі викладачі Академії.

Майстер-клас передбачає гру в інструментальних ансамблях різних складів.
Ми впевнені, що цей курс зацікавить слухачів Академії. Він надасть неоціненну 

можливість представникам різних національних шкіл, професіоналам і аматорам,  
спілкуватись мовою музики, стане окрасою концертних програм Академії. 

Майстер-клас «Гра з оркестром» супроводжує:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ  

СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР УКРАЇНИ
Диригент:
народний артист України, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка
ВОЛОДИМИР СІРЕНКО

УВАГА!
Програма Міжнародної «Літньої музичної академії» передбачає різноманітну концертну 
практику на Міжнародному фестивалі «Київські літні музичні вечори». Виступи слухачів 

проходять у концертних залах, творчих установах. 
Слухачі Академії мають змогу грати соло, у складі ансамблю, з оркестром. 

У концертах Фестивалю, поряд з молодими виконавцями, беруть участь визнані професійні 
музиканти – викладачі Академії та гості Фестивалю.

АНСАМБЛЬ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ ІМ. Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО БУДИНКУ ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ УКРАЇНИ

Диригент:
заслужений діяч мистецтв України ІГОР АНДРІЄВСЬКИЙ 



Кожен, хто бажає удосконалити свою професійну майстерність, 
надсилає заявку, яка заповнюється online на сайті конкурсу: 
www.horowitzv.org
e-mail: horowitz@horowitzv.org

Заповнена «Заявка» за особистим підписом є згодою з умовами, які 
пропонуються у даному проспекті.

Остаточний термін надходження заявок – 15 червня 2016р.

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СЛУХАЧІВ 
«ЛІТНЬОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» 

можливо отримати після 20 червня 2016 р. 
на сайті: www.horowitzv.org

Реєстрація слухачів – 03 липня 2016 року
з 10.00 до 13.00 

у Київському інституті музики ім. Р. М. Глієра
вул. Льва Толстого, 31; м.Київ, Україна.  

# заявки, що надійдуть після 15 червня 2016 р., 
не розглядатимуться;
# у разі отримання великої кількості заявок, 
відповідний майстер-клас буде сформовано з 
урахуванням терміну надходженням заявок;  

# у разі отримання менш, ніж 5 заявок, 
відповідний майстер-клас не відбудеться, про 
що буде повідомлено заявникам. 

Як стати 
слухачем 
Академії? 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!



# Заняття у Міжнародній «Літній музичній академії» 
триватимуть з 04 до 15 липня (включно) у приміщенні 
Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра.
Заняття передбачають активну форму навчання й відкриті для 
публіки.

# Слухачі Міжнародної «Літньої музичної академії» забезпечуються:
– класами для самостійних занять сольною програмою та ансамблевим музикуванням;
– концертними залами для сольних, ансамблевих виступів та виступів з оркестром;
– професійним оркестром для виступів солістів з оркестром;
– концертмейстерами для занять в класах скрипки, віолончелі;
– у період роботи Академії слухачі можуть користуватися бібліотекою Київського 
інституту музики ім. Р. М. Глієра;
– за бажанням слухачі можуть проживати у гуртожитку Київського інституту музики       
ім. Р. М. Глієра (вул. Дашавська, 22); 
# Розклад виступів з оркестром складається дирекцією «Літньої музичної академії» 
спільно з диригентами і не може бути змінений.
Виступи слухачів «Академії» з оркестром на Міжнародному фестивалі «Київські літні 
музичні вечори»: 9–10, 13–15 липня 2016 року.
# Майстер-клас «Сольне виконавство» передбачає виступ кожного слухача у концертах. 
Тому просимо підготувати твори для концертних виступів.
# Репертуар майстер-класу «Ансамблеве музикування» необхідно вказати в «Заявці»;   
# Після проходження майстер-класів слухачі отримають відповідний сертифікат 
Міжнародної  «Літньої музичної академії». 
Попередження! Майстер-класи не забезпечуються перекладачами.
Увага! Учасники майстер-класу «Гра з оркестром» забезпечують оркестр партитурою та 
оркестровими партіями.

Як 
навчатися в
Академії? 
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