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ХІІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів 
пам’яті Володимира Горовиця

ГРУПА «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» (18–21 листопада 2021 року)

ЗА ВІДЕОЗАПИСАМИ

УВАГА!
Через обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19, оргкомітет 

ХІІІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця прийняв рішення про проведення 

конкурсу «Горовиць–Дебют» в онлайн форматі. 

Дивіться уважно – в тексті розділу «Умови участі в конкурсі» є зміни!

1.Умови участі в конкурсі

До участі в конкурсі в групі «Горовиць–Дебют» допускаються юні піаністи всіх 
національностей, які народились після 18 листопада 2007 року. 
Конкурс «Горовиць–Дебют» проводиться у 4-х окремих групах. Конкурсант 
має право взяти участь у змаганні в одній, двох, трьох або чотирьох групах за 
умови реєстрації та сплати внеску в кожній групі. 
Відбір учасників здійснює дирекція конкурсу на підставі документів, що 
надійшли від претендентів.  

Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи:
• заявка, яка заповнюється на сайті конкурсу www.horowitzv.org з 

обов’язковим хронометражем кожного твору та URL-посиланням на 
відеозапис своєї програми в YouTube;

• ксерокопія свідоцтва про народження;
• фотокартка (поясна) в електронному вигляді, придатна для друку в 

буклеті та зроблена не раніше 2021 р.;
• ксерокопії документів, що підтверджують отримані раніше перемоги в 

конкурсах. 

Останній день отримання на електронну адресу конкурсу 
horowitz@horowitzv.org документів, фото, а також заповнення на сайті 
конкурсу www.horowitzv.org онлайн заявки 
(з URL-посиланням на відеозапис) – 20 жовтня 2021 р.

Технічні вимоги до відеозапису програми учасника:
• кожен учасник повинен завантажити невідредаговане відео високої 

якості (HD) свого виконання в YouTube і надати URL-посилання зі своєю 
анкетою-заявкою;

• відеозйомку виступу бажано здійснити за роялем на сцені в залі або 
подібному приміщенні;

• під час виконання програми на відео мають бути чітко видно рояль, 
обличчя, руки та ноги піаніста; 

• відеозйомка повинна проводитися без вимкнення і зупинки відеокамери, 
з початку і до кінця виконання творів всієї програми, без монтажу. Не 
додавайте заголовки, загасання або відеопереходи; 

• звук має бути записано наживо. Студійний запис приймається тільки, якщо 
його зроблено без дублів. Будь-який показ множинних дублів призведе до 
дискваліфікації; 

• перед виконанням програми учасник повинен назвати своє ім’я, країну 
і зазначити, що «запис зроблено спеціально для ХІІІ Міжнародного 
конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця», назвати 
відповідну групу конкурсу; 

• відеозапис, розміщений на YouTube каналі конкурсанта як закрите 
посилання, повинен мати відповідний опис: прізвище, ім’я, місто, країна, 
номінація, програма; 

• у разі невідповідності відеозапису технічним вимогам Конкурсу, надіслана 
заявка розглядатися не буде; 

• після відправки відео ніякі заміни репертуару не дозволяються;
• відправлення учасником заявки і конкурсного відеоматеріалу є 

підтвердженням і прийняттям всіх умов даного Положення. 

Претенденти, які впродовж останніх двох років були або наразі є учнями будь-
кого із членів журі, а також ті, хто має родинні відносини з будь-ким із членів 
журі, не можуть брати участь у конкурсних змаганнях.

Документи, що надійшли не повністю або із запізненням, не розглядаються.
Дирекція, розглянувши отримані документи, визначає учасників конкурсу. 
Список учасників конкурсу розміщується на сайті конкурсу www.horowitzv.org

Конкурсні виступи прослуховуються за алфавітним порядком (українська 
мова) прізвищ учасників кожної групи.
Оприлюднення порядку виступів – 30 жовтня 2021 р.
Конкурсні прослуховування будуть транслюватися на каналі YouTube 
конкурсу Володимира Горовиця 
https://www.youtube.com/c/HorowitzCompetition/playlists 
та на сторінках партнерів конкурсу в період з 18 по 21 листопада 2021 р.

2. Фінансові умови Конкурсу 

З метою належної організації та проведення Конкурсу, всі учасники сплачують 
благодійний організаційний внесок в розмірі US $50 або еквівалент цієї суми в 
національній валюті України за курсом НБУ. Благодійний організаційний внесок 
сплачується в момент заповнення анкети-заявки та не підлягає поверненню, 
навіть якщо учасник знімається з конкурсу.

УВАГА!!! При сплаті реєстраційного внеску обов’язково має бути зазначено 
призначення платежу: Благодійний внесок [ПІБ учасника]. Оплата 
здійснюється на сайті партнера конкурсу https://music-bridge.org/vnesok/ * 
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і підтверджується скан-копією чека, квитанції, або скриншотом (тільки якісне 
та чітке зображення).

3. Журі

Журі конкурсу працює відповідно до «Положення про журі». 
Склад журі буде оголошено на сайті конкурсу не пізніше 1 серпня 2021 р. 

Оцінка виступів конкурсантів проводиться таємним голосуванням. 

Журі за згодою всіх членів має право прийняти рішення про припинення 
виступу, якщо той перебільшує вказаний регламент. 
Рішення журі конкурсу на всіх етапах є остаточним, обговоренню, перегляду 

чи оскарженню не підлягає.

4. Дирекція

Дирекція залишає за собою ексклюзивне право на всі види відеозаписів 
конкурсних виступів, вони є власністю Міжнародного благодійного фонду 
конкурсу Володимира Горовиця.

Дирекція має ексклюзивне право на укладання договорів з іншими сторонами 
з метою реклами і реалізації вищезазначених матеріалів.
Ніяких винагород конкурсантам за використання дирекцією конкурсних 
матеріалів не передбачено.

Переможці конкурсу в групі  «Горовиць-Дебют» отримують дипломи та призи, 
беруть участь у заключному відео концерті конкурсу. 
Дирекція залишає за собою право залучати переможців до концертної 
діяльності в сезонах 2021–2023 років.

Підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, благодійні 
фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати 
спеціальні призи та інші відзнаки учасникам конкурсу за погодженням з 
оргкомітетом конкурсу.

5. Репертуарні вимоги (всі твори програми виконуються напам’ять).

І група «А» ELEMENTARY
Програма за вибором учасника. 
Тривалість виступу – 10 хвилин. 

ІІ група «В» ELEMENTARY
Програма за вибором учасника з обов’язковим виконанням етюду. 
Тривалість виступу – 15 хвилин.

ІІІ група «С» ADVANCED
Програма за вибором учасника з обов’язковим виконанням:
– сонати (І чи ІІ–ІІІ ч.) або варіацій;
– віртуозного твору.
Тривалість виступу – 20 хвилин. 

ІV група «D» ADVANCED
Виконання частини концерту для фортепіано з оркестром у супроводі другого 
фортепіано. 

УВАГА!
Програма, подана в заявці, не може бути змінена під час конкурсу. 

У випадку виникнення суперечок при тлумаченні даного тексту, єдино 
правильним варіантом є український.  
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МОЛОДША ГРУПА (22–25 листопада 2021 р.)

ЗА ВІДЕОЗАПИСАМИ

УВАГА!
Через обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19, оргкомітет 

ХІІІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця прийняв рішення про проведення 

конкурсу в Молодшій групі в онлайн форматі. 

Дивіться уважно – в тексті розділу «Умови участі в конкурсі» є зміни!

1.Умови участі в конкурсі

До участі в конкурсі в Молодшій групі допускаються юні піаністи всіх 
національностей, які народились між 22 листопада 2006 р. та 22 листопада 
2012 р. 
Відбір учасників здійснює дирекція конкурсу на підставі документів, що 
надійшли від претендентів. 

Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи:
• заявка, яка заповнюється на сайті конкурсу www.horowitzv.org з 

обов’язковим хронометражем кожного твору та URL-посиланням на 
відеозаписи своїх програм I і II турів в YouTube;

• ксерокопія свідоцтва про народження;
• фотокартка (поясна) в електронному вигляді, придатна для друку в 

буклеті та зроблена не раніше 2021 р.;
• ксерокопії документів, що підтверджують отримані раніше перемоги в 

конкурсах. 

Останній день отримання на електронну адресу конкурсу 
horowitz@horowitzv.org документів, фото, а також заповнення на сайті 
конкурсу www.horowitzv.org онлайн заявки (з URL-посиланням) 
на відеозапис – 20 жовтня 2021 р.

Технічні вимоги до відеозапису програми учасника:
• кожен учасник повинен завантажити невідредаговане відео високої 

якості (HD) свого виконання в YouTube і надати URL-посилання зі своєю 
анкетою-заявкою;

• відеозйомку виступу бажано здійснити за роялем на сцені в залі або 
подібному приміщенні;

• під час виконання програми на відео мають бути чітко видно рояль, 
обличчя, руки та ноги піаніста; 

• відеозйомка повинна проводитися без вимкнення і зупинки відеокамери, 
з початку і до кінця виконання творів окремо кожного туру, без монтажу. 
Не додавайте заголовки, загасання або відеопереходи;  

• звук має бути записано наживо. Студійний запис приймається тільки, якщо 
його зроблено без дублів. Будь-який показ множинних дублів призведе до 
дискваліфікації; 

• перед виконанням програми туру учасник повинен назвати своє ім’я, 
країну і зазначити, що «запис зроблено спеціально для ХІІІ Міжнародного 
конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця», Молодша 
група; 

• відеозаписи турів, розміщені на YouTube каналі конкурсанта як закриті 
посилання, повинні мати відповідний опис: прізвище, ім’я, місто, країна, 
програма двох турів; 

• у разі невідповідності відеозапису технічним вимогам Конкурсу, надіслана 
заявка розглядатися не буде; 

• після відправки відео ніякі заміни репертуару не дозволяються;
• відправлення учасником заявки і конкурсного відеоматеріалу є 

підтвердженням і прийняттям всіх умов даного Положення.

Претенденти, які впродовж останніх двох років були або наразі є учнями будь-
кого із членів журі, а також ті, хто має родинні відносини з будь-ким із членів 
журі, не можуть брати участь у конкурсних змаганнях.

Документи, що надійшли не повністю або із запізненням, не розглядаються. 

Дирекція, розглянувши отримані документи, визначає учасників конкурсу. 
Список учасників конкурсу розміщується на сайті конкурсу www.horowitzv.org
 
Конкурсні виступи прослуховуються за алфавітним порядком (українська 
мова) прізвищ учасників.
Оприлюднення порядку виступів – 30 жовтня 2021 р. 
Всі твори програми виконуються напам’ять. 

Конкурсні прослуховування будуть транслюватися на каналі YouTube 
конкурсу Горовиця https://www.youtube.com/c/HorowitzCompetition/playlists 
та на сторінках партнерів конкурсу в період з 22 по 25 листопада 2021 р.

2. Фінансові умови Конкурсу 

З метою належної організації та проведення Конкурсу, всі учасники сплачують 
благодійний організаційний внесок в розмірі US $70 або еквівалент цієї суми в 
національній валюті України за курсом НБУ. Благодійний організаційний внесок 
сплачується в момент заповнення анкети-заявки та не підлягає поверненню, 
навіть якщо учасник знімається з конкурсу.

УВАГА!!! При сплаті реєстраційного внеску обов’язково має бути зазначено 
призначення платежу: Благодійний внесок [ПІБ учасника]. Оплата 
здійснюється на сайті партнера конкурсу https://music-bridge.org/vnesok/ * 
і підтверджується скан-копією чека, квитанції, або скриншотом (тільки якісне 
та чітке зображення).  
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3. Журі

Журі конкурсу працює відповідно до «Положення про журі». 
Склад журі буде оголошено на сайті конкурсу не пізніше 1 серпня 2021 р. 

Оцінка виступів конкурсантів на всіх турах проводиться таємним голосуванням. 
Журі має право прийняти рішення про припинення виступу, якщо той виходить 
за межі вказаного у проспекті регламенту.
Рішення журі конкурсу на всіх його етапах є остаточним, обговоренню, 
перегляду чи оскарженню не підлягає.

Конкурс у Молодшій групі проводиться в два тури: 
• I тур – згідно репертуарних вимог;

члени Журі визначають 12 конкурсантів, які допускаються до участі у ІІ турі;
• IІ тур – згідно репертуарних вимог;

члени Журі визначають 6 переможців конкурсу.

4. Дирекція

Дирекція залишає за собою ексклюзивне право на всі види відеозаписів 
конкурсних виступів, вони є власністю Міжнародного благодійного фонду 
конкурсу Володимира Горовиця.

Дирекція має ексклюзивне право на укладання договорів з іншими сторонами 
з метою реклами і реалізації вищезазначених матеріалів.
Ніяких винагород конкурсантам за використання дирекцією конкурсних 
матеріалів не передбачено.
Переможці конкурсу в Молодшій групі отримують нагороди, дипломи та 
призи, беруть участь у заключному відео концерті. 
Дирекція залишає за собою право залучати переможців до концертної 
діяльності в сезонах 2021–2023 років.

Підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, благодійні 
фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати 
спеціальні призи та інші відзнаки учасникам конкурсу за погодженням з 
оргкомітетом конкурсу.

5. Нагороди

І премія – 2000 доларів США, звання лауреата і Золота медаль
ІІ премія – 1500 доларів США, звання лауреата і Срібна медаль
ІІІ премія – 1000 доларів США, звання лауреата і Бронзова медаль
ІV премія – 600 доларів США, звання лауреата
V премія – 300 доларів США, звання лауреата
VІ премія – 200 доларів США,звання лауреата
Премії присуджуються рішенням журі.

У залежності від досягнутих конкурсантами результатів і в межах встановленого 
розміру премії журі має право: 
– присудити не всі премії; 
– ділити премії (крім першої) між виконавцями. 

Всі премії виплачуються в українській національній валюті, при цьому з них 
утримується прибутковий податок згідно з діючим законодавством України. 

Підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, благодійні 
фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати 
додаткові премії, спеціальні призи та інші відзнаки учасникам конкурсу за 
погодженням з оргкомітетом конкурсу.

6. Репертуарні вимоги (всі твори програми виконуються напам’ять).

І тур
1.Й. С. Бах. Одна прелюдія та фуга з "Добре темперованого клавіру".
2. Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен (за вибором). І або ІІ–ІІІ частини сонати.
3. М. Клементі, К. Черні (тв. 740), М. Мошковський, Ф. Шопен, Ф. Ліст, 
С. Рахманінов, О. Скрябін, К. Дебюссі, І. Стравінський, Д. Лігеті (за вибором). 
Один віртуозний етюд. 
4. Твір українського композитора.
УВАГА! Сергій Прокоф’єв не є українським композитором!!!
Тривалість звучання програми – до 20 хвилин.

ІІ тур
1. Обов'язковий твір (див. Додаток  № 1 «Перелік обов'язкових творів ІІ туру»). 
2. Один або декілька творів композиторів періоду від романтизму до 
сучасності.
Тривалість звучання програми – до 25 хвилин.

УВАГА!
Програма, подана в заявці, не може бути змінена в конкурсі.

У випадку виникнення суперечок при тлумаченні даного тексту, єдино 
правильним варіантом є український. 

Додаток № 1 
Перелік обов’язкових творів ІІ туру

К. Дебюссі. Прелюдія
Ф. Ліст. «Втіха»
Ф. Мендельсон. «Пісня без слів»
М. Мошковський. Етюд
М. Мошковський. «Іскринки»
С. Рахманінов. Музичний момент
С. Рахманінов. Полька

С. Рахманінов. Прелюдія
С. Рахманінов. Транскрипція
Д. Скарлатті. Соната (з репризами)
О. Скрябін. Прелюдія
Ф. Шопен. Мазурка
Ф. Шопен. Ноктюрн
Ф. Шуберт. Експромт
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ХIІI International Competition for Young Pianists in 
Memory of Vladimir Horowitz

GROUP «HOROWITZ-DEBUT» (October 17–25, 2021)

1. Competition conditions 

The Competition in Group “Horowitz-Debut” is opened to young pianists of all 
nationalities, born after 17 October 2007. 
The Competition in Group “Horowitz-Debut” is held in four separate groups.
The applicant has the right to participate in one, two, three or four groups on 
condition of registration, casting of lots and fee payment in every group.
To participate in the Competition, applicants must submit:
– a filled in application form on the official website of the Competition
www.horowitzv.org;
In addition to filling in the application form, the following documents must be sent
to the e-mail of Competition Administration horowitz@horowitzv.org:
– a copy of the birth certificate or passport;
– a copy of the identification code (for citizens of Ukraine);
– a half-length digital photo (300 dpi), suitable for printing in a booklet and taken 
no earlier than one year before submitting the application form;
– copies of documents confirming previous awards, if any, in music competitions.
The deadline to submit the application form, documents, and photos to the 
e-mail of the Competition Administration is 15 August 2021.

Applicants who are currently students of a Jury member or have a familial 
relationship with a Jury member are not allowed to participate in the Competition.

Documents that arrive incomplete or late will not be considered.

Invitations to the Competition will be sent to participants by 15 September 2021. 
The Administration will publish the list of participants on the website 
www.horowitzv.org.

All participants who receive invitations must notify the Competition Administration
of the precise date and time of their arrival by 10 October 2021. 
Foreign participants are responsible for obtaining their passports and visas.
Applicants may contact the nearest Embassy or Consulate of Ukraine for advice
on these matters.

The participation fee is 50 U.S. dollars or the equivalent sum in the national
currency of Ukraine at the rate of the National Bank of Ukraine, and is to be paid
during registration.

Registration of the participants and drawing of lots will be held on 17 October 2021 
from 10.00 AM to 01.00 PM at the Administration office at the address:
31 L. Tolstogo St., Kyiv, Ukraine.

XІII міжнародний 
конкурс
молодих піаністів
пам’яті 
Володимира Горовиця

INTERNATIONAL

COMPETITION
FOR YOUNG PIANISTS

IN MEMORY

OF VLADIMIR HOROWITZ

Address of the Administration of the Competition:
Ukraine, 01032, Kyiv
   31, L. Tolstogo str.

tel.: 38 (044) 288 3238
       38 (044) 288 1574

e-mail: horowitz@horowitzv.org
www.horowitzv.org


