ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ „ДИМИТЪР НЕНОВ”

От 7 до 10 октомври в Разград ще се проведе Петият международен конкурс за млади
пианисти „Димитър Ненов”. Организатори на събитието са Министерство на културата,
Община Разград, Разградска филхармония и къща музей „Д. Ненов”.

В конкурса могат да вземат участие български и чуждестранни пианисти на възраст
от 16 до 30 години. Участниците в музикалната изява се оценяват от жури, съставено от
изтъкнати диригенти и пианисти от България и чужбина. Начинът на оценяване журито
определя със свой правилник, който утвърждава преди началото на конкурса.

За участие в конкурса са подадени 12 заявки, като най-младият кандидат е на 17
години, а най- „големият” – на 30 години.

Кандидатите ще се състезават в три тура. На Първи тур всеки от тях трябва да
подготви задължителни за конкурса произведения на Димитър Ненов, както и да
представи първа част на един от посочени в предварителната програма клавирни
концерти със съпровод на второ пиано.

Допуснатите до Втори тур изпълняват първа част от избрания клавирен концерт
със симфоничен оркестър. Ако кандидатът участва в състезание за най-добро
изпълнение на произведение на Д. Ненов, представя една от посочените негови
клавирни творби.

До Третия тур се допускат трима от най-добре представилите се кандидати на
Втория тур. Изпълнява се целият клавирен концерт със симфоничен оркестър.

Конкурсът за млади пианисти на името на Димитър Ненов има вече своята сериозна
история. Началото е поставено през 1977 г., когато се състои първият концерт на
Музикални дни „Димитър Ненов”. Впоследствие учредените Музикални дни бързо се
утвърждават в културния живот на родния град на големия виртуоз и намират
изключителен сърдечен прием от страна не само на разградската общественост. Така
събитието разгръща своята мащабност, за да премине през Балкански форум на младия
пианист през 2000 г., на който е решено през 2001 г. да се състои Първият
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международен конкурс за млади пианисти.

Откриването на Петия международен конкурс е предвидено за 7 октомври 2014 г. от
16.00 в залата на Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов”, когато ще бъде и
определен чрез жребий редът за изпълнение на участниците.
Гала концертът на лауреатите от конкурса е на 10 октомври от 19,00ч.
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