
ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН
КОНКУРС
“ФРАНЦ ШУБЕРТ”

ПИАНО
КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ
КЛАВИРНИ АНСАМБЛИ
КАМЕРНА МУЗИКА

17 - 22 ноември
Русе - 2007

ЖУРИ

1. Международното жури е съста-
вено от  изтъкнати изпълнители и пе-
дагози.

2. Журито  има право да не при-
съжда всички  обявени награди.

3. Решенията на журито са окон-
чателни.

4. Журито има право да прекъсва
изпълненията на участниците при
превишаване на посоченото в регла-
мента време

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявка по образец.
2. Копие от акт за раждане.
3. Кратка творческа автобиогра-

фия.
4. Една цветна снимка (формат 4/6).
5. Документ за платена такса за

участие в  конкурса

FRANZ SCHUBERT
SIXTH
INTERNATIONAL
COMPETITION

PIANO
SINGING
PIANO ENSEMBLES
CHAMBER MUSIC

17 – 22 November
Ruse - 2007

ADJUDICATION

1. The Jury comprises of internation-
ally renowned performers and pedago
gues.
2. The Jury has the right not to award
all the prizes.
3. The Jury's decisions are final.
4. The Jury has the right to interupt
the competitor's  performance in case
its duration goes beyond the timing

fixed in the regulations

APPLICATIONS

1. Application form duly completed
2. Photocopy of the applicant's birth
certificate
3. Short artistic CV
4. One colour photograph /size 4/6/
5. A bank slip showing that the
entrance fee has been paid



ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Индивидуални - 50 лв

    изпълнители

2. Клавирни дуа - 80 лв

3. Камерни състави - 100 лв

Таксата се превежда по сметка:

BIC BFTB BGSF

IBAN BG87BFTB76301077049670 (лв.)

Срок за подаване на документите:
10 октомври 2007 год.

Русе 7000
ул. Пирот №12
УН при Национално училище по из-

куствата “Проф. Веселин Стоянов”
за Международния конкурс
“Франц Шуберт”
e-mail: nui_ruse@mail.bg
www.artrousse.com

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

1. Редът за участие в конкурса се
определя чрез жребий, изтеглен слу-
жебно  на 15 октомври 2007 год., в
Русе от комисия, определена от Ор-
ганизационния комитет.

2. Жребият е валиден и за реда на
акустичните репетиции.

3. Всички участници имат право на
една акустична репетиция.

• За първа група - 10 минути
• За втора и трета група - 15 минути
• За трети тур - 30 минути
4. За други репетиции се предос-

ENTRANCE FEES

1. Solo performers ............ -  50 BGN

2. Piano duos ..................... - 80 BGN

3. Chamber ensembles ... -  100 BGN

The entrance fees should be

remitted to the following account:

BIC BFTB BGSF

IBAN BG13BFTB76301475802773 (€)

Deadline:
10 October 2007

Ruse 7000
12 Pirot St.
UN - National School of Arts
"Prof.Vesselin Stoyanov"
Franz Schubert International Competition

E-mail: nui_ruse@mail.bg

www.artrousse.com

RULES:

1.The playing order of competitors

will be determined by ballot on 15th
October 2007 in Rousse by a
commission appointed by the
Organizing committee.
2.The same order will be adhered to
in the try-out
3.All competitors will have one try-out
          • First group - 10 minutes each
          • Second and Third groups - 15

minutes each
          • For the third round – 30
minutes each



тавят помещения в Национално учи-
лище по изкуствата “Проф. Веселин
Стоянов”.

5. Участниците в категория “В” си
осигуряват корепетитор. По предва-
рителна заявка и предоставен нотен
текст, организаторите могат да обез-
печат корепетитор срещу заплащане.

6. III тур за категория А и В е с
оркестър.

7. Организационният комитет си
запазва правото при липса на нотен
материал за III тур на А и В да
предложи на кандидата промяна в
програмата.

8. Не се допускат промени в
приложената в заявката конкурсна
програма.

9. При неявяване таксата за учас-
тие и  документи не се връщат.

10. Участниците не могат да пре-
дявяват претенции за реализирани-
те аудио и видео  записи по време на
конкурса.

11. Всеки кандидат се уведомява
писмено за допускането му до учас-
тие в конкурса в срок до 9 ноември
2007 год.

12. Организационният комитет
оказва съдействие за резервации в
общежитие или хотел.

13. Разходите  за пътуване и преби-
ваване са за сметка на участниците.

За допълнителна информация:

тел/ факс: +359 82/ 877 609

Държавните или обществени орга-
низации, институти и частни лица, же-
лаещи да подкрепят конкурса могат
да направят това на посочената бан-
кова сметка.

4. Practice pianos will be available at
the National School of Arts
“Prof.Vesselin Stoyanov”
5. Competitors in Category B will have
to take care of own accompanist. The
organizers could ensure accompanist
against payment upon earlier request
and submitted note material.
6. The third round for category A and
B is with an orchestra.
7. The Organizing Committee has the
right to suggest a change in the
programme of the competitor if the
note material for the third round for
category A and B is not sufficient.
8. Changes in the enclosed in the
application competition-programme
are not allowed.
9. In case of failure of appearance
the entrance fee and applications are
non-refundable.
10. Competitors cannot appeal against
any recordings or films made at the
time of the competition.
11. All competitors will be informed of
their acceptance in written not later
than 9 November 2007
12. Accommodation will be available at
a hotel or a students’ residence booked
by the Organizing committee.
13. Travel costs and daily allowances
will be at the competitor’s own
expenses.

Further information:

Tel., fax +359 82 877609

Any state or public organizations,

institutes or private persons who are

willing to financially support the

competition could do it to the above-

mentioned bank account.



РЕГЛАМЕНТ

1. Международният конкурс
“Франц Шуберт” се провежда всяка
нечетна година в следните категории:

А. ПИАНО
В. КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ
С. КЛАВИРНИ ДУА ЗА 4 РЪЦЕ
D. КАМЕРНА МУЗИКА

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• І група  - до 14 г., навършени до

края на календарната година
• ІІ група - до 19 г., навършени до

края на календарната година
• ІІІ група - до 30 г.,  навършени до

края на календарната година

2. Носителите на първи награди от
минали издания на конкурса нямат
право да участват в същата възрас-
това група.

3. Конкурсът е открит за публика.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Категория “А”

ПЪРВА ГРУПА

Един тур - до 20 минути
1. Шуберт - една пиеса по избор

от следните:
• От 3 до 5 Екосеза или Немски

танци
• Andante C dur (1812)
• Adagio G dur (1815)
• Allegretto c moll (1827)

 REGULATIONS

1. Franz Schubert International
Competition will be held every odd
year in the following categories:

A.PIANO
B. SINGING
C. PIANO DUOS FOR 4 HANDS
D. CHAMBER MUSIC

AGE GROUPS:
• I group - up to 14  by the end of the
year
• II group - up to 19 by the end of the
year
• III group - up to 30 by the end of
the year

2. First prize-winners at previous
competitions are not allowed to apply
to the same age category
3. The Competition is open to the
public.

COMPETITION PROGRAMME

Category A

FIRST GROUP

One round - not more than 20 minutes
1. Schubert - the competitor must
choose one work from the following list:
• 3 to 5 Ecossaisen or Deutsche
Tanze
• Andante C dur (1812)
• Adagio G dur (1815)
• Allegretto c moll (1827)



• Скерцо В dur (1817)
• Скерцо Des dur (1817)
2. Шуберт
• едно Импромптю от ор.90, №2,

3, 4; ор.142  №2
• един Музикален момент  из ор. 94;
3. І-ва част от Соната на Хайдн

или Моцарт.
4. Творба по избор - 20век

ВТОРА ГРУПА

І тур - до 15 минути
1. Шуберт - едно Импромптю из

ор.90 или ор.142
2. Вариации, Рондо или част от

Соната на Хайдн, Моцарт или Бето-
вен.

ІІ тур - до 25 минути
1. Шуберт - първа или втора част

от Соната (№1 - 16)
2. Романтична пиеса
3. Творба по избор - 20век

ТРЕТА ГРУПА

І тур - до 18 минути
1. Шуберт - едно Импромптю из

ор.90 или ор.142
2. Шуберт - Лист - една Песен

/клавирна транскрипция/
3. Вариации или Рондо от Моцарт

или Бетовен
ІІ тур - до 35 минути
1. Шуберт - Една цяла Соната или

Фантазия “Странникът” ор.15.
2. Творба по избор - 20век

• Scherzo B dur ((1817)
• Scherzo Des dur (1817)
2 .  Schubert
• One Impromptu from op.90 No 2,3,4;
op.142 No 2
•  one from the Moments Musicals op.94;
3.  Haydn or Mozart  - Ist movement
from a sonata
4. One work of competitor’s own
choice from 20th c.

SECOND GROUP

I round - not more than 15 minutes
1. Schubert - One Impromptu from
op.90 or op.142
2. Haydn, Mozart or Beethoven  -
Variations, Rondo or one movement
from a sonata
II round - not more than 25 minutes
1. Schubert - the first or the second
movement from a sonata (No1 - No 16)
2. One Romantic piece
3. One work of competitor's own
choice from 20th c.

THIRD GROUP

I round - not more than 18 minutes
1. Schubert - One Impromtu from
op.90 or op.142
2. Schubert - Liszt - One Song /piano
transcription/
3. Mozart, Beethoven - Variations or
Rondo
II round - not more than 35 minutes
1. Schubert - One Sonata or
Wandererfantasie op.15
2. One work of competitor's own
choice from 20th c.



ІIІ тур – Концерт по избор от
следните:

• В.А.Моцарт №20 d moll KV466
• В.А.Моцарт №21 C dur KV467
• В.А.Моцарт №24 c moll KV491
• Л.в.Бетовен №3 c moll op.37
• Л.в.Бетовен №4 G dur op.58
• Л.в.Бетовен №5 Es dur op.73

Категория “В”

ВТОРА ГРУПА

І тур - до 15 минути
1. Шуберт - песни
II тур - до 15 минути
1. Предкласична творба/и/
2. Моцарт – ария/арии/

ТРЕТА ГРУПА
І тур - до 15 минути
1. Шуберт - песни
2. Мaлер, Волф - песни
ІІ тур - до 15 минути
1. Арии из опери и кантатно-ора-

ториални творби 18,19 век
ІIІ тур - до 25 минути
1. Арии из опери - 19, 20 век.

Категория “С”

ПЪРВА ГРУПА

Един тур - до 15 минути
1. Шуберт - оригинални танци за 4

ръце  (от 3 до 5) измежду Екосези
ор.18,Валсове ор.9, ор.50, ор.127,
Немски танци ор.33, Лендлери ор.18,
ор.67 или други  от подобна трудност.

2. Творба за 4 ръце

III round - the competitor must choose
one concert from the following list:

• Mozart N20 d moll KV466
• Mozart N21 C dur KV467
• Mozart N24 c moll KV491
• Beethoven N3 c moll op.37
• Beethoven N4 G dur op.58
• Beethoven N5 Es dur op.73

Category B

SECOND GROUP

I round - not more than 15 minutes
1. Schubert - songs
II round - not more than 15 minutes
1. Pre-classical work or works
2. Mozart – aria /arias /

THIRD GROUP
I round  - not more than 15 minutes
1. Schubert - Songs
2. Mahler, Wolf - Songs
II round  - not more than 15 minutes
1. Aria /arias/ from operas and cantata-
oratorio works from 18th and 19th c.
III round – not more than 25 min
1. Aria or arias from operas from
19th, 20th c

Category C

FIRST GROUP

One round - not more than 15 minutes
1. Schubert - original Taenze for 4 hands
(from 3 to 5) Ecossaisen op.18, Walzer
op.9, op.50, op.127, Deutsche Taenze
op.33, Laendler op.18, op.67 or another
work within the same level of artistic
demands
2.One work for 4 hands



ВТОРА ГРУПА

Един тур - до 20 минути
1. Шуберт - Рондо ор. 138 D dur,

Вариации  ор.10, e moll или други от
подобна трудност.

2. Творба за 4 ръце

ТРЕТА ГРУПА

Един тур - до 30 минути
1. Шуберт - Фантазия ор.103

(f moll) или други от  подобна трудност.
2. Творба за 4 ръце

Категория “D”

ВТОРА ГРУПА

Един тур - до 20 минути
1. Шуберт - една творба (или част

от нея)
2. Творба по избор (или част от

нея)

ТРЕТА ГРУПА

Един тур - до 30 минути
1. Шуберт - една творба (или част

от нея)
2. Творба по избор (или част от нея)

* Подреждането на пиесите става

по преценка на изпълнителите

* Произведенията за втора и трета

група в категории “А”,”С” и “Д” се из-

пълняват без повторения.

* Конкурсната програма в катего-

рия “А” и “В”се  изпълнява наизуст.

SECOND GROUP

One round - not more than 20 minutes
1. Schubert - Rondo op.138 D dur,
Variations op.10 e moll, or another
work within the same level of artistic
demands
2. One work for 4 hands

THIRD GROUP

One round  - not more than 30 minutes
1. Schubert - Fantasie op.103 (f moll)
or other works within the same level
of artistic demands
2. One work for 4 hands

Category D

SECOND GROUP

One round - not more than 20 minutes
1. Schubert - one work (one part)
2. One work of competitor's own
choice (one part)

THIRD GROUP

One round - not more than 30 minutes
1. Schubert - one work (one part)
2. One work of competitor's own
choice (one part)

* The playing order of the pieces will be

of competitor's own choice

* The works of the Second and Third

groups in categories A, C, and D must be

played without repeats

* The competitor's programme in

categories A and B must be performed

from memory



* Всички творби в група “В” се из-

пълняват на оригиналния език.

НАГРАДИ

ПЪРВА ГРУПА
І награда  - 300 лв

ІІ награда - 250 лв

ІІІ награда  -  200 лв

ВТОРА ГРУПА
І награда - 400 лв

ІІ награда  - 350 лв

ІІІ награда - 300 лв

ТРЕТА ГРУПА
І награда - 1000 лв

ІІ награда  - 800 лв

ІІІ награда - 600 лв

1. Първите награди са неделими.
2. Могат да се присъдят и други

награди - парични и предметни, оси-
гурени от частни лица и организации
след решение на журито.

3. В заключителния концерт учас-
тват носители на награди, по пред-
ложение на журито.

4. Носителите на първи награди
изнасят концерт в залата на фирма
Бьозендьорфер-Виена.

5.Носители на първи награди от II
и III възрастова група в категория
А и В по предложение на журито ще
бъдат поканени за солисти на ОФД-
Русе през сезон 07/08.

6. Конкурсът е включен в
Националната програма за закрила
на деца с изявени дарби.

* All works in category B must be sung

in the original language

 PRIZES

FIRST GROUP
I prize - 300 BGN

II prize - 250 BGN

III prize - 200 BGN

SECOND GROUP
I prize - 400 BGN

II prize  - 350 BGN

III prize - 300 BGN

THIRD GROUP
I prize - 1000 BGN

II prize - 800 BGN

III prize - 600 BGN

1. First prizes cannot be shared.

2. The Jury may decide to award other

prizes and trophies granted by private

persons or

organizations

3. Only prize-winners who are selected

by the Jury will take part in the closing

concert.

4.First-prize winners perform a concert

in Bosendorfer Musikferein Hall –

Viena.

5. First-prize winners in II and III age

groups of categories A and B can be

offered by the jury to become soloists

of OFD - Rousse for season 2007-2008.

6.The competition is included in The

National Programme For Protection Of

Gifted Children


