




„Daj młodemu człowiekowi mapę do Nieba,  
A odda Ci ją jutro … poprawioną.” - Fiodor Dostojewski 

 

XI MIĘDZYNARODOWE FORUM PIANISTYCZNE „Bieszczady bez granic” 

Termin i miejsce: 7.02.2016 r. – 12.02.2016 r., Sanocki Dom Kultury i PSM I i II st. w Sanoku 
Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury 

Współorganizator: PSM I i II st. w Sanoku 
XI MFP to wydarzenie skierowane do Państwa wychowanków, uczniów i studentów szkół 
muzycznych. Oprócz zdobytej wiedzy i poprawie umiejętności wykonawczych, nasze Forum 
uaktywnia u młodych ludzi zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, uświadamia konieczność 
planowania ścieżek kariery oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów muzycznych. Udział w Forum 
pianistów różnej narodowości i wspólne koncertowanie wzbudza w uczniach świadomość 
międzykulturową. 

 

Mistrzowie XI Edycji Forum: 
prof. Viera Nosina   – (Rosja) Akademia Muzyczna im. Gnesins w Moskwie 
prof. Andrzej Jasiński  – (Polska) Akademia Muzyczna w Katowicach 
prof. Jarosław Drzewiecki  – (Polska) Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 
prof. Andrzej Tatarski  – (Polska) Akademia Muzyczna w Poznaniu 
prof. Urszula Bartkiewicz  – (Polska) Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 
prof. Biskupski Piotr  – (Polska) Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu 
prof. Pylatyuk Olena  – (Ukraina) Specjalna Szkoła Muzyczna im. S. Kruszelnickiej 
prof. Tatarska Janina  – (Polska) Akademia Muzyczna w Poznaniu 
prof. Zvirblyte Aleksandra  – (Litwa) Akademia Muzyczna na Litwie 
mgr Artur Jaroń   – (Polska) PSM I i II stopnia im. M Moszkowskiego w Kielcach 
mgr Janusz Ostrowski  – (Polska) PSM I i II st. w Sanoku 
dyr. Bylicki Maksymilian  – (Polska) absolwent AMFC w Warszawie, dyrektor IBM Polska 
dr Machowska Zofia  – (Polska) lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej 
Indjic Eugen   – (USA/Francja) laureat VIII Konkursu Chopinowskiego 
Kenner Kevin   – (USA) laureat XII Konkursu Chopinowskiego 
Takashi Yamamoto  – (Japonia) laureat XV Konkursu Chopinowskiego 
Krosny Ireneusz  – (Polska) absolwent KUL, polski aktor, mim, zdobywca wielu nagród 
Lysholm Jepsen Martin  – (Dania) nauczyciel w Klaverskolen Gradaus 
Paszek Janusz   – (Polska) Akademia Muzyczna w Katowicach 
prof. Wileński Konstanty  – (Ukraina) wirtuoz, kompozytor, ZPSM w Kielcach 

Program XI MFP: 
1.Lekcje indywidualne i pokazowe. 
2. Kursy specjalistyczne: 

- Kurs barokowy – prof. Urszula Bartkiewicz 
- Kurs organowy – mgr Janusz Ostrowski 
- Kurs kameralistyki instrumentalnej i improwizacji jazzowej – prof. Konstanty Wileński i prof. Andrzej Tatarski 
- Kurs dla dzieci ur. w 2003r. i później – prof. Piotr Biskupski 

3. Wykłady tematyczne: 
- „Prawo autorskie” – Maksymilian Bylicki – Prezes Fundacji Muzyki Polskiej 
- „Budowa fortepianu – jak zadbać o swój instrument?” – Janusz Paszek – stroiciel i korektor fortepianów 
- „Symbolika w muzyce Jana Sebastiana Bacha” - prof. Viera Nosina 
- „Rola sonat fortepianowych Beethovena w rozwoju umiejętności pianistycznych” - prof. Janina Tatarska 
- „Czytanie a’vista i podstawy improwizacji w edukacji muzycznej dzieci” – prof. Konstanty Wileński   
- „Artykulacja i realizacja ozdobników w muzyce baroku” – prof. Urszula Bartkiewicz 

4. Koncerty „Festiwalu 5-kultur” oraz edukacyjne w Sanoku i innych miastach Polski  i Słowacji. 
5. Konkurs „Złote Parnasy” na najciekawsze osobowości pianistyczne XI MFP. 
6. Konsultacje medyczne i ćwiczenia rehabilitacyjno-relaksacyjne. 
7. Udział w Festiwalu Forum - cyklu wieczornych koncertów: 

� Gala Inauguracyjna XI MFP „Bieszczady bez granic”- Takashi Yamamoto (Japonia)  
� „Zacznijmy od Bacha” - Zbigniew Wodecki &Przyjaciele 
� Kevin Kenner (USA) – „Tatiana Shebanova in memoriam” 
� „Konstanty Wileński kameralnie i na jazzowo” z udziałem Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kameralnej „AKADEMIA”  
� Forum Miastu – „Ireneusz Krosny - humor i muzyka  w Teatrze Jednego Mima” 
� Gala Finałowa –„Geniusz Beethovena – koncerty fortepianowe” z udziałem Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kameralnej 

„AKADEMIA”, dyr. I.Pylatyuka. 
 

Szczegółowy program dostępny już wkrótce na www.forum.interpiano.pl 

Zgłoszenie udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej 
i dokonanie wpłaty 550 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia. 





„Co wiemy to tylko kropelka. 
Co nie wiemy, to cały ocean” - Isaak Newton 

 

V MISTRZOWSKA SZKOŁA PEDAGOGIKI FORTEPIANOWEJ 
„TECHNIKA I WYOBRAŹNIA. SZTUKA SŁUCHANIA SIEBIE I INNYCH” 

Termin i miejsce: 07.02.2016r. – 12.02.2016r., PSM I i II st. w Sanoku, SDK, Sanvit 
Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury 
V MSPF to oferta doskonaląca dla pianistów – nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni oraz 
absolwentów uczelni muzycznych w Polsce. Szkoła aktualizuje i doskonali metody nauczania przez co 
ułatwia i uprzyjemnia pracę z uczniem. Podejmuje tematy związane ze zmianami w szkolnictwie 
artystycznym. 
 

Mistrzowie V edycji MSPF: 
Krzysztof Szczepaniak   – Wizytator CEA 
prof. Viera Nosina    – Rosja, Akademia Muzyczna im. Gnesins w Moskwie 
prof. Andrzej Jasiński   – Akademia Muzyczna w Katowicach 
prof. Jarosław Drzewiecki   – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 
prof. Janina Tatarska    – kierownik katedry teorii, Akademia Muzyczna w Poznaniu 
prof. Andrzej Tatarski   – Akademia Muzyczna w Poznaniu 
prof. Urszula Bartkiewicz   – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 
prof. Zvirblyte Aleksandra  – Akademia Muzyczna na Litwie 
Krosny Ireneusz    – absolwent KUL, polski aktor, mim, zdobywca wielu nagród 
prof. Wileński Konstanty   – pianista, kompozytor, pedagog ZPSM w Kielcach 
Takashi Yamamoto (Japonia)   – laureat IV nagrody na XV MKP F.Chopina w Warszawie 
Martin Lysholm Jepsen (Dania) – Szkoła Talentów w Arhus (Dania) 
Eugen Indjic (USA/Francja)   – laureat IV nagrody na VIII MKP im. F.Chopina w Warszawie 
Kevin Kenner (USA)   – laureat II nagrody na XII MKP im. F.Chopina w Warszawie 
dr Zofia Dramińska-Machowska  – lekarz, specjalista rehabilitacji artystów 
Maksymilian Bylicki    – pianista, biznesmen, wiceprezes Hotelu Hilton DT w Warszawie 

 

Program V MSPF: 
1.Wykłady: 
Panel LITERATURA MUZYCZNA: 

„Mozart i Beethoven - muzyczny fundament młodego pianisty” 
„Rubato chopinowskiej frazy” 
„Początki nauczana gry na fortepianie - etap II” 
„Czytanie a'vista i podstawy improwizacji w edukacji muzycznej dzieci” 
„Symbolika w suitach francuskich i inwencjach J.S.Bacha - część II” 
„Artykulacja i realizacja ozdobników w muzyce baroku” 
„Indywidualność a granice interpretacji” 
„Rola sonat fortepianowych Beethovena w rozwoju umiejętności pianistycznych” 
„Moja pierwsza polifonia – fundament muzyka” 
„Współczesne ćwiczenia bazowe dla osiągnięcia perfekcyjnej techniki pianistycznej” 

Panel KULTURA, BIZNES, MEDYCYNA: 
„Prawo autorskie” 
„Jak walczyć z przeciążeniami kręgosłupa i nadgarstków” 
„Legalne Źródła-Crowdfunding, czyli jak pozyskać środki na projekt muzyczny” 
„Najstarszy język świata - sztuka mowy ciałem” 

Panel ZAWODOWY: 
„Awans zawodowy nauczycieli szkół muzycznych – nowe wytyczne MKiDN” 
„Kryteria oceny w pracy jury międzynarodowego konkursu” 

2. Lekcje pokazowe: Kevin Kenner, prof. Eugen Indijc, prof. Andrzej Jasiński, prof. Viera Nosina 
3. Udział w pracy jury konkursu pianistycznego "Młody Wirtuoz" 
4. Ćwiczenia na kręgosłup oraz aparat ruchowy rąk w programie „Zdrowie dla Artystów” 
5. Udział w Festiwalu XI MFP – cykl wieczornych koncertów: 
Program Festiwalu: 
• Gala Inauguracyjna XI MFP „Bieszczady bez granic”- Takashi Yamamoto (Japonia)  
• „Zacznijmy od Bacha” - Zbigniew Wodecki &Przyjaciele 
• Kevin Kenner (USA) – „Tatiana Shebanova in memoriam” 
• „Konstanty Wileński kameralnie i na jazzowo” z udziałem Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kameralnej „AKADEMIA”  
• Forum Miastu – „Ireneusz Krosny - humor i muzyka  w Teatrze Jednego Mima” 
• Gala Finałowa –„Geniusz Beethoven – koncerty fortepianowe” z udziałem Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kameralnej 

„AKADEMIA”, dyr. I.Pylatyuka 
Szczegółowy program dostępny już wkrótce na www.pedagogikafortepianowa.interpiano.pl 
Zgłoszenie udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej i dokonanie wpłaty 
500 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia. 





 
"Cel jest to marzenie z datą wykonania."  

Napoleon Hill 
 
 

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY „MŁODY WIRTUOZ" 
 
Termin i miejsce: 08 – 09.02.2016r., PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku 
Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz" stanowi część projektu Międzynarodowe Forum 
Pianistyczne „Bieszczady bez granic” i jest skierowany do pianistów urodzonych w roku 2003 lub później.  
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy XI MFP "Bieszczady bez granic", a także indywidualnie zgłoszeni 
pianiści. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju uczniów 
szkół muzycznych I stopnia. Wartością konkursu będzie wyjątkowe Jury, składające się z grona pedagogicznego 
uczącego w I i II st., skupione przy V Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Viery Nosiny. Dzięki takiej organizacji, przesłuchania cechować będzie 
atmosfera nie tylko profesjonalizmu, ale i życzliwości. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna tytuł laureata 
„Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza”.  

PROGRAM: 
1. Przesłuchania konkursowe 

 
Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci. 
 
Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia  im. W. Kossakowej w Sanoku  
w dniu 08.02.2015r. od godz. 9:00.  
Konkurs podzielony jest  na dwie grupy wiekowe:  

• I grupa – urodzeni w 2005 roku i później 

• II grupa – urodzeni w latach 2003 – 2004 
 

2. Koncert Laureatów 
 
W dniu 09.02.2016r. o godz. 15:00 odbędzie się Koncert Laureatów VI Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego „Młody Wirtuoz” w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku. 
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone przez prof. Vierę Nosinę oraz prof. Andrzeja Tatarskiego  
i prof. Jarosława Drzewieckiego. 

Jurorzy konkursu: 

Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Tatarski i prof. Viera Nosina 
Członkowie Jury – uczestnicy V Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2016 

Szczegółowy program dostępny na www.konkurs.interpiano.pl  

Zgłoszenia udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej  
i dokonanie wpłaty 60 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia.  
Uczestnicy XI Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”, którzy wybrali pakiet dla 
dzieci, mają możliwość uczestnictwa w konkursie „Młody Wirtuoz” w cenie wpisowego – szczegóły na stronie 
Forum: www.forum.interpiano.pl 





„Cieśla, który chce dobrze robotę wykonać, 
musi najpierw naostrzyć swe narzędzia.” 

                    Konfucjusz 
 
 

IV INTERNATIONAL MASTER COMPETITION FOR MUSIC TEACHERS 
 

Termin i miejsce: 8 – 11.04.2016r., Centrum Promocji Kultury w Warszawie 
Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury 
Patronat: Yamaha Music Europe oddział w Warszawie 
 

IV Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki, to oferta motywująca do dalszego 
rozwoju wykonawczego nauczycieli, szczególnie tych poszukujących czynnego kontaktu 
z instrumentem. Konkurs mobilizuje pedagogów do wysiłku, aktywnego samokształcenia i rozwoju 
techniczno-artystycznego, co przynosi wymierne korzyści uczniom i szkole, a nauczycielom daje 
ogromną satysfakcję. 
 
 

Program:   

1. Przesłuchania konkursowe: 
 

Kategorie konkursowe: udokumentowany staż pracy do 5 lat, do 10 lat, powyżej 10 lat 
Specjalności konkursowe: 
A - instrumenty klawiszowe 
B - instrumenty smyczkowe 
C - instrumenty dęte 
D - wokalistyka 
E - kameralistyka (z dowolnym instrumentem, głosem, zespołem lub na 4-ręce z uczniem) 
 
 

2. Koncerty towarzyszące: 
 

09.04.2016, godz. 19:00, Centrum Promocji Kultury na Pradze   
 - Koncert Inauguracyjny - laureaci Grand Prix IMCMT w latach 2013-2015 oraz Jurorzy: Jekaterina Starodubrowska 
(Rosja)- sopran i Aleksandra Zvirblyte (Litwa) - fortepian 
 
10.04.2016, godz. 17:30, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotelu BOSS, 
  - Kwartet „Obsession” w programie „Muzyka, kobiety i śpiew” w ramach  Wawer Music Festival 
 
 

Jurorzy konkursu:  
 

prof. Viera Nosina    - fortepian, Rosyjska Akademia Muzyki im. Gniesinych w Moskwie  
prof. Aleksandra Zvirblyte   - fortepian, Lithuanian Academy of Music and Theatre w Wilnie 
prof. Jarosław Drzewiecki   - fortepian, Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
prof. Jekaterina Starodubrowska  - wokalistyka, Konserwatorium im. P.Czajkowskiego w Moskwie  
Gary Guthman    - instrumenty dęte, solista, USA/Kanada/Polska 
prof. Filip Subbotin   - kameralistyka, Academy of Performing Arts w Pradze mgr Artur Jaroń   -  
mgr Janusz Ostrowski   - kameralistyka, kierownik sekcji fortepianu PSM I i II st. w Sanoku 
 
 

Szczegółowy program dostępny na www.mastercompetition.interpiano.pl 
 

Zgłoszenia udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej i dokonanie 
wpłaty 450 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia. 


