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Mieli konkurso dalyviai, 
X tarptautinis Balio Dvariono pianistų ir smuikininkų konkursas – ypatinga muzikos šventė. 

Tai ne tik proga susiburti talentingiausiems jauniesiems pasaulio muzikos atlikėjams, bet 
ir galimybė pažinti iškilaus lietuvių kompozitoriaus Balio Dvariono kūrybinį palikimą. Savo 
pedagoginėje veikloje Balys Dvarionas išskirtinį dėmesį skyrė vaikų ir jaunimo muzikiniam 
ugdymui, jaunimo muzikos kultūros formavimui. 

Šiandien į Balio Dvariono konkursą renkasi drąsūs ir iššūkių nebijantys jaunieji muzikos 
talentai iš daugiau nei 20 valstybių. Juos visus vienija muzikos kalba, kurią įvaldyti galima tik 
dideliu talentu bei kruopščiu ir nuosekliu darbu. 

 Konkurso dalyviams, jų pedagogams ir renginio organizatoriams linkiu ne tik įsimintinų 
akimirkų siekiant laureatų titulo, bet ir dalyvavimo džiaugsmo. Juk muzika – burianti ir 
vienijanti jėga. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė
DaLia GRyBauSKaiTė 



Gerbiami X tarptautinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso 
organizatoriai, dalyviai ir svečiai!

Šis konkursas – išskirtinė jaunų, augančių ir atsiskleidžiančių talentų šventė ir dar vienas 
laiptelis jiems kopiant į profesinio meistriškumo aukštumas. Didžiuojamės, kad Balio 
Dvariono konkursas – vienintelis tokio aukšto lygio konkursas jauniems atlikėjams –  
jau daugiau nei tris dešimtmečius lydi ir ugdo, motyvuoja jaunus muzikantus iš Lietuvos ir 
viso pasaulio, suteikia jiems drąsos.

Džiaugiuosi jaunąja karta, kuri pasirinko kūrybos kelią, užtikrintai ir drąsiai žengia į 
muzikos scenas, dovanoja save žiūrovams, iš meno semiasi žinių ir išminties.

Kartu su visais noriu pasidžiaugti, kad turime kuo didžiuotis ir kam padėkoti už sunkaus 
darbo ir talento vaisius. Jūsų, mokytojų ir mokinių, darbai susaisto mus pačiais gražiausiais – 
muzikos garsų – saitais. Dėkodamas pedagogams už atsidavimą ir profesionalumą, jų 
mokiniams, jauniesiems muzikos talentams, linkiu sujungti polėkį ir kūrybiškumą ir atversti 
naują skambų puslapį muzikos pasaulyje, nes tikiu, kad muzika – jos idėjos, vizijos ir 
interpretacijos – keičia ne tik mus, ištikimus jos gerbėjus bei atlikėjus, bet ir visą pasaulį. 

To ir aš jums linkiu! Gražių akimirkų ir įkvėpimo visiems jūsų darbams!

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 
ŠaRūnaS BiRuTiS
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Gyvenimas ir kūryba

Lietuvoje nemažai muzikų šeimų ir giminių. Tarp jų yra ir Dvarionų giminė, kurios jau ketvirtoji 
karta dalyvauja krašto muzikiniame gyvenime. Giminės pradininką vargonininką Dominyką 
Dvarioną, kaip ir dažną anų laikų lietuvį, likimas nemažai blaškė po pasaulį. iš Mosėdžio jis 
pateko į Saratovą (ten vedė Barborą Kniukštaitę), paskui į Simferopolį. 1892 m. jauna šeima 
grįžo į Lietuvą, D. Dvarionas vargonininkavo ylakiuose. Po metų Dvarionai įsikūrė Liepojoje, kur 
XX a. pradžioje susidarė vienas didžiausių Latvijoje lietuvių telkinių. D. Dvarionas vargonininkavo 
katalikų bažnyčioje, buvo žinomas muzikos instrumentų meistras. iš Dvarionų dvylikos vaikų 
užaugo vienuolika, septyni tapo muzikais.

Balys Dvarionas gimė 1904 m. birželio 19 d. Kaip ir visi jo broliai ir seserys, nuo mažens buvo 
mokomas muzikos – smuikuoti, vargonuoti, skambinti fortepijonu. Vidurinį mokslą išėjo komer-
cijos mokykloje, vargonininkavo bažnyčioje, kelerius metus vadovavo lietuvių chorui, paragavo 
ir nebyliojo kino pianisto duonos. Turėjo puikų muzikos mokytoją – žymų latvių kompozitorių 
alfredą Kalniņį, kuris jam patarė Rygos konservatorijoje pas Jāzepą Vītolą studijuoti kompoziciją. 
Tačiau B. Dvarionas 1920 m. išvyko į Leipcigą. Ten konservatorijoje pas Robertą Teichmüllerį stu-
dijavo fortepijoną, lankė Stephano Krehlio ir Siegfrido Karg-Elerto vedamus specialius muzikos 
teorijos bei kompozicijos kursus. Konservatoriją baigė 1924 m., paskui dvejus metus studijavo 
fortepijoną Berlyne pas Egoną Petri.

B. Dvariono asmenyje susitelkė pianisto, pedagogo, dirigento ir kompozitoriaus talentai. 
Jie skleistis pradėjo beveik vienu metu, ir B. Dvarionas greitai tapo viena žymiausių lietuvių 
muzikos gyvenimo asmenybių. nuo 1924 m. koncertavo Lietuvoje, nuo 1928 m. – ir užsienyje. 
1926 m. pradėjo dėstyti fortepijoną muzikos mokykloje (vėliau konservatorijoje), nuo 1949 m. 
iki paskutinių gyvenimo metų tą darbą dirbo Muzikos akademijoje Vilniuje. Prof. B. Dvariono 
klasę baigė per 50 pianistų. 

Dirigento veiklą pradėjo 1928 m., dirbdamas su muzikos mokyklos orkestru. 1931 m. pirmąsyk 
dirigavo Filharmonijos koncerte (solistas Egonas Petri). 1934 m. buvo nuvykęs į Bruno Walterio bei 
jam asistavusio Herberto von Karajano vedamus dirigavimo kursus Zalcburge, 1939 m. eksternu 
baigė Hermano abendrotho dirigavimo klasę Leipcigo konservatorijoje. 

1935–38 m. buvo Kauno radiofono orkestro dirigentas. 1939 m. atvyko į ką tik atgautą Vilnių, 
su architektu Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu subūrė miesto orkestrą, buvo jo bei netrukus 
sudaryto Filharmonijos orkestro vyriausiasis dirigentas. Paskutinį kartą scenoje B. Dvarionas 
pasirodė 1972 m. gegužės 12 d. – Lietuvos kamerinio orkestro koncerte Filharmonijos salėje 
skambino W. a. Mozarto koncertą, dirigavo F. Schuberto mišias. Po sunkios ligos mirė 1972 m. 
rugpjūčio 23 d.

Pirmasis B. Dvariono kūrybos bandymas buvo muzika Vytauto Bičiūno pjesės „Varnalėšos“ 
pastatymui „Vilkolakio“ teatre 1924 m. Vėliau sukūrė muziką dviem dramos spektakliams Vals-
tybės teatre. Kartu su Vytauto Bacevičiaus ir Juozo Gruodžio vienaveiksmiais baletais 1933 m. 
Valstybės teatre buvo pastatytas B. Dvariono baletas „Piršlybos“; jį teatras 1935 m. rodė dide-
lėse gastrolėse Monte Karle ir Londone. intensyviai kurti jis pradėjo pasiekęs penktą dešimtį. 
1947 m. pasirodė simfonija e-moll, 1948 m. – iškart žanro klasika tapęs ir kitų šalių smuikininkų 
griežiamas Koncertas smuikui ir orkestrui h-moll, vėliau du fortepijono bei valtornos koncertai. 
1959 m. buvo pastatyta B. Dvariono opera „Dalia“ (Jono Mackonio libretas pagal Balio Sruogos 
istorinę dramą „apyaušrio dalia“). 

Kompozitorius parašė kūrinių fortepijonui, smuikui, taip pat violončelei, obojui, fagotui, solo 
ir chorinių dainų, harmonizavo liaudies dainų chorui bei balsui su fortepijonu ir kt. 

B. Dvariono kūriniai fortepijonui solo – dvi sonatinos, Mažoji siuita, „Žiemos eskizai“, preliudai, 
intermezzo, poetiškai pavadintos pjesės „nendrės“, „Pėdos (Lašai)“, „Toluma“ ir kt. 

Didžiųjų žanrų B. Dvariono kūriniuose yra patetikos, stiprių dramatinių proveržių, o jo for-
tepijono bei kituose kameriniuose kūriniuose vyrauja lyriškumas, subtiliai reiškiamas vaizdin-
gumas. Kompozitorius be galo mėgo liaudies dainas (apie pusantro šimto yra pats užrašęs). 
Visa B. Dvariono kūryba persmelkta liaudies dainų dvasios, kuri ir suteikia didelio savitumo jo 
muzikos stiliui. 1971 m. kompozitorius sakė: „Mano estetiniai idealai susiformavo XiX a. roman-
tizmo aidų veikiami, aš tikiu muziko pašaukimu skleisti grožį, gėrį, harmoniją, auklėti žmogų, 

Balys Dvarionas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1972
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pakelti jį virš kasdienybės. Man rodos, klysta tie, kurie vadina tokias pažiūras atitrūkimu nuo 
laikmečio. Žmonijos gėrio idealai daugelį tūkstantmečių išliko tie patys, nepakitę: meilė, tiesa, 
laisvė, draugystė… Tarnauti jiems – tai ne atsilikimas.“

Dr. JOnaS BRuVERiS

Konkurso istorija 

Vienas kilniausių Balio Dvariono paskutinių gyvenimo metų sumanymų buvo noras aplankyti 
visas Lietuvos vaikų muzikos mokyklas. Tuomet jų buvo gerokai per šimtą. Šį sumanymą kom-
pozitorius pradėjo sėkmingai įgyvendinti – su koncertais, kuriuose, padedamas kitų atlikėjų, 
fortepijonu skambindavo ir jis pats, apvažiuota labai daug. Deja, nelemta liga sutrukdė viską 
atlikti iki galo.

Jau po kompozitoriaus mirties, minint 70-ąsias gimimo metines, kilo mintis pagerbti jo at-
minimą įsteigiant B. Dvariono konkursą. Konkurso iniciatoriais tapo Balio ir aldonos Dvarionų 
mokiniai – kompozitorius ir pianistas Julius andrejevas ir pianistas, pedagogas aleksandras 
Jurgelionis. Jie, tuomet B. Dvariono septynmetės muzikos mokyklos Fortepijono skyriaus moky-
tojai, šiuo sumanymu užkrėtė mokyklos vadovybę, kuri, kaip anuomet sakydavome, „pramušė“ 
ideologinius suvaržymus bei draudimus. 

Žydintį 1974-ųjų pavasario rytą sidabrine Beatričės Grincevičiūtės dainuojama „Žvaigždute“ 
buvo atidarytas pirmasis B. Dvariono respublikinis jaunųjų pianistų konkursas. Renginys turėjo 
didelį pasisekimą. Vertinimo komisijai vadovavo viena žymiausių pasaulio pianisčių Tatjana ni-
kolajeva. Buvo atrasta labai daug muzikai gabių vaikų iš įvairių miestų ir provincijos miestelių. Į 
finalinį turą Vilniuje atvyko per šimtą pradedančiųjų ir pažengusių pianistų, šešiolikai iš jų buvo 
suteikti laureatų vardai. Visus organizatorių lūkesčius pranokę rezultatai patvirtino šio renginio 
aktualumą, o drauge savaip pratęsė pirminį sumanymą – dabar jau nebe kompozitorius ateina 
pas vaikus, bet vaikai, atlikdami jo kūrinius, prisimena ir pagerbia kūrėją. 

netrukus kilo mintis neapsiriboti vien fortepijonine muzika, į konkursą pakviesti ir smuikinin-
kus. Juolab kad į tarptautinį pripažinimą lietuvišką muziką pakylėjo būtent B. Dvariono Koncertas 
smuikui h-moll, kuris tapo reikšmingu įvykiu mūsų mene ir labai prisidėjo išsaugant tautinę 
kultūros savastį. Jau nuo Vi konkurso (1986 m.) jame dalyvauja ir visų specialybių stygininkai: 
altininkai, violončelininkai, kontrabosininkai ir kt. Tačiau muzikinės programos pagrindą ir 
toliau sudaro kūriniai fortepijonui ir smuikui, kuriuose geriausiai atsiskleidė kompozitoriaus 
talentas bei meninė raiška.

Konkursas labai neilgai buvo respublikinis, greitai jame panūdo dalyvauti ir kitų Sovietų 
Sąjungos respublikų atstovai: gruzinai, armėnai, uzbekai, kirgizai, jau nekalbant apie mūsų 
kaimynus latvius, baltarusius, estus. Mažiau nei per dešimt metų konkursas, pelnęs sąjunginį 
pripažinimą, de facto tapo tarprespublikiniu. Tačiau oficialiai tarptautinį statusą šis renginys 
įgijo 1989 metais. Tuomet ką tik įsikūrusi Lietuvos muzikų draugija suorganizavo pirmąjį Tarp-
tautinį B. Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursą. nuo tų atmintinų metų, nepaisant 
banguoto mūsų atsikūrusios valstybės gyvenimo, o kartais net ir kritiškų situacijų, jaunųjų 
atlikėjų konkursas visuomet įvykdavo. Valstybė pajėgdavo rasti lėšų, kad ši tauri tradicija, nors 
ir kukliai, būtų išsaugota.

Tiesą sakant, pirmieji konkursai vyko vien iš entuziazmo. Su didžiausia pagarba galiu padėkoti 
vertinimo komisijos nariams, kurie dirbo be jokio atlygio, ir prisiminti visus dalyvius, tėvelius 
bei mokytojus, dalyvavusius konkurse iš idealistinių paskatų ugdyti naujus talentus, skatinti 
jų meninį išprusimą, populiarinti B. Dvariono kūrybą. 

O kaip gali neprisiminti šviesaus atminimo grafiko Rimtauto Gibavičiaus idėjos konkurso nu-
galėtojus apdovanoti savo autoriniais darbais? Šį taurų sumanymą savo grafikos atspaudais tęsė 
V. Kalinauskas, M. Vilutis, D. Plikionytė-Bružienė, E. Kriaučiūnaitė, tapybos drobėmis – J. Korze-
niowsky, B. uogintas ir kiti. Taip konkursas tapo ir kūrybą skatinančiu dailininkų sąjūdžiu. Tokia 
konkurso praeitis yra unikali, nes prie jo ištakų būrėsi ne tik muzikai, bet ir kitų sričių menininkai.

Konkurso muzikinė programa atspindi B. Dvariono vertybių hierarchijos ir meninės raiškos 
nuostatas. Barokas ir iškiliausia jo epochos figūra J. S. Bachas, prieš kurį, kaip sakydavo kompo-
zitorius, reikia tik atsiklaupti. Vienos klasikai, kurių interpretacijomis garsėjo B. Dvarionas – pia-
nistas ir dirigentas. Didieji Europos romantikai ir jų aistrų pasaulis, taip artimas kompozitoriaus 
prigimčiai ir Lietuvos muzikai; jų kūrybą, pradedant M. K. Čiurlioniu, J. Gruodžiu ir kitais, nuo 
pat pirmojo rečitalio B. Dvarionas nepailsdamas propagavo. 

B. Dvarionas, ne kartą vertinęs muzikantus įvairiuose pianistų, dirigentų, vargonininkų kon-
kursuose, nemėgo dalyvių diferencijavimo. „Gyvas muzikavimas nedėliojamas tarsi daiktai 

Balys Dvarionas su Kuršėnų vaikų muzikos mokyklos mokiniais. 1972
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į lentynas, – sakydavo kompozitorius. – Tas aukščiau, o anas žemiau, šis pirmesnis, o kitas 
paskesnis.“ Todėl šiame konkurse laureatais tapę atlikėjai neskirstomi pagal eiliškumą, visi 
jie – laimėtojai. Tik ypač ryškiems talentams įteikiamas Grand Prix. 

Konkursas metai iš metų tobulėjo atspindėdamas ryškią profesionalumo plėtotę. Todėl jau V 
konkurse (2000 m.) prireikė patikslinti ir praplėsti amžiaus grupes (vietoj dviejų buvo pasirink-
tos trys). išaugęs atlikimo lygis leido vyresniųjų grupės dalyvių programą papildyti trečiuoju 
turu, kuriame muzikuojama jau pritariant simfoniniam orkestrui. aukštą konkurso profesinį ir 
meninį lygį, nusistovėjusius skaidrius vertinimo kriterijus pripažino ir Europos jaunimo muzikos 
konkursų sąjunga (EMCy), į kurią buvome priimti 2002 metais.

B. Dvariono konkursas auga ir plečiasi, daugėja dalyvių iš įvairių pasaulio kraštų. Dabar 
jau sunku atsekti, kelioms dešimtims garsių artistų jis tapo pirmuoju žingsniu į pripažinimą. 
nuoširdaus muzikavimo dvasia, pažinties su naujais talentais džiaugsmas jaunųjų pianistų ir 
smuikininkų konkursui suteikia reto kūrybiškumo aurą, palaimingos jungties su muzika būseną. 
Tai buvo ir yra išskirtinė šios Muzikos šventės savybė ir esminė jos nuostata.

Prof. dr. JuRGiS DVaRiOnaS 

Pianistų konkurso vertinimo komisija 

P i r m i n i n k ė  –  F u m i ko  EG u Č i  ( J a P o n i J a ) 
Šiovos muzikos universiteto profesorė (Fortepijono 
katedro vedėja), Šiovos muzikos ir baleto studijos 
direktorė, Muzikos tyrimų centro direktorė, For-
tepijono meno akademijos profesorė, Japonijos 
nacionalinės fortepijono mokytojų asociacijos 
tarybos ir ypatingoji azijos tarptautinio Chopino 
konkurso Vykdomojo komiteto narė 

J u l i u S  a n D r E J E va S  ( l i E t u va )
Kompozitorius, pianistas, Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademijos profesorius, vienas iš B. Dvariono 
konkurso pradininkų

J u S ta S  Dva r i o n a S  ( l i E t u va )
Tarptautinių konkursų laureatas, nacionalinės  
M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vytauto 
Didžiojo universiteto muzikos akademijos Kaune 
dėstytojas. EMCy (Europos jaunimo muzikos 
konkursų sąjunga) viceprezidentas 

G r i G o r i J  G r u z m a n  ( vo k i E t i J a )
Pianistas, F. Liszto aukštosios muzikos moky-
klos Veimare Fortepijono katedros vedėjas ir 
profesorius, F. Liszto jaunųjų pianistų konkurso 

pirmininkas
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a l E kSa n D r a S  J u r G E l i o n i S  ( l i E t u va )
Organizavimo komiteto pirmininkas, vienas  
iš Balio Dvariono konkurso pradininkų,  
B. Dvariono mokinys

m u r r ay  m c l a c h l a n 
( D i D ž i o J i  B r i ta n i J a )
Pianistas, Šiaurės karališkojo muzikos koledžo 
dėstytojas, Chethamo muzikos mokyklos Man-
česteryje Klavišinių instrumentų skyriaus vedėjas. 
Europos fortepijono mokytojų asociacijos Didžio-

sios Britanijos skyriaus (EPTa uK) pirmininkas

v l a D i m i r  ovČ i n i kov  ( r u S i J a )
Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,  
Centrinės muzikos mokyklos prie Maskvos  
valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos  
direktorius 

u ta  W E ya n D  ( vo k i E t i J a )
Madrido nacionalinės ir Madrido karališkosios 
konservatorijų profesorė (ispanija). „PianaLE“ 

pianistų akademijos ir „PianaLE JuniOR“ pianistų 
akademijos steigėja ir direktorė.

Smuikininkų konkurso  
vertinimo komisija 

P i r m i n i n k a S  –  J u r G i S  Dva r i o n a S 
( l i E t u va )
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Styginių 
instrumentų katedros profesorius, humanitarinių 
mokslų daktaras, Balio Dvariono labdaros ir pa-
ramos fondo pirmininkas, vienas iš B. Dvariono 
konkurso pradininkų 

Pav E l  B E r m a n  ( i ta l i J a )
Smuikininkas, tarptautinių konkursų laureatas, 
dirigentas, italų Šveicarijos konservatorijos  
Lugane smuiko profesorius

m i c h a l  G r a B a r c z y k  ( l E n k i J a )
Smuikininkas, tarptautinių konkursų laureatas, 
Poznanės muzikos akademijos profesorius,  
Henryko Wieniawskio muzikos draugijos  
tarybos narys 

S E r G E J  k r avČ E n ko  ( r u S i J a )
Smuikininkas, tarptautinių konkursų laureatas, 
Maskvos valstybinės P. Čaikovskio konservato-

rijos profesorius, Syginių instrumentų katedros 
vedėjas
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F r a n t i š E k  n ovot n ý  ( Č E k i J a )
Smuikininkas, tarptautinių konkursų laureatas, 
Brno L. Janáčeko muzikos ir vaizduojamųjų menų 
akademijos profesorius 

E Sz t E r  P E r é n y i  ( v E n G r i J a )
Budapešto F. Lizto muzikos akademijos profesorė, 
viena iš Vengrijos muzikinio gyvenimo formuotojų

P E t r a S  r a Dz E v i Č i u S  ( l i E t u va )
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, 
daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų 
organizatorius 

Dalyvių sąrašas
pianistai

A grupė 

 1. Pijus Pirogovas, 2008.09.11, Lietuva
 2. Anastasija Šimčak, 2007.11.11, Baltarusija
 3. Saša Batifoljo, 2007.04.04, Izraelis 
 4. Aurelija Paškelevičiūtė, 2007.03.25, Lietuva
 5. Marija Kaleničenko, 2006.09.17, Lietuva
 6. Lėja Krikščiūnė, 2006.01.25, Lietuva
 7. Milda Marija Kiškūnaitė, 2005.12.08, Lietuva
 8. Martyna Valeikaitė, 2005.07.01, Lietuva
 9. Liudvikas Račys, 2005.04.16, Lietuva
 10. Julija Rockina, 2005.04.07, Lietuva 
 11. Alisa Fomich, 2005.03.15, Baltarusija
 12. Ugnė Lamsaitytė, 2004.08.14, Lietuva
 13. Saulė Norvaišaitė, 2004.07.24, Lietuva
 14. Eva Rogatnikova, 2004.07.13, Baltarusija
 15. Anastasija Kliučereva, 2004.07.02, Rusija

B grupė 

 1. Anastasija Barabanova, 2003.11.07, Rusija
 2. Simonas Miknius, 2003.06.07, Lietuva
 3. Rostislava Kenebas, 2003.05.15, Lietuva
 4. Rhys Concessao, 2003.05.01, Didžioji Britanija
 5. Roman Šutko, 2002.09.08, Ukraina
 6. Viktar Stefanenka, 2002.08.31, Baltarusija
 7. Alyssa Kok, 2002.08.14, Singapūras
 8. Hui-Min Ašly Tan, 2002.07.05, Lenkija
 9. Aleksandr Šubitidzė, 2002.05.24, Gruzija
 10. Luca Yuri Grianti, 2002.03.03, Italija
 11. Lisa Cu, 2002.01.06, Vokietija
 12. Simona Šleiterytė, 2001.12.23, Lietuva
 13. Gabrielė Agilė Bajoraitė, 2001.11.19, Lietuva
 14. Jumeka Nakagava, 2001.10.12, Japonija
 15. Giorgi Grdzelidzė, 2001.10.01, Gruzija
 16. Simonas Poška, 2001.09.25, Lietuva
 17. Milda Daunoraitė, 2001.09.22, Lietuva
 18. Kasparas Vincentas Mičiūnas, 2001.08.31, Lietuva
 19. Iren Markarian, 2001.08.20, Armėnija
 20. Krystina Vavilonskaja, 2001.04.19, Baltarusija 
 21. Kasparas Mikužis, 2001.03.24, Lietuva
 22. Dovydas Kiauka, 2001.01.31, Lietuva
 23. Ksenija Kedrova, 2001.01.30, Rusija 
 24. George Harliono, 2001.01.16, Didžioji Britanija
 25. Işılsu Coşkuner, 2001.01.01, Turkija
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C grupė 

 1. Kira Frolu, 2000.04.08, Rumunija
 2. Juna Nakagava, 1999.07.10, Japonija
 3. Simas Šakenis, 1999.05.27, Lietuva
 4. Jukine Kuroki, 1998.12.12, Japonija
 5. Can Cakmur, 1997.12.05, Turkija
 6. Julija Rodimova, 1997.05.25, Rusija
 7. Evita Lohu, 1997.02.23, Estija
 8. Šichua Han, 1996.12.08, Vokietija
 9. Geoffroy Chapelle, 1996.08.07, Belgija

smuikininkai

A grupė 

 1. Amina Achmetžanova, 2007.12.23, Kazachstanas
 2. Maria Kun, 2006.10.17, Rusija
 3. Jakob Šapiro, 2006.09.01, Baltarusija
 4. Daniil Polikarpov, 2006.08.14, Rusija
 5. Liepa Jurgutavičiūtė, 2006.07.12, Lietuva
 6. Filip Chetwynd, 2006.05.03, Lenkija
 7. Agnė Gečaitė, 2005.12.04, Lietuva
 8. Annissa Gybel, 2005.08.17, Danija 
 9. Vadim Perih, 2005.06.04, Ukraina
 10. Nazar Šutko, 2005.01.18, Ukraina
 11. Medėja Kalantarava, 2004.12.20, Baltarusija
 12. Paulina Banaitytė, 2004.11.25, Lietuva
 13. Andrij Heker, 2004.08.31, Ukraina
 14. Pijus Česaitis, 2004.07.25, Lietuva

B grupė 

 1. Aliaksandra Arbuzava, 2004.04.08, Baltarusija
 2. Eva Ter-Sarkisova, 2003.11.30, Latvija
 3. Ula Jankauskaite, 2003.07.23, Lietuva
 4. Ugnė Katinskaitė, 2003.06.14, Lietuva
 5. Yanis Grisó, 2003.05.22, Liuksemburgas
 6. Gabriela Baltaza, 2003.03.15, Lenkija
 7. Jekaterina Blinkova, 2002.11.06, Baltarusija
 8. Klára Erdingerová, 2002.03.19, Čekija
 9. Ugnė Liepa Žuklytė, 2001.12.05, Lietuva
 10. Elnur Ruslanbekyzy, 2001.10.18, Kazachstanas
 11. Greta Maknickaitė, 2001.10.09, Lietuva
 12. Palina Darafejeva, 2001.08.30, Baltarusija
 13. Konstantin Besarab, 2001.06.28, Rusija
 14. Džyndži Dzang, 2001.05.12, Kinija
 15. Georgij Moroz, 2001.04.07, Ukraina
 16. Iskandar Achmedov, 2001.04.01, Rusija
 17. Lina Juknevičiūtė, 2001.03.29, Lietuva
 18. Polina Šulgina, 2001.01.09, Rusija
 19. Jaime Maceira Naya, 2000.10.27, Ispanija
 20. Madina Muchametgalijeva, 2000.10.24, Kazachstanas 
 21. Paulina Jankovskytė, 2000.07.02, Lietuva

C grupė 

 1. Snežana Paščenko, 1999.11.24, Rusija
 2. Čao Min Tifany Tan, 1999.05.14, Lenkija
 3. Andrejs Jegorovs, 1998.12.02, Latvija
 4. Alicia Rando Ibáñez, 1998.07.30, Ispanija
 5. Bartosz Skibiński, 1998.03.12, Lenkija
 6. Diana Makažanova, 1998.01.09, Kazachstanas
 7. Darja Ušakova, 1997.12.10, Rusija
 8. Gennaro Cardaropoli, 1997.10.20, Italija
 9. Norbert Döme, 1997.02.18, Vengrija
 10. Ruši Min, 1996.11.15, Kinija
 11. Miranda Liu, 1996.11.03, JAV
 12. Eszter Kökény, 1996.10.02, Vengrija
 13. Monika Čepytė, 1996.08.16, Lietuva
 14. Silvia Slobodnikova, 1996.07.26, Slovakija
 15. Magdalena Skwierczyńska, 1996.07.19, Lenkija
 16. Charlotte Saluste-Bridoux, 1996.07.08, Prancūzija
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Pianistai
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Pianistų konkurso tvarkaraštis

lietuvos muzikos ir teatro akademija, kamerinė salė (Tilto g. 16)

Balandžio 24 | sekmadienis
C grupės dalyvių i turo pasirodymai: 10.00–11.50, 13.00–15.10 val.
C grupės dalyvių i turo rezultatai – apie 17.00 val. 

Balandžio 25 | pirmadienis
a grupės dalyvių i turo pasirodymai: 11.00–13.00, 14.20–15.40 val.
a grupės dalyvių i turo rezultatai – apie 17.30 val.

Balandžio 26 | antradienis
B grupės dalyvių i turo pasirodymai: 09.00–11.00, 11.20–13.30, 15.00–17.10, 17.25–18.45,

19.00–20.30 val.
B grupės dalyvių i turo rezultatai – apie 22.00 val.

Balandžio 27 | trečiadienis
C grupės dalyvių ii turo pasirodymai: 12.00–13.30, 14.30–16.00 val.
C grupės dalyvių ii turo rezultatai – apie 17.30 val.

Balandžio 28 | ketvirtadienis
a grupės dalyvių ii turo pasirodymai 09.30–11.30 val.
B grupės dalyvių ii turo pasirodymai: 12.15–13.55, 15.30–17.35, 17.50–20.20 val.
a ir B grupių ii turo rezultatai – apie 22.00 val.

vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Didžioji salė (T. Kosciuškos g. 13)

Balandžio 29 | penktadienis
11.00 val. a ir B grupių laureatų, diplomantų, specialiųjų prizų laimėtojų apdovanojimų 
ceremonija ir koncertas, C grupės diplomantų apdovanojimai.

lietuvos nacionalinė filharmonija, Didžioji salė (aušros Vartų g. 5)

Balandžio 29 | penktadienis
17.00 val. C grupės dalyvių iii turas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
dirigentas Modestas Barkauskas 

Balandžio 30 | šeštadienis
12.00 val. C grupės dalyvių iii turas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
dirigentas Modestas Barkauskas. Konkurso uždarymas, apdovanojimų ceremonija, 
Grand prix laimėtojų koncertas. 

A grupė 
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P i J u S  P i r o G ova S 
(g. 2008.09.11), Lietuva
Šilutės meno mokykla
Mokytoja Liudmila Kašėtienė

i turas
J. S. Bach · Mažasis preliudas  

nr. 3 d-moll, BWV 926
M. Clementi · Sonatina C-dur, op. 36 nr. 1
 I. Allegro · II. Andante · III. Vivace
F. Chopin · Cantabile B. 84
W. a. Mozart · „Duona su sviestu“
V. Mikalauskas · „Lietutis ir griaustinis“

ii turas
P. Pirogovas · „Pavasario išdaigos“
J. Mediņš · Lėtas valsas 
D. alexander · Toccata brillante
B. Dvarionas · „Prie senos varpinės“ iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
C. Debussy · „Mažasis negriukas“, L. 114
V. Bagdonas · „Lapė šluotuodegė“, „Šlubas kiškis“

a n a S ta S i J a  š i m Č a k 
(g. 2007.11.11), Baltarusija
Minsko vaikų muzikos mokykla nr. 1
Mokytoja Jelena Loginova 

i turas
J. S. Bach · Dvibalsė invencija c-moll, BWV 773
F. Chopin · Valsas Des-dur, op. 64 nr. 1
F. Chopin · Valsas as-dur, op. 69 nr. 1
a. Copland · „Katė ir pelė“

ii turas
J. Haydn · Sonata-partita B-dur, HOB XVi:2
  I. Moderato
S. Rachmaninov · „Ramunės“, op. 38 nr. 3
a. Čerepnin · Bagatelė Es-dur, op. 5 nr. 7
B. Dvarionas · Tema su variacijomis F-dur  

iš ciklo „Mažoji siuita“

Sa š a  B at i F o l J o 
(g. 2007.04.04), izraelis 
Vidurinė muzikos mokykla prie Sankt Peterburgo 
valstybinės n. Rimskio-Korsakovo konservatorijos
Mokytoja Liubov Roudova

i turas
D. B. Pescetti · Sonata c-moll 

III. Presto
D. Cimarosa · Sonata in B ( Crudeli, LXii)
B. Dvarionas · Tema su variacijomis F-dur  

iš ciklo „Mažoji siuita“
E. Grieg · „Poetiniai paveikslėliai“, op. 3 nr. 1 e-moll, 

nr. 6 e-moll

ii turas
J. S. Bach · Tribalsė fuga  

iš „Mažųjų preliudų ir fugų“ C-dur, BWV 952
M. Glinka · Variacijos rusų dainos „Vidur slėnio lyguma“ tema a-moll
B. Dvarionas · Valsas g-moll iš ciklo „Mažoji siuita“
F. Poulenc · Villageoises FP 65
  I. Valse tyrolienne · II. Staccato · III. Rustique · IV. Polka · V. Petite ronde · VI. Coda 

a u r E l i J a  Pa š k E l E v i Č i ū t ė 
(g. 2007.03.25), Lietuva
Visagino Č. Sasnausko menų mokykla
Mokytoja Leila urmanova-Vnukova

i turas
J. S. Bach · Mažasis preliudas d-moll, BWV 935
J. S. Bach · Dvibalsė invencija g-moll, BWV 782
J. Haydn · Sonata-divertismentas G-dur, HOB XVi:8
 I. Allegro · II. Menuetto · III. Andante · IV. Allegro
B. Dvarionas · „Legenda“  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · „albumo lapelis Emile’iui Gaillard’ui“,  

B 133, KK iVb/10, posth.

ii turas
R. Schumann · „Gąsdinimas“ iš ciklo „Vaikiškos scenos“, op. 15
B. Dvarionas · „Miražas“
V. Mikalauskas · „Lietutis ir griaustinis“
a. Casella · Gracioso anti gracioso
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m a r i J a  k a l E n i Č E n ko 
(g. 2006.09.17), Lietuva
Visagino Č. Sasnausko meno mokykla
Mokytoja Karina Gurina

i turas
W. a. Mozart · Vienos sonatina B-dur,  

nr. 4, KV 439b
 III. Rondo. Allegro
C. Debussy · „Mažasis negriukas“, L. 114
L. Krasinska · „Tėvynėje“ iš ciklo „Stilizacija“
B. Frode · „Elfų šokis“
B. Bartók · Rumunų liaudies šokiai, Sz. 56 

IV. Bucsumí tánc / Buciumeana (Bučiumo šokis) 
V. Román polka / Poarga Românească (Rumuniška 
polka) · VI. Aprózó / Mărunţel (Greitas šokis)

ii turas
B. Dvarionas · „Senio besmegenio susimąstymas“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
B. Bartók · Rumunų liaudies šokiai, Sz. 56 

I. Bot tánc / Jocul cu bâtă (Šokis su lazdomis) · II. Brâul (Sash šokis) 
III. Topogó / Pe loc (Vienoje vietoje)

F. Chopin · Valsas h-moll, op. 69 nr. 2

l ė J a  k r i k š Č i ū n ė 
(g. 2006.01.25), Lietuva
Šiaulių muzikos mokykla nr. 1
Mokytoja neringa Krikščiūnė

i turas
J. S. Bach · Mažasis preliudas C-dur, BWV 934
L. van Beethoven · Sonatina F-dur, anh. 5
 I. Allegro assai
C. Debussy · „Mažasis negriukas“, L. 114

ii turas
V. Barkauskas · „Šypsena“
P. Čaikovskij · „Lėlės laidotuvės“ ir „nauja lėlė“  

iš ciklo „Vaikų albumas“, op. 39
B. Dvarionas · „Prie senos varpinės“ iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“

m i l D a  m a r i J a  k i š k ū n a i t ė 
(g. 2005.12.08), Lietuva
Šiaulių „Juventos“ progimnazija
Mokytoja aušrinė Kiškūnienė

i turas
J. S. Bach · Prancūziška siuita nr. 2,  

c-moll, BWV 813
 IV. Air · V. Menuet
J. Haydn · Sonata-Partita C-dur, HOB XVi:1
 I. Allegro
F. Chopin · Polonezas g-moll, op. posth.
V. Majorovas · „Prie ežero“
E. Grieg · Valsas e-moll, op. 38 nr. 7,  

iš rinkinio „Lyrinės pjesės“

ii turas
J. S. Bach · Mažasis preliudas E-dur, BWV 937
W. a. Mozart · Sonata C-dur, KV 545
  I. Allegro
E. Grieg · Pjesė e-moll iš ciklo „Poetiniai paveikslėliai“, op. 3 nr. 6
B. Dvarionas · noktiurnas c-moll iš ciklo „Mažoji siuita“

m a rty n a  va l E i k a i t ė 
(g. 2005.07.01), Lietuva
Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykla
Mokytoja Vilija Revutienė

i turas
J. S. Bach · Dvibalsė invencija g-moll,  

nr. 11, BWV 782
J. S. Bach · Tribalsė invencija Fis-dur,  

nr. 8, BWV 794
F. Burgmüller · Etiudai, op. 109,  

nr. 15 „Silfidės“ ir nr. 13 „audra“
F. Chopin · noktiurnas c-moll nr. 21, op. posth.
S. Vainiūnas · „Žiogas“ iš ciklo „Mažoji vabzdžių 

siuita“, op. 7

ii turas
J. ibert · „Vėjavaikė mergaitė“ ir „Krištolinis narvelis“ iš ciklo „istorijos“
B. Dvarionas · „Paukšteliai žiemą“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
V. Mikalauskas · „Šluotos šokis“
V. Bagdonas · „Zuikio ir ežio lenktynės“
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l i u Dv i k a S  r a Č yS 
(g. 2005.04.16), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja Vaida Kirvelytė

i turas
J. S. Bach · Dvibalsė invencija e-moll,  

nr. 7, BWV 778
L. van Beethoven · Sonata f-moll, op. 2 nr. 1
 I. Allegro
C. Debussy · „Mažasis piemenukas“ iš ciklo 

„Vaikų kampelis“, L 113, „Mažasis negriukas“, 
L. 114

ii turas
F. Chopin · Polonezas g-moll, op. posth.
B. Dvarionas · Valsas g-moll iš ciklo „Mažoji siuita“
B. Dvarionas · „Senio besmegenio susimąstymas“  

ir „apsnigtas miškas“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
J. nakada · Etiudas Allegro

J u l i J a  r o c k i n a 
(g. 2005.04.07), Lietuva
Jonavos J. Miščiukaitės menų mokykla
Mokytoja Roma Balienė

i turas
J. S. Bach · Fuga C-dur, BWV 953
J. Haydn · Sonata G-dur, XVi:11
 I. Presto · II. Andante · III. Menuetto
S. Vainiūnas · „Žiogas“ iš ciklo „Mažoji vabzdžių 

siuita“, op. 7

ii turas
B. Dvarionas · „nendrės“
C. Debussy · „Daktaras Gradus ad Parnassum“  

iš ciklo „Vaikų kampelis“, L. 113
P. Čaikovskij · „Kovas. Vyturio daina“  

iš ciklo „Metų laikai“, op. 37a
V. Barkauskas · Elegija ir Fantastinė tokata

a l i Sa  F o m i c h 
(g. 2005.03.15), Baltarusija
Žodino vaikų menų mokykla
Mokytoja Elina Fomich

i turas
J. S. Bach · Partita nr. 2, c-moll, BWV 826
 I. Sinfonia
W. a. Mozart · Sonata Fis-dur, nr. 12, KV 332
 I. Allegro
E. Grieg · „Drugelis“, op. 43 nr. 1,  

iš rinkinio „Lyrinės pjesės“
E. Grieg · noktiurnas, op. 54 nr. 4,  

iš rinkinio „Lyrinės pjesės“
F. Schubert · Ekspromtas Es-dur, op. 90 nr. 2, D. 899

ii turas
B. Dvarionas · Etiudas E-dur ir noktiurnas fis-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
i. albeniz · „aragonas“ iš „ispaniškosios siuitos“, op. 47
F. Chopin · Mazurka B-dur, op. 7 nr. 1
F. Chopin · Didysis briliantinis valsas, op. 18

u G n ė  l a m Sa i ty t ė 
(g. 2004.08.14), Lietuva
Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykla
Mokytoja Tamara Žagarienė

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga B-dur, BWV 866,  

iš GTK i tomo
W. a. Mozart · Sonata B-dur, KV 333
 I. Allegro
S. Žentelis · Daina
F. Chopin · Polonezas gis-moll, op. posth.

ii turas
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
J. andrejevas · „Molio Motiejukas“  

iš pjesių ciklo „Vaikystės prisiminimai“
F. Chopin · noktiurnas cis-moll, op. posth.
i. Berkovič · Etiudas g-moll
G. Vanagaitė · „Skambaliukai“
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Sa u l ė  n o r va i š a i t ė 
(g. 2004.07.24), Lietuva
Šilutės meno mokykla
Mokytoja Liudmila Kašėtienė

i turas
J. S. Bach · Prancūziška siuita nr. 2,  

c-moll, BWV 813
 III. Sarabande · IV. Air 
J. Dussek Sonatina Es-dur, op. 20 nr. 6
 I. Allegro
M. K. Čiurlionis · noktiurnas cis-moll, VL 183
a. Copland · „Katė ir pelė“

ii turas
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“ ir  

„Su rogutėm nuo kalniuko“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
E. Grieg · „nykštukų eisena“, op. 54 nr. 3,  

iš rinkinio „Lyrinės pjesės“
a. Gudauskas · „Trys lietuvių patarlių impresijos“
  I. „Kalk geležį kol karšta“ · II. „Obuolys nuo obels netoli rieda“ 

III. „Ir pelenuose auksas žiba“

E va  r o G at n i kova 
(g. 2004.07.13), Baltarusija
Vitebsko a. Bagatyriovo vaikų menų mokykla
Mokytoja aliona Ješčanka 

i turas
J. S. Bach · Dvibalsė invencija g-moll,  

nr. 11, BWV 782
J. Haydn · Sonata h-moll, HOB XVi:32
 I. Allegro moderato
P. Čaikovskij · „Liūdna dainelė“  

iš ciklo „12 pjesių“, op. 40
D. Šostakovič · Preliudas in Des nr. 15  

iš „24 preliudų“, op. 34

ii turas
J. S. Bach · Prancūziška siuita nr. 2, c-moll, BWV 813
  I. Allemande · II. Courante
B. Dvarionas · „Mažoji Rapsodija“ iš ciklo „Mažoji siuita“
F. Chopin · noktiurnas nr. 20, cis-moll, op. posth.

a n a S ta S i J a  k l i u Č E r E va 
(g. 2004.07.02), Rusija
Maskvos centrinė muzikos mokykla
Mokytoja Kira Šaškina

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga E-dur,  

BWV 854, iš GTK i tomo
W. a. Mozart · Sonata Fis-dur, nr. 12, KV 332
 III. Allegro assai
L. van Beethoven · Bagatelė c-moll, op. 119 nr. 5
L. van Beethoven · Bagatelė as-dur, op. 33 nr. 7
Ch. W. Gluck-G. Sgambati · „Melodija“  

iš operos „Orfėjas“

ii turas
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“  

ir „Su rogutėm nuo kalniuko“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
S. Rachmaninov · Muzikinis momentas e-moll, op. 16 nr. 4
S. Rachmaninov · Du etiudai-paveikslai: es-moll, op. 33 nr. 6, ir Es-dur, op. 33 nr. 7
S. Prokofjev · Sonata a-moll, nr. 3, op. 28
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B grupė
a n a S ta S i J a  B a r a B a n ova 
(g. 2003.11.07), Rusija
Centrinė muzikos mokykla prie Maskvos valstybinės 
P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytoja Miroslava Marčenko

i turas
L. van Beethoven · Sonata c-moll, op. 10 nr. 1
 I. Allegro molto e con brio · II. Adagio molto 

III. Prestissimo
J. Sibelius · Elegiaco, op. 76 nr. 10
J. Sibelius · Piece Enfantine, op. 76 nr. 8
J. Sibelius · Etiudas, op. 76 nr. 2
F. Mendelssohn · Etiudas f-moll, WoO 1

ii turas
B. Dvarionas · „apsnigtas miškas“  

ir „Su rogutėm nuo kalniuko“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
M. Moszkowski · Etiudas G-dur, op. 91 nr. 7
F. Chopin · Valsas h-moll, op. 69 nr. 2
F. Chopin · Fantazija-impromptu cis-moll, op. 66
a. Skriabin · 5 preliudai, op. 16: nr. 1 H-dur, nr. 2 g-moll, nr. 3 Ges-dur, nr. 4 es-moll,  

nr. 5 fis-moll
H. Villa-Lobos · „Polišinelis“, op. 140 nr. 7

S i m o n a S  m i k n i u S 
(g. 2003.06.07), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytojas aidas Puodžiukas

i turas
J. Haydn · Sonata Es-dur, HOB XVi:49
 I. Allegro
F. Chopin · Du preliudai iš op. 28:  

es-moll, nr. 14, ir Des-dur, nr. 15
F. Liszt · Vengriška rapsodija a-moll, S. 244/13

ii turas
B. Dvarionas · Impromptu es-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · Etiudas F-dur, op. 10 nr. 8
F. Chopin · Fantazija-impromptu cis-moll, op. 66
F. Liszt · Vengriška rapsodija Es-dur, S. 244/4
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r o S t i S l ava  k E n E B a S 
(g. 2003.05.15), Lietuva
Visagino Č. Sasnausko menų mokykla
Mokytoja Žana arapova

i turas
J. S. Bach · Fantazija c-moll, BWV 906
F. Chopin · noktiurnas Es-dur, op. 9 nr. 2
S. Prokofjev · „akimirkos“, op. 22
 III. Allegretto · IV. Animato · V. Molto giocoso 

ii turas
W. a. Mozart · Sonata C-dur, nr. 7, KV 309
  I. Allegro con spirito
C. Debussy · arabeska E-dur, nr. 1
B. Dvarionas · Impromptu es-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“

r h yS  co n c E SSa o 
(g. 2003.05.01), Didžioji Britanija
Londono Purcellio mokykla
Mokytojas William Fong

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga D-dur,  

BWV 850, iš GTK i tomo
L. van Beethoven · Sonata cis-moll, op. 27 nr. 2
 III. Presto agitato
F. Chopin · Baladė nr. 3, as-dur, op. 47
F. Liszt · „La Campanella“  

iš „Didžiųjų etiudų pagal Paganinį“, S. 141/3

ii turas
F. Schubert · Ekspromtas Es-dur,  

op. 90 nr. 2, D. 899
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
C. Debussy · „Vakaras Granadoje“  

iš ciklo „Estampai“, L. 100
S. Prokofjev · Sonata a-moll, nr. 3, op. 28

r o m a n  š u t ko 
(g. 2002.09.08), ukraina
Lvovo vidurinė specializuota S. Krušelnickajos 
muzikos mokykla
Mokytoja Oksana Rapita

i turas
J. Haydn · Sonata Es-dur, Hob XVi:49
 I. Allegro
J. S. Bach · Preliudas ir fuga f-moll,  

BWV 881, iš GTK ii tomo
M. Skoryk · „albumo lapelis“
M. Skoryk · „Kolomijka“

ii turas
B. Bartók · Rumunų liaudies šokiai, Sz. 56
  I. Bot tánc / Jocul cu bâtă (Šokis su lazdomis)  

II. Brâul (Sash šokis) · III. Topogó / Pe loc (Vienoje vietoje) 
IV. Bucsumí tánc / Buciumeana (Bučiumo šokis) 
V. Román polka / Poarga Românească (Rumuniška polka) 
VI. Aprózó / Mărunţel (Greitas šokis)

B. Dvarionas · Preliudas a-moll, Šokis (skudučių stiliumi) ir Valsas a-moll 
iš ciklo „Mažoji siuita“ 

F. Liszt · Koncertinis etiudas „nykštukų ratelis“, S. 145 nr. 2
M. Skoryk · „Malonus pasivaikščiojimas“
M. Skoryk · „Liaudies stiliumi“

v i k ta r  S t E F a n E n k a 
(g. 2002.08.31), Baltarusija
Vitebsko a. Bogatyriovo vaikų menų mokykla
Mokytoja Jelena Ješčenko

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga Es-dur,  

BWV 876, iš GTK ii tomo
D. Scarlatti · Sonata f-moll, K. 365
S. Rachmaninov · Muzikinis momentas D-dur,  

oр.16 nr. 3
M. Moszkowski · Skerco-etiudas, op. 85 nr. 3

ii turas
W. a. Mozart · Sonata c-moll, nr. 14, KV 457
  I. Allegro
a. Bogatyriov · Preliudas c-moll, op. 74 nr. 8
a. Bogatyriov · Preliudas, op. 72 nr. 5
B. Dvarionas · noktiurnas fis-moll iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Schubert · Ekspromtas, op. 90 nr. 1, D. 899
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a lySSa  ko k 
(g. 2002.08.14), Singapūras
Zalcburgo „Mozarteumo“ universitetas
Mokytojas andreas Weber

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga Cis-dur,  

BWV 848, iš GTK i tomo
W. a. Mozart · Sonata a-moll, nr. 8, KV 310
 I. Allegro maestoso
F. Mendelssohn · Rimtosios variacijos, op. 54
n. Kapustin · Tokatina e-moll  

iš ciklo „8 koncertiniai etiudai“, op. 40 nr. 3 

ii turas
R. Schumann · Variacijos abegg tema, F-dur, op. 1
B. Dvarionas · „naujieji metai“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
C. Debussy · Preliudas „anakaprio kalvos“, L. 117 (i sąs.)
F. Liszt · Vengriška rapsodija cis-moll, S. 244/12

h u i - m i n  a š ly  ta n 
(g. 2002.07.05), Lenkija
Poznanės F. Chopino valstybinė muzikos mokykla
Mokytojas andrzej Tartaski

i turas
L. van Beethoven · Sonata Fis-dur, op. 10 nr. 2
 I. Allegro · II. Allegretto · III. Presto
F. Chopin · Polonezas cis-moll, op. 26 nr. 1
J. Bauer · Tokata

ii turas
B. Dvarionas · Impromptu es-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
B. Dvarionas · Intermezzo I  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · Etiudas as-dur, op. 25 nr. 1
F. Chopin · Mazurka B-dur, op. 17 nr. 1
F. Chopin · Mazurka C-dur, op. 24 nr. 2
C. Debussy · Preliudas iš Siuitos fortepijonui, L. 95 

a l E kSa n D r  š u B i t i Dz ė 
(g. 2002.05.24), Gruzija 
Tbilisio Z. Paliašvilio centrinė muzikos mokykla
Mokytoja natia Kavtaradzė

i turas
J. Haydn · Sonata Fis-dur, HOB XVi:23
 I. Allegro · II. Adagio · III. Finale. Presto
F. Chopin · Fantazija-impromptu cis-moll, op. 66
S. Rachmaninov · Preliudas B-dur, op. 23 nr. 2

ii turas
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
F. Mendelssohn · Fantazija fis-moll, op. 23

lu c a  y u r i  G r i a n t i 
(g. 2002.03.03), italija
Chethamo muzikos mokykla, Mančesteris
Mokytojas Murray McLachlan

i turas
J. S. Bach · itališkas koncertas F-dur, BWV 971
 I. (Allegro) · II. Andante · III. Presto
L. van Beethoven · Sonata cis-moll, op. 27 nr. 2
 III. Presto agitato
F. Chopin · Etiudas c-moll, op. 10 nr. 12

ii turas
B. Dvarionas · „Čiuožykloje“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
F. Chopin · Valsas as-dur, op. 34 nr. 1
S. Rachmaninov · Muzikinis momentas e-moll, 

op. 16 nr. 4
F. Chopin · Baladė g-moll, nr. 1, op. 23
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l i Sa  c u 
(g. 2002.01.06), Vokietija
arkivyskupo Suitbertuso gimnazija, Diuseldorfas
Mokytoja Barbara Szczepanska

i turas
J. Haydn · Variacijos f-moll, HOB XVii:6
C. Debussy · „Vakaras Granadoje“ ir  

„ Sodai lyjant“ iš „Estampų“, L. 100
R. Schumann · Variacijos abegg tema,  

Fis-dur, op. 1

ii turas
J. S. Bach · Chromatinė fantazija ir fuga d-moll, 

BWV 903
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“,  

„Paukšteliai žiemą“ ir „Su rogutėm nuo kalniuko“  
iš ciklo „Žiemos eskizai“

F. Chopin · Baladė nr. 2, Fis-dur, op. 38

S i m o n a  š l E i t E r y t ė 
(g. 2001.12.23), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytojas Donaldas Račys

i turas
J. S. Bach · itališkas koncertas F-dur, BWV 971
 I. (Allegro)
F. Chopin · Polonezas es-moll, op. 26 nr. 2
S. Rachmaninov · „Polišinelis“ fis-moll, op. 3 nr. 4

ii turas
J. Haydn · Sonata c-moll, HOB XVi:20
  I. Moderato
B. Dvarionas · „Čiuožykloje“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
F. Liszt · Vengriška rapsodija fis-moll, S. 244/8

G a B r i E l ė  a G i l ė  B a J o r a i t ė 
(g. 2001.11.19), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytojas aidas Puodžiukas

i turas
J. S. Bach · Fantazija c-moll, BWV 906
J. Haydn · Sonata Fis-dur, HOB XVi:23
 I. Allegro · II. Adagio · III. Finale. Presto
F. Schubert · Ekspromtas as-dur,  

op. 90 nr. 4, D. 899
F. Bajoras · Trys pjesės

ii turas
J. S. Bach · Tokata e-moll, BWV 914
F. Chopin · Fantazija-impromptu cis-moll, op. 66
C. Debussy · arabeska nr. 1
B. Dvarionas · Preliudas a-moll ir Šokis (skudučių stiliumi) 

iš ciklo „Mažoji siuita“

J u m E k a  n a k a G ava 
(g. 2001.10.12), Japonija
Matare gimnazija, Merbušas
Mokytoja Barbara Szczepanska

i turas
J. Haydn · Sonata e-moll, HOB XVi:34
 I. Presto · II. Adagio · III. Finale. Molto vivace
F. Chopin Polonezas fis-moll, op. 44

ii turas
M. Ravel · Sonatina M. 40
  I. Modéré · II. Mouvement de menuet
  III. Animé
B. Dvarionas · Du Intermezzo  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · Baladė nr. 3, as-dur, op. 47
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G i o r G i  G r Dz E l i Dz ė 
(g. 2001.10.01), Gruzija
Tbilisio Z. Paliašvilio centrinė muzikos mokykla
Mokytoja neli Manjagaladzė

i turas
L. van Beethoven · Sonata c-moll, op. 13 nr. 8
 I. Grave – Allegro di molto e con brio
F. Chopin · Baladė nr. 1, g-moll, op. 23
F. Liszt · Transcendentinis etiudas f-moll,  

nr. 10, S. 139

ii turas
B. Dvarionas · Impromptu es-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
S. Rachmaninov · Preliudas cis-moll, op. 3 nr. 2
S. Prokofjev · Suggestion Diabolique, op. 4 nr. 4
F. Chopin · Skerco nr. 2, b-moll, op. 31

S i m o n a S  P o š k a 
(g. 2001.09.25), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja Eglė Jurkevičiūtė-navickienė

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga D-dur,  

BWV 850, iš GTK i tomo
D. Scarlatti · Sonata d-moll, K. 1
D. Scarlatti · Sonata C-dur, K. 132
F. Chopin · Etiudas f-moll, op. 25 nr. 2
S. Prokofjev · „Montekiai ir Kapulečiai“  

iš siuitos „Romeo ir Džuljeta“ e-moll, op. 75

ii turas
L. van Beethoven · Sonata G-dur, op. 14 nr. 2 

I. Allegro
B. Dvarionas · „Pėdos (Lašai)“
a. Ginastera · Kreolų šokių siuita, op. 15
  I. Adagietto pianissimo · II. Allegro rustico
  III. Allegretto cantabile · IV. Calmo e poetico
  V. Scherzando– Coda: Presto ed energico

m i l D a  D a u n o r a i t ė 
(g. 2001.09.22), Lietuva
Šilutės meno mokykla
Mokytoja Liudmila Kašėtienė

i turas
J. S. Bach-a. Siloti · Preliudas h-moll
J. S. Bach · Preliudas ir fuga Fis-dur,  

BWV 856, iš GTK i tomo
L. van Beethoven · Rondo a capriccio  

„Įniršis dėl prarasto skatiko“, op. 129 
a. Skriabin · Preliudas kairei rankai, op. 9 nr. 1
F. Liszt · Koncertinis etiudas „atodūsis“ D-dur,  

S. 144/3 
n. Kapustin · Preliudas C-dur  

iš ciklo „8 koncertiniai etiudai“, op. 40 nr. 1 

ii turas
B. Dvarionas · Etiudas E-dur ir Gavotas e-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · Žėrinčios variacijos, op. 12
S. Prokofjev · „Sarkazmai“, op. 17
  I. Tempestoso · II. Allegro rubato · III. Allegro precipitato · IV. Smanioso
  V. Precipitosissimo

k a S Pa r a S  v i n c E n ta S  m i Č i ū n a S 
(g. 2001.08.31), Lietuva
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė 
muzikos mokykla
Mokytojas algirdas Biveinis

i turas
D. Scarlatti · Sonata a-dur, K. 113
C. Debussy · arabeska E-dur, nr. 1, L. 66
F. Liszt-Bendel · Vengriška rapsodija nr. 2, c-moll

ii turas
J. S. Bach · itališkas koncertas Fis-dur, BWV 971
  III. Presto
D. Scarlatti · Sonata B-dur, K. 441
B. Dvarionas · noktiurnas c-moll iš ciklo „Mažoji siuita“
E. Grieg · „nykštukų eisena“ iš rinkinio „Lyrinės pjesės“, op. 54 nr. 3 
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i r E n  m a r k a r i a n 
(g. 2001.08.20), armėnija
Jerevano specializuota P. Čaikovskio vidurinė 
muzikos mokykla
Mokytoja Jelena Melikian

i turas
J. Haydn · Sonata C-dur, HOB XVi:48
 I. Andante con espressione · II. Rondo. Presto
F. Liszt · „Petrarkos sonetas“ nr. 123 iš ciklo 

„Klajonių metai. antrieji metai“, S. 161/6

ii turas
F. Chopin · Impromptu as-dur, nr. 1, op. 29
F. Chopin · Etiudas Fis-dur, op. 10 nr. 8
S. Rachmaninov · Preliudas gis-moll, op. 32 nr. 12
B. Dvarionas · Valsas a-moll ir Valsas g-moll  

iš ciklo „Mažoji siuita“
B. Dvarionas · „Su rogutėm nuo kalniuko“ iš ciklo „Žiemos eskizai“

k r yS t i n a  vav i lo n S k a J a 
(g. 2001.04.19), Baltarusija
navapolacko vaikų menų mokykla nr. 1
Mokytoja Margarita Martos

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga C-dur,  

BWV 848, iš GTK i tomo
P. Čaikovskij-M. Pletniov Andante maestoso  

iš baleto „Spragtukas“
F. Chopin · Etiudas c-moll, op. 10 nr. 12
F. Chopin · Skerco nr. 2, b-moll, op. 31

ii turas
D. Scarlatti · Sonata d-moll, K. 1
F. Chopin · Fantazija-impromptu cis-moll, op. 66
F. Chopin · Etiudas cis-moll, op. 10 nr. 4
B. Dvarionas · Impromptu es-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · Polonezas as-dur, op. 53

k a S Pa r a S  m i k u ž i S 
(g. 2001.03.24), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytojas Justas Dvarionas

i turas
J. S. Bach · itališkas koncertas Fis-dur, BWV 971
 I. (Allegro)
B. Dvarionas · Impromptu es-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
S. Rachmaninov · Du etiudai-paveikslai  

iš op. 33: nr. 7 Es-dur ir nr. 8 g-moll
S. Rachmaninov · Du preliudai iš op. 23:  

nr. 5 g-moll ir nr. 6 Es-dur
n. Kapustin · Finalinis etiudas  

iš ciklo „8 koncertiniai etiudai“, op. 40 nr. 8

ii turas
J. Brahms · Dvi rapsodijos op. 79: nr. 1 h-moll, nr. 2 g-moll
G. Ligeti · Etiudas „Fanfaros“, nr. 4, 1 knyga 
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“ ir „Su rogutėm nuo kalniuko“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
a. Chačaturian · Tokata

D ov y D a S  k i a u k a 
(g. 2001.01.31), Lietuva
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Mokytoja Tatjana Radovič

i turas
D. Scarlatti · Sonata E-dur, K. 380
F. Liszt · Mefisto valsas, S. 514, nr. 1

ii turas
B. Dvarionas · „nendrės“
B. Dvarionas · Tema su variacijomis F-dur  

iš ciklo „Mažoji siuita“
B. Dvarionas · „apsnigtas miškas“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
S. Prokofjev · Sonata a-moll, nr. 3, op. 28
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kS E n i J a  k E D r ova 
(g. 2001.01.30), Rusija
Centrinė muzikos mokykla prie Maskvos valstybinės 
P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytoja Kira Šaškina

i turas
J. S. Bach · itališkas koncertas F-dur, BWV 971
 I. (Allegro) · II. Andante · III. Presto
C. Debussy · „Mėnulio šviesa“  

iš „Bergamo siuitos“, L. 75

ii turas
F. Mendelssohn · Rimtosios variacijos, op. 54
B. Dvarionas · Sonatina C-dur  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“

G Eo r G E  h a r l i o n o 
(2001.01.16), Didžioji Britanija 
Londono karališkoji muzikos akademija jaunimui
Mokytojas William Fong

i turas
J. S. Bach · Chromatinė fantazija ir fuga d-moll, BWV 903
F. Liszt · „Vilos d´Este fontanai“  

iš ciklo „Klajonių metai. Tretieji metai“, S. 163
i. Stravinskij · Rusų šokis iš baleto „Petruška“

ii turas
L. van Beethoven · Sonata G-dur, op. 14 nr. 2
 I. Allegro
F. Chopin · Sonata b-moll, nr. 2, op. 35
  I. Grave. Doppio movimento
B. Dvarionas · „apsnigtas miškas“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
M. Balakirev · „islamėjus“, op. 18

i ş i l S u  co ş k u n E r 
(g. 2001.01.01), Turkija
Diuseldorfo Roberto Schumanno aukštoji muzikos 
mokykla jaunimui
Mokytoja Barbara Szczepanska

i turas
J. S. Bach · Partita nr. 2, c-moll, BWV 826
 I. Sinfonia
L. van Beethoven · Sonata D-dur, op. 10 nr. 3
 I. Presto
R. Schumann · Fantastinės pjesės, op. 12
 I. „Vakare“· II. „Skausmas“ · III. „Kodėl?“  

IV. „Užgaidos“

ii turas
F. Chopin · Skerco nr. 1, h-moll, op. 20
S. Prokofjev · „akimirkos“, op. 22
  I. Lentamente · II. Andante · III. Allegretto · IV. Animato
  V. Molto giocoso · VI. Con eleganza · VII. Pittoresco (Arpa) · VIII. Commodo · XIV. Feroce
B. Dvarionas · Impromptu es-moll iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
B. Dvarionas · Šokis cis-moll iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
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C grupė
k i r a  F r o lu 
(g. 2000.04.08), Rumunija
nacionalinis G. Lazaro koledžas, Bukareštas
Mokytojas William Fong

i turas
W. a. Mozart · Sonata B-dur, nr. 13, KV 333
 I. Allegro · II. Andante cantabile  

III. Allegretto grazioso
S. Prokofjev · Sonata a-moll, nr. 3, op. 28

ii turas
R. Schumann · „Vienos karnavalas“, op. 26 
  I. Allegro · II. Romanze · III. Scherzino  

IV. Intermezzo · V. Finale 
B. Dvarionas „Mažoji rapsodija“  

iš ciklo „Mažoji siuita“

iii turas
R. Schumann · Koncertas fortepijonui a-moll, op. 54
 I. Allegro affettuoso · II. Intermezzo · III. Allegro vivace

J u n a  n a k a G ava 
(g. 1999.07.10), Japonija
Wernerio von Siemenso realinė mokykla, Diuseldorfas
Mokytoja Barbara Szczepanska

i turas
L. van Beethoven · Sonata C-dur, nr. 21, op. 53
 I. Allegro con brio
F. Chopin · Baladė nr. 1, g-moll, op. 23
n. Kapustin · Variacijos, op. 41

ii turas
F. Mendelssohn · Rimtosios variacijos d-moll, 

op. 54
S. Prokofjev · Etiudas c-moll, op. 2 nr. 4
B. Dvarionas · Sonatina gis-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Chopin · „Berceuse“ D-dur, op. 57
F. Chopin · Polonezas as-dur, op. 53

iii turas
L. van Beethoven Koncertas fortepijonui nr. 3, c-moll, op. 37
 I. Allegro con brio · II. Largo · III. Rondo. Allegro – Presto
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S i m a S  š a k E n i S 
(g. 1999.05.27), Lietuva
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Mokytoja Tatjana Radovič

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga D-dur,  

BWV 874, iš GTK ii tomo
J. Brahms · Rapsodija h-moll, op. 79 nr. 1
B. Dvarionas · „apsnigtas miškas“  

iš ciklo „Žiemos eskizai“
C. Debussy · Preliudas „Ką matė vakarų vėjas“,  

L. 123 (ii sąs.)

ii turas
F. Mendelssohn · Duetas  

iš ciklo „Dainos be žodžių“, as-dur, op. 38 nr. 6
B. Dvarionas · Trys mikropreliudai
O. Messiaen · „Žvilgsnis į meilės Bažnyčią“  

iš ciklo „Dvidešimt žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“, nr. 20

iii turas
S. Prokofjev Koncertas fortepijonui nr. 1, Des-dur, op. 10
 I. Allegro brioso · II. Andante assai · III. Allegro scherzando

J u k i n E  k u r o k i 
(g. 1998.12.12), Japonija
Šiovos muzikos universitetas, Kanagava
Mokytoja Fumiko Eguči

i turas
L. van Beethoven · Sonata Fis-dur, op. 10 nr. 2
 I. Allegro · II. Allegretto · III. Presto
F. Chopin Skerco nr. 3, cis-moll, op. 39
n. Kapustin · Trys etiudai  

iš ciklo „8 koncertiniai etiudai“, op. 40 
 Prelude, nr. 1, C-dur · Reverie, nr. 2, as-dur
 Toccatina, nr. 3, e-moll

ii turas
J. S. Bach · Prancūziška siuita nr. 5, G-dur, BWV 816
  I. Allemande · II. Courante · III. Sarabande · IV. Gavotte · V. Bourrée 

VI. Loure · VII. Gigue
F. Mendelssohn-S. Rachmaninov · Skerco iš siuitos „Vasarvidžio nakties sapnas“
B. Dvarionas · „Malūnėlis“ iš ciklo „Mažoji siuita“
B. Dvarionas · Etiudas E-dur iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
F. Liszt · Mefisto valsas, S. 514, nr. 1

iii turas
F. Liszt Koncertas fortepijonui nr. 2, a-dur, S. 125
 I. Adagio sostenuto assai – Allegro agitato assai – Un poco più mosso – Tempo del andante 

– · II. Allegro moderato · III. Allegro deciso – Marziale un poco meno allegro – Un poco 
animato – Un poco meno mosso · IV. Allegro animato

c a n  c a k m u r 
(g. 1997.12.05), Turkija
Veimaro F. Liszto aukštoji muzikos mokykla
Mokytojas Grigory Gruzman

i turas
J. Haydn · Sonata D-dur, HOB XVi:42
 I. Andante con espressione · II. Vivace assai
F. Chopin · Polonezas-fantazija as-dur, op. 61
a. a. Saygun · „Etiudas aksak ritmais“,  

op. 38 nr. 1, 4, 10

ii turas
B. Dvarionas · Sonatina gis-moll  

iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“
J. Brahms · 6 fortepijoninės pjesės, op. 118
  I. Intermezzo a-moll · II. Intermezzo a-dur
  III. Ballade g-moll · IV. Intermezzo f-moll
  V. Romance F-dur · VI. Intermezzo Es-dur

iii turas
R. Schumann · Koncertas fortepijonui a-moll, op. 54
 I. Allegro affettuoso · II. Intermezzo · III. Allegro vivace

J u l i J a  r o D i m ova 
(g. 1997.05.25), Rusija
Kaliningrado S. Rachmaninovo 
regioninis muzikos koledžas
Mokytoja nina Botvinovskaja

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga fis-moll,  

BWV 883, iš GTK ii tomo
L. van Beethoven · Sonata D-dur, op. 10 nr. 3
 I. Presto
F. Chopin · Skerco nr. 1, h-moll, op. 20

ii turas
F. Chopin · Etiudas Ges-dur, op. 10 nr. 5
P. Čaikovskij · Meditacija, op. 72 nr. 5
n. Kapustin · Tokatina e-moll  

iš ciklo „8 koncertiniai etiudai“, op. 40 nr. 3
B. Dvarionas · „Pirmosios snaigės“ iš ciklo „Žiemos eskizai“
C. Debussy · „Džiaugsmo sala“, L. 106

iii turas
W. a. Mozart · Koncertas fortepijonui nr. 23, a-dur, KV 488
 I. Allegro · II. Adagio · III. Allegro assai
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E v i ta  lo h u 
(g. 1997.02.23), Estija
Talino vidurinė muzikos mokykla
Mokytoja Kersti Sumera

i turas
H. Eller · „Varpai“
L. van Beethoven · Sonata d-moll, op. 31 nr. 2
 I. Largo – Allegro
J. S. Bach · Preliudas ir fuga Fis-dur,  

BWV 856, iš GTK i tomo
F. Liszt · Vengriška rapsodija cis-moll, S. 244/12

ii turas
B. Dvarionas · „Paukšteliai žiemą“,  

„Pirmosios snaigės“, „Su rogutėm nuo kalniuko“ 
iš ciklo „Žiemos eskizai“

S. Prokofjev · Tokata, op. 11
F. Chopin · noktiurnas Des-dur, op. 27 nr. 2
F. Chopin · Skerco nr. 2, b-moll, op. 31

iii turas
F. Liszt Koncertas fortepijonui nr. 2, a-dur, S. 125
 I. Adagio sostenuto assai – Allegro agitato assai – Un poco più mosso – Tempo del andante 
 II. Allegro moderato · III. Allegro deciso – Marziale un poco meno allegro –  

Un poco animato – Un poco meno mosso · IV. Allegro animato

š i c h u a  h a n 
(g. 1996.12.08), Kinija
Veimaro F. Liszto aukštoji muzikos mokykla
Mokytojas Peter Waas

i turas
J. S. Bach · Preliudas ir fuga C-dur,  

BWV 870, iš GTK ii tomo
C. Debussy · „Džiaugsmo sala“, L. 106
S. Prokofjev · Sonata a-moll, op. 28 nr. 3

ii turas
F. Schubert · Sonata a-dur, nr. 4, D. 537
  I. Allegro ma non troppo · II. Allegretto quasi Andantino
  III. Allegro vivace
B. Dvarionas · Mazurka, noktiurnas, „Prie senos varpinės“, „Ekvilibristo šokis“ (Valsas), 

„albumo lapelis“ ir Intermezzo II iš ciklo „24 pjesės fortepijonui“

iii turas
L. van Beethoven · Koncertas fortepijonui nr. 3, c-moll, op. 37
 I. Allegro con brio · II. Largo · III. Rondo. Allegro – Presto

G Eo F F r oy  c h a P E l l E 
(g. 1996.08.07), Belgija 
Mokytojas Bojan Vodenitčarov 

i turas
L. van Beethoven · Sonata d-moll, op. 31 nr. 2
 I. Largo – Allegro
F. Chopin · Baladė nr. 1, g-moll, op. 23
S. Prokofjev · Sonata d-moll, op. 14 nr. 2
 I. Allegro ma non troppo
F. Chopin · Etiudas cis-moll, op. 10 nr. 4

ii turas
S. Gubaidulina · Čakona
F. Schubert · Ekspromtas B-dur,  

op. 142 nr. 3, D. 935
B. Dvarionas · Mažoji rapsodija iš ciklo „Mažoji siuita“

iii turas
E. Grieg · Koncertas fortepijonui a-moll, op. 16
  I. Allegro molto moderato · II. Adagio · III. Allegro moderato molto e marcato
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Smuikininkai
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Smuikininkų konkurso tvarkaraštis

vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla (T. Kosciuškos g. 13)

Balandžio 24 | sekmadienis
C grupės dalyvių i turo pasirodymai: 09.00–11.00, 11.15–13.20, 14.30–15.40, 15.55–17.10 val.
C grupės dalyvių i turo rezultatai – apie 19.00 val.

Balandžio 25 | pirmadienis
a grupės dalyvių i turo pasirodymai: 09.00–10.50, 11.05–12.15 val. 
a grupės dalyvių i turo rezultatai – apie 14.30 val.

Balandžio 26 | antradienis
B grupės dalyvių i turo pasirodymai: 09.00–11.00, 11.20–13.30, 15.00–16.55, 17.10–18.30 val. 
B grupės dalyvių i turo rezultatai – apie 20.00 val.

Balandžio 27 | trečiadienis
C grupės dalyvių ii turo pasirodymai: 10.00–12.00, 12.20–14.20 val.
C grupės dalyvių ii turo rezultatai – apie 16.00 val.

Balandžio 28 | ketvirtadienis
a grupės dalyvių ii turo pasirodymai 09.30–11.30 val.
B grupės dalyvių ii turo pasirodymai: 12.15–13.55, 15.30–17.10, 17.30–18.45 val.
a ir B grupių ii turo rezultatai – apie 20.30 val.

Balandžio 29 | penktadienis
11.00 val. a ir B grupių laureatų, diplomantų, specialiųjų prizų laimėtojų apdovanojimų
ceremonija ir koncertas, C grupės diplomantų apdovanojimai.

lietuvos nacionalinė filharmonija, Didžioji salė (aušros Vartų g. 5)

Balandžio 29 | penktadienis
17.00 val. C grupės dalyvių iii turas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
dirigentas Modestas Barkauskas 

Balandžio 30 | šeštadienis
12.00 val. C grupės dalyvių iii turas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
dirigentas Modestas Barkauskas. Konkurso uždarymas, apdovanojimų ceremonija, 
Grand prix laimėtojų koncertas.

A grupė
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a m i n a  a c h m E t ž a n ova 
(g. 2007.12.23), Kazachstanas
astanos a. Žubanovo respublikinė specialioji 
mokykla-internatas gabiems vaikams
Mokytoja Tamara Karp
Koncertmeisterė Šinar Ospanova 

i turas
Ch. Dancla · Variacija H. Weiglo tema, op. 89 nr. 5 
J. Haydn · Čigonų rondo (pritaikytas  

iš Fortepijoninio trio G-dur, HOB XV:25)
a. Janšinov · „Verpimo ratelis“

ii turas
G. B. Viotti · Koncertas smuikui G-dur,  

nr. 23, G 98
  I Allegro
B. Dvarionas · Elegija
S. Prokofjev · Rusų šokis  

iš baleto „Sakmė apie akmeninę gėlę“, op. 118

m a r i a  k u n 
(g. 2006.10.17), Rusija
akademinio muzikos koledžo vaikų muzikos mokykla prie
Maskvos valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytoja Marina Keselman
Koncertmeisterė Julia ikonikova

i turas
L. C. Daquin · „Gegutė“  

iš iii siuitos klavesinui (transkr. J. Manén) 
a. Corelli · Sonata e-moll, op. 5 nr. 8
 I. Preludio (Largo) · II. Allemanda (Allegro)
 III. Sarabanda (Largo) · IV. Giga (Allegro)
F. M. Veracini · Sonata smuikui a-dur, i.a.5.i/7
 II. Allegro

ii turas
G. Ellerton · Tarantela
B. Dvarionas · Romansas
F. Kreisler · Preliudas ir Allegro G. Pugnani stiliumi

J a ko B  š a P i r o 
(g. 2006.09.01), Baltarusija
Minsko respublikinė gimnazija-koledžas prie 
Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos 
Mokytoja Svetlana Popova
Koncertmeisteris aliaksej Pšaničnyj 

i turas
C. W. Gluck · Melodija iš operos  

„Orfėjas ir Euridikė“ (transkr. F. Kreisler)
P. Čaikovskij · Rusų šokis iš baleto  

„Gulbių ežeras“, op. 20 (transkr. L. auer)

ii turas
Ch. Dancla · Koncertinis solo  

iš Trijų koncertinių solo, op. 77
  III. Allegro moderato  
B. Dvarionas · Elegija

D a n i i l  P o l i k a r P ov 
(g. 2006.08.14), Rusija
Centrinė muzikos mokykla prie Maskvos valstybinės 
P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytoja ara Bogdanian
Koncertmeisterė Liudmila Daraselija

i turas
G. Tartini · Sonata g-moll „Didone abbandonata“
 I. Moderato · II. Presto non troppo · III. Largo 

IV. Allegro comodo
P. de Sarasate · andalūziškasis romansas,  

op. 22 nr. 1

ii turas
B. Dvarionas · „Žvaigždutė“  

(transkr. J. Dvarionas)
H. Vieuxtemps · Baladė ir Polonezas, op. 38
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l i E Pa  J u r G u tav i Č i ū t ė 
(g. 2006.07.12), Lietuva
Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos 
Papildomo mokymo skyrius
Mokytoja Marytė Minčiūnienė
Koncertmeisterė Simona Zajančauskaitė

i turas
a. Corelli · La Folia, op. 5 nr. 12  

(transkr. H. Leonard)
J. andrejevas · Koncertas smuikui
 I. Allegro moderato

ii turas
B. Dvarionas · Menuetas  

iš operos „Dalia“ (transkr. J. Dvarionas)
Ch. a. de Bériot · Baleto scenos, op. 100

F i l i P  c h E t W y n D 
(g. 2006.05.03), Lenkija
Golubo-Dobžyno muzikos mokykla
Mokytoja Magdalena Krol
Koncertmeisteris Tomasz Gumiela

i turas
a. Vivaldi · Koncertas smuikui a-moll,  

op. 3 nr. 6, RV 356
 I. Allegro
C. Bohm · Moto perpetuo
H. Klebanov · „Milijonieriaus puota“

ii turas
a. Komarovskij · Koncertas smuikui a-dur, nr. 2
 I. Allegro giocoso
R. Twardowski · Kapričas nr. 2
B. Dvarionas · Rondino (transkr. J. Dvarionas)

a G n ė  G EČ a i t ė 
(g. 2005.12.04), Lietuva
Tauragės muzikos mokykla
Mokytoja Liana Bagdonienė
Koncertmeisterė inga Vyšniauskaitė

i turas
H. Eccles · Sonata g-moll
 I. Grave · II. Courante. Allegro con spirito
W. a. Mozart · Koncertas smuikui „adélaïde“ 

D-dur, KV 294a
 I. Allegro

ii turas
B. Dvarionas · Liūdnas valsas  

(transkr. J. Dvarionas)
B. Kutavičius · Klasikinis rondo iš siuitos  

„nuo madrigalo iki aleatorikos“
Ch. a. de Bériot · Koncertas smuikui a-moll, nr. 9, op. 104 

I. Allegro maestoso

a n n i SSa  Gy B E l 
(g. 2005.08.17), Danija
Rygardo tarptautinė mokykla, Helerupas 
Mokytoja Elisabeth Zeuthen Schneider
Koncertmeisterė inga Vyšniauskaitė

i turas
J. S. Bach · Sonata smuikui solo C-dur, BWV 1005
 III. Largo · IV. Allegro assai
W. a. Mozart · Koncertas smuikui nr. 3, G-dur, KV 216
 I. Allegro

ii turas
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 9
B. Dvarionas · Pezzo elegiaco
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op. 64 

III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace
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va D i m  P E r i h 
(g. 2005.06.04), ukraina
Kijevo M. Lysenkos specialioji muzikos mokykla-internatas
Mokytoja Olga Korinec
Koncertmeisteris Vasyl Makogon

i turas
T. Vitali · Čakona (red. G. Dulov)
a. Bazzini · Gnomų šokis, op. 25

ii turas
H. Vieuxtemps · Koncertas smuikui fis-moll, 

nr. 2, op. 19
 I. Allegro
P. de Sarasate · introdukcija ir Tarantela, op. 43
B. Dvarionas · Elegia canzonetta

n a z a r  š u t ko 
(g. 2005.01.18), ukraina
Lvovo S. Krušelnickajos specializuota muzikos mokykla
Mokytoja Maria Futorska

i turas
G. F. Händel · Sonata E-dur, op. 1 nr. 15, HWV 373
 I. Adagio · II. Allegro · III. Largo · IV. Allegro
a. Litvinov „amžinas judėjimas“

ii turas
Ch. a. de Bériot · Koncertas smuikui a-moll,  

nr. 9, op. 104 
I. Allegro maestoso

B. Dvarionas · Kulautuvos maršas
a. Curci · Čardašas

m E D ė J a  k a l a n ta r ava 
(g. 2004.12.20), Baltarusija
Minsko respublikinė gimnazija-koledžas prie Baltarusijos 
valstybinės muzikos akademijos
Mokytoja Viktorija Varevodskaja
Koncertmeisterė Darja Tušynskaja

i turas
P. Locatelli  · Sonata g-moll, op. 2 nr. 6
 I. Largo · II. Allegro
R. Kreutzer · Koncertas smuikui D-dur, nr. 13
 I. Allegro maestoso
F. Kreisler · „Sinkopės“

ii turas
F. Drdla · Fantazija G. Bizet operos „Karmen“  

temomis, op. 66
B. Dvarionas · Adagio

Pa u l i n a  B a n a i ty t ė 
(g. 2004.11.25), Lietuva
Kauno J. naujalio muzikos gimnazija
Mokytoja Milda Pupelienė
Koncertmeisterė Goda Stanionytė

i turas
Ch. a. de Bériot · Koncertas smuikui a-moll,  

nr. 9, op. 104 
I. Allegro maestoso

P. nardini · Adagio cantabile

ii turas
B. Dvarionas · Elegia canzonetta
F. Kreisler · Preliudas ir Allegro  

G. Pugnani stiliumi
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a n D r i J  h E k E r 
(g. 2004.08.31), ukraina
Kijevo M. Lysenkos specialioji muzikos mokykla-internatas
Mokytoja Olga Korinets
Koncertmeisteris Vasyl Makogon

i turas
G. F. Händel · Sonata g-moll, HWV 368
 I. Andante · II. Allegro
n. Paganini · Tema ir variacijos a-dur

ii turas
F. Kreisler · Preliudas ir Allegro  

G. Pugnani stiliumi
B. Dvarionas · Elegia canzonetta

P i J u S  Č E Sa i t i S 
(g. 2004.07.25), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja Vaiva Vaškevičiūtė
Koncertmeisterė ugnė antanavičiūtė

i turas
a. Vivaldi · Koncertas smuikui g-moll, op. 8 nr. 2, RV 315 

(„Vasara“ iš „Keturių metų laikų“)
 I. Adagio-Allegro non molto
E. Elgar · „Meilės pasveikinimas“, op. 12
W. Kroll · „Bandža ir smuikas“

ii turas
G. Ph. Telemann · Fantazija smuikui solo 

H-dur, nr. 9, TWV 40:22 
I. Siciliana · II. Vivace · III. Allegro

B. Dvarionas · Elegia canzonetta
H. Vieuxtemps · „amerikietiškas prisiminimas“. 

Variacijos-burleska dainos „yankee Doodle“ 
tema, op. 17

B grupė
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a l i a kSa n D r a  a r B u zova 
(g. 2004.04.08), Baltarusija
Minsko respublikinė gimnazija-koledžas prie 
Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos
Mokytoja Jelena Malceva
Koncertmeisterė Julija arbuzova

i turas
J. Haydn · Koncertas smuikui G-dur, HOB Viia:4
 I. Allegro moderato
H. Vieuxtemps · Tarantela, op. 22

ii turas
B. Dvarionas · Concertino (transkr. T. Šernas)
F. Drdla · Fantazija G. Bizet operos „Karmen“ 

temomis, op. 66

E va  t E r - Sa r k i S ova 
(g. 2003.11.30), Latvija
Rygos E. Dārziņio vidurinė muzikos mokykla
Mokytoja neli Sarkisian
Koncertmeisterė Lili Sarkisian

i turas
P. Locatelli · Sonata g-moll, op. 2 nr. 6
 I. Largo · II. Allegro · III. Largo · IV. Allegro
P. de Sarasate · Čigonų melodijos, op. 20
H. Wieniawski · Polonezas D-dur, op. 4

ii turas
B. Dvarionas · noktiurnas fis-moll  

(transkr. J. Dvarionas)
H. Wieniawski · Variacijos originalia tema, op. 15

u l a  J a n k a u S k a i t E 
(g. 2003.07.23), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja Beata Marija Šmidtienė
Koncertmeisterė Sigutė Gražinienė

i turas
a. Vivaldi · Koncertas smuikui f-moll, op. 8 nr. 4, 

RV 297 („Žiema“ iš „Keturių metų laikų“)
 I. Allegro non molto
J. Myslyveček · Koncertas smuikui F-dur 

I. Allegro
M. de Falla · ispanų šokis (transkr. F. Kreisler)

ii turas
B. Dvarionas · Elegija
F. Kreisler · Rondino L. van Beethoveno tema
P. de Sarasate  · introdukcija ir Tarantela, op. 43

u G n ė  k at i n S k a i t ė 
(g. 2003.06.14), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja ingrida armonaitė-Galinienė
Koncertmeisterė Lina Šatkutė

i turas
T. a. Vitali · Čakona (red. L. Charlier)
P. de Sarasate · introdukcija ir Tarantela, op. 43

ii turas
B. Dvarionas · Adagio
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, 

op. 64
 I. Allegro molto appassionato
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ya n i S  G r i S ó 
(g. 2003.05.22), Liuksemburgas
Liuksemburgo muzikos konservatorija
Mokytoja Sandrine Cantoreggi
Koncertmeisterė indrė Baikštytė

i turas
W. a. Mozart · Sonata e-moll, KV 300c
 I. Allegro
E. Lalo · ispaniškoji simfonija, op. 21
 I. Allegro non troppo

ii turas
E. Grieg · Sonata G-dur, nr. 1, op. 13
  I. Allegro con brio
B. Dvarionas · Scherzino
P. de Sarasate  · Koncertinė fantazija  

Ch. Gounod operos „Faustas“ temomis, op. 13

G a B r i E l a  B a lta z a 
(g. 2003.03.15), Lenkija
Veličkų muzikos mokykla
Mokytoja Bogusława Ziegelheim
Koncertmeisteris Tomasz Soczek

i turas
G. F. Händel · Sonata D-dur, HWV 371
 I. Affettuoso · II. Allegro
Ch. a. de Bériot · Baleto scenos, op. 100
B. Bartók · Rumunų liaudies šokiai, Sz. 56 

(transkr. Z. Székely)

ii turas
B. Dvarionas · Pezzo elegiaco
P. Wójtowicz · Kapričas „Wiktoria“
G. Bacewicz · „Oberek“
a. Vivaldi · Koncertas smuikui E-dur, op. 8 nr. 1,  

RV 269 („Pavasaris“ iš „Keturių metų laikų“)
  I. Allegro

J E k at E r i n a  B l i n kova 
(g. 2002.11.06), Baltarusija
Minsko respublikinė gimnazija-koledžas prie 
Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos
Mokytoja Galina ageičenko
Koncertmeisterė Jekaterina Butko

i turas
W. a. Mozart · Koncertas smuikui G-dur,  

nr. 3, KV 216
 I. Allegro
F. Kreisler · Preliudas ir Allegro  

G. Pugnani stiliumi
P. de Sarasate · Sapateada, op. 23 nr. 2

ii turas
B. Dvarionas · Scherzino
H. Wieniawski  · Koncertas smuikui d-moll, nr. 2, op. 22 

II. Romance – Andante non troppo · III. Allegro con fuoco –  
Allegro moderato (à la Zingara)

k l á r a  E r D i n G E r ov á 
(g. 2002.03.19), Čekija
Mokytojas František novotný
Koncertmeisterė anna Erdingerová 

i turas
F. Benda · Sonata a-moll, L3. 121
 I. Larghetto · II. Vivace · III. Tempo di Minuetto
H. W. Ernst · Rondo Papageno, op. 20

ii turas
B. Dvarionas · Adagio
H. Vieuxtemps · Koncertas smuikui a-moll,  

nr. 5, op. 37 
I. Allegro non troppo – Moderato · II. Adagio 
III. Allegro con fuoco
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u G n ė  l i E Pa  ž u k ly t ė 
(g. 2001.12.05), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja Rusnė Mataitytė
Koncertmeisterė ugnė antanavičiūtė

i turas
J. S. Bach · Partita smuikui solo E-dur, BWV 1006
 I. Preludio · III. Gavotte en Rondeau
M. Bruch · Koncertas smuikui g-moll, nr. 1, op. 26
 II. Adagio · III. Finale: Allegro energico

ii turas
L. van Beethoven · Sonata G-dur, nr. 8, op. 30 

I. Allegro assai
H. Wieniawski · Etiudas-kapričas D-dur, op. 18 nr. 3
B. Dvarionas · Scherzino
a. Šenderovas · Cantus in memoriam Jascha Heifetz
P. de Sarasate  · Čigonų melodijos, op. 20

E l n u r  r u S l a n B E ky z y 
(g. 2001.10.18), Kazachstanas
Kazachstano nacionalinis menų universitetas, astana
Mokytoja Tamara Karp
Koncertmeisterė Šinar Ospanova 

i turas
T. a. Vitali · Čakona (red. R. Kram)
J. Dont · Kapričas nr. 2
H. Wieniawski · Kapričas a-moll, op. 18

ii turas
H. Wieniawski  · Skerco-tarantela, op. 16 
E. Lalo · ispaniškoji simfonija, op. 21 

I. Allegro non troppo
B. Dvarionas · Elegija

G r E ta  m a k n i c k a i t ė 
(g. 2001.10.09), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja Beata Marija Šmidtienė
Koncertmeisterė Sigutė Gražinienė

i turas
F. M. Veracini · Koncertinė sonata e-moll,  

op. 2 nr. 8
 I. Allegro · II. Ritornello
R. Ščedrin · „Sekant albenizu“
P. Čaikovskij · Valsas-skerco, op. 34

ii turas
B. Dvarionas · Scherzino
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op. 64 

I. Allegro molto appassionato
H. Wieniawski  · Polonezas D-dur, op. 4

Pa l i n a  D a r a F E J E va 
(g. 2001.08.30), Baltarusija
Minsko respublikinė gimnazija-koledžas prie Baltarusijos 
valstybinės muzikos akademijos
Mokytoja natalija Lapšina
Koncertmeisterė Marija Matvijevskaja

i turas
P. Locatelli  · Sonata g-moll, op. 2 nr. 6
 I. Largo · II. Allegro · III. Largo · IV. Allegro
W. a. Mozart · Koncertas smuikui nr. 5,  

a-dur, KV 219
 I. Allegro aperto

ii turas
P. de Sarasate · Čigonų melodijos, op. 20
B. Dvarionas · Elegija
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ko n S ta n t i n  B E Sa r a B 
(g. 2001.06.28), Rusija
Sankt Peterburgo muzikos mokykla Tutti
Mokytoja Olga Ščiukina
Koncertmeisterė aliona Čugunova

i turas
a. Vivaldi · Sonata d-moll, op. 2 nr. 3, RV 14
 I. Preludio. Andante · II. Corrente. Allegro
 III. Adagio · IV. Giga. Allegro
W. Lutosławski · Subito
M. Bruch · Koncertas smuikui nr. 1, g-moll, op. 26
 III. Finale: Allegro energico

ii turas
G. Ph. Telemann · Fantazija smuikui solo Es-dur,  

nr. 7, TWV 40:20 
I. Dolce · II. Allegro · III. Largo · IV. Presto

B. Dvarionas · Elegia canzonetta
H. Wieniawski · Žėrintis polonezas a-dur, op. 21

D ž y n D ž i  Dz a n G 
(g. 2001.05.12), Kinija
italų Šveicarijos konservatorija, Luganas
Mokytojas Pavel Berman
Koncertmeisterė inga Vyšniauskaitė

i turas
J. Brahms · Sonata G-dur, nr. 1, op. 78
 I. Vivace ma non troppo
J. S. Bach · Sonata smuikui solo C-dur, BWV 1005
 II. Fuga
E. ysaÿe · Trečioji sonata smuikui solo, op. 27

ii turas
B. Dvarionas · Pastoralė ir presto
S. Prokofjev · Koncertas smuikui D-dur, nr. 1, op. 19
  I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo
  III. Moderato. Allegro moderato

G Eo r G i J  m o r oz 
(g. 2001.04.07), ukraina
Kijevo M. Lysenkos specialioji muzikos mokykla-internatas
Mokytoja Olga Korinec
Koncertmeisteris Vasyl Makogon

i turas
G. Tartini · Sonata g-moll „Velnio trelės“
P. de Sarasate · Koncertinė fantazija 

 G. Bizet operos „Karmen“ temomis, op. 25

ii turas
H. Wieniawski · Koncertas smuikui fis-moll, op. 14 

I. Allegro moderato
B. Dvarionas · Scherzino
E. Bloch · improvizacija (Nigun)  

iš ciklo „Trys chasidų gyvenimo paveikslai“

i S k a n D a r  a c h m E D ov 
(g. 2001.04.01), Rusija
Centrinė muzikos mokykla prie Maskvos valstybinės 
P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytojas Sergej Kravčenko
Koncertmeisterė Liudmila Daraselija

i turas
F. M. Veracini · Koncertinė sonata e-moll, op. 2 nr. 8
 I. Allegro · II. Ritornello
H. Wieniawski · Legenda, op. 17
H. Wieniawski · Polonezas D-dur, op. 4

ii turas
B. Dvarionas · Elegija
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op. 64 

II. Andante · III. Allegretto non troppo –  
Allegro molto vivace
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l i n a  J u k n E v i Č i ū t ė 
(g. 2001.03.29), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja inga Gylytė
Koncertmeisterė irina Dombrovskaja

i turas
W. a. Mozart · Sonata e-moll, KV 300c
 I. Allegro · II. Tempo di menuetto
B. Kutavičius · Andata e ritorno II
H. Vieuxtemps · „amerikietiškas prisiminimas“. 

Variacijos-burleska dainos Yankee Doodle 
tema, op. 17

ii turas
B. Dvarionas · Baladė
F. Liszt · F. Schuberto Valsas-kapričas nr. 6  

iš „Vienos vakarų ciklo“ (transkr. D. Oistrach)
F. Mendelssohn Koncertas smuikui e-moll, op. 64
  II. Andante · III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

P o l i n a  š u lG i n a 
(g. 2001.01.09), Rusija
akademinio muzikos koledžo vaikų muzikos mokykla 
prie Maskvos valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytoja Marina Keselman
Koncertmeisterė Julija ikonikova

i turas
G. Ph. Telemann · Fantazija smuikui solo Es-dur, 

nr. 4, TWV 40:17
 I. Vivace · II. Grave · III. Allegro
P. de Sarasate · andalūziškasis romansas,  

op. 22 nr. 1
M. de Falla · ispanų šokis (transkr. F. Kreisler)

ii turas
B. Dvarionas · Elegija
H. Wieniawski · Koncertas smuikui d-moll, nr. 2, op. 22 

II. Romance · III. Allegro con fuoco – Allegro moderato  
(à la zingara)

J a i m E  m a c E i r a  n aya 
(g. 2000.10.27), ispanija
alkala de Henareso profesionalios muzikos konservatorija
Mokytojas Savva Fatkulin
Koncertmeisterė indrė Baikštytė

i turas
J. S. Bach · Partita smuikui solo d-moll, BWV 1004
 III. Sarabande · IV. Gigue
C. Saint-Saëns · introdukcija ir Rondo Capriccioso, 

op. 28
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 9

ii turas
B. Dvarionas · Scherzino
L. van Beethoven · Romansas F-dur, op. 50
n. Paganini · introdukcija ir variacijos smuikui solo ari-

jos „nel cor piú non mi sento“ iš G. Paisiello operos  
„Gražioji malūnininkė“ tema, op. 108

m a D i n a  m u c h a m E t G a l i J E va 
(g. 2000.10.24), Kazachstanas
Kazachstano nacionalinis menų universitetas, astana
Mokytoja Tamara Karp
Koncertmeisterė Šinar Ospanova 

i turas
a. Corelli · Sonata in D-dur, op. 5 nr. 1
 I. Grave – Allegro – Adagio
P. Čaikovskij · Rusų šokis iš baleto  

„Gulbių ežeras“, op. 20 (transkr. L. auer)
P. de Sarasate · Malangenja, op. 21 nr. 1

ii turas
n. Rimskij-Korsakov · „Kamanės skrydis“  

iš operos „Pasaka apie carą Saltaną“
B. Dvarionas · Elegija
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op. 64 

I. Allegro molto appassionato
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Pa u l i n a  J a n kovS ky t ė 
(g. 2000.07.02), Lietuva
nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius
Mokytoja ingrida armonaitė-Galinienė
Koncertmeisterė Eglė Kižytė-Ramonienė

i turas
F. M. Veracini · Koncertinė sonata e-moll, op. 2 nr. 8
 I. Ritornello. Largo · II. Allegro con fuoco
 III. Menuet – Gavotta – Menuet · IV. Giga. Presto
H. Vieuxtemps · Tarantela, op. 22 nr. 5

ii turas
a. Šenderovas · „Cantus in memoriam  

Jascha Heifetz“
B. Dvarionas · „Žvaigždutė“ (transkr. J. Dvarionas)
E. Lalo · ispaniškoji simfonija, op. 21
 I. Allegro non troppo

C grupė
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S n E ž a n a  Pa š Č E n ko 
(g. 1999.11.24), Rusija
uralo muzikos koledžas, Jekaterinburgas
Mokytoja Larisa Kolos
Koncertmeisterė indrė Baikštytė

i turas
H. i. F. von Biber · Pasakalija
K. Szymanowski · noktiurnas ir Tarantela, op. 25

ii turas
B. Dvarionas · Elegija
E. Grieg · Sonata c-moll, nr. 3, op. 45
  I. Allegro molto ed appassionato
C. Saint-Saëns · introdukcija ir Rondo Capriccioso, 

op. 28

iii turas
S. Prokofjev · Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19 

I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo · III. Moderato. Allegro moderato

Č a o  m i n  t i F a n y  ta n 
(g. 1999.05.14), Lenkija
Poznanės i. J. Paderewskio muzikos akademija
Mokytojas Bartosz Bryla
Koncertmeisteris inga Vyšniauskaitė

i turas
G. Ph. Telemann · Fantazija smuikui solo Es-dur,  

nr. 7, TWV 40:20 
I. Dolce · II. Allegro · III. Largo · IV. Presto

H. Wieniawski · Kapričas „alla Saltarella“  
iš „L‘Ecole moderne“, op. 10 nr. 5

G. Bacewicz · Lenkiškas kapričas
P. de Sarasate · Sapateada, op. 23 nr. 2
H. Wieniawski · Variacijos originalia tema, op. 15

ii turas
n. Paganini · „Raganos“. introdukcija ir variacijos  

F. X. Süssmayro baleto „Vedybos Beneventėje“ tema, op. 8
B. Dvarionas · Adagio
K. Szymanowski · „aretūzos fontanas“ iš „Mitų“, op. 30 nr. 1
F. Waxman · Fantazija G. Bizet operos „Karmen“ temomis

iii turas
F. Mendelssohn Koncertas smuikui e-moll, op. 64
 I. Allegro molto appassionato · II. Andante · III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

a n D r E J S  J EG o r ovS 
(g. 1998.12.02), Latvija
Rygos E. Dārziņio muzikos mokykla
Mokytoja neli Sarkisian
Koncertmeisterė Lili Sarkisian

i turas
P. Locatelli · Sonata d-moll, op. 6 nr. 12
 I. Adagio · II. Allegro · III. Andante · IV. Allegro
H. Wieniawski · Variacijos originalia tema, op. 15

ii turas
F. Kreisler · Rečitatyvas ir skerco smuikui solo, 

op. 6
J. Sibelius · noveletė, op. 102
B. Dvarionas · Scherzino
E. Mirzoian · introdukcija ir Perpetuum mobile

iii turas
C. Saint-Saëns · Koncertas smuikui nr. 3, h-moll, op. 61
 I. Allegro non troppo · II. Andantino quasi allegretto · III. Molto moderato e maestoso

a l i c i a  r a n D o  i B á ñ E z 
(g. 1998.07.30), ispanija
aukštesnysis Katarinos Gurskos centras, Madridas
Mokytojas Sergej Fatkulin
Koncertmeisterė inga Vyšniauskaitė

i turas
W. a. Mozart · Sonata G-dur, KV 301
 I. Allegro con spirito
P. de Sarasate · „aragono chota“, op. 27
E. Zimbalist · Fantazija n. Rimskio-Korsakovo 

operos „auksinis gaidelis“ temomis

ii turas
B. Dvarionas · Pezzo elegiaco
M. Castelnuovo-Tedesco · Parafrazė  

Largo al factotum tema iš G. Rossini operos  
„Sevilijos kirpėjas“

V. Barkauskas · Partita smuikui solo, op. 12
  I. Praeludium · II. Scherzo · III. Grave · IV. Toccata · V. Postludium

iii turas
S. Prokofjev · Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19
 I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo · III. Moderato. Allegro moderato
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B a rt o Sz  S k i B i ń S k i 
(g. 1998.03.12), Lenkija
Lodzės H. Wieniawskio muzikos mokykla
Mokytojas Łukasz Błaszczyk
Koncertmeisteris inga Vyšniauskaitė

i turas
J. S. Bach · Partita smuikui solo d-moll, BWV 1004
 III. Sarabande · IV. Gigue
 G. Ph. Telemann · Fantazija smuikui solo Es-dur, 

nr. 7, TWV 40:20  
I. Dolce · II. Allegro · III. Largo · IV. Presto

E. ysaÿe · Trečioji sonata smuikui solo, op. 27

ii turas
B. Dvarionas · Elegia canzonetta 
H. Wieniawski · Etiudas-kapričas as-dur, op. 10 nr. 7
H. Wieniawski · Etiudas-kapričas smuikui solo, op. 18 nr. 2
H. Wieniawski  · Polonezas D-dur, op. 4

iii turas
H. Vieuxtemps · Koncertas smuikui nr. 5, a-moll, op. 37
 I. Allegro non troppo – Moderato · II. Adagio · III. Allegro con fuoco

D i a n a  m a k a ž a n ova 
(g. 1998.01.09), Kazachstanas
Kazachstano nacionalinis menų universitetas, astana
Mokytoja Tamara Karp
Koncertmeisterė Šinar Ospanova 

i turas
J. S. Bach · Sonata smuikui solo C-dur, BWV 1005
 III. Largo · IV. Allegro assai
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 23
C. Saint-Saëns · Havanezas, op. 83

ii turas
F. Kreisler · Rečitatyvas ir skerco smuikui solo 

d-moll, op. 6
H. Vieuxtemps · Rondino, op. 32 nr. 2
B. Dvarionas · Elegija
E. Brusilovskij · Finalas iš siuitos „Laukinis arklys“ (Boz Aygir)

iii turas
H. Vieuxtemps Koncertas smuikui nr. 5, a-moll, op. 37
 I. Allegro non troppo – Moderato · II. Adagio · III. Allegro con fuoco

D a r J a  u š a kova 
(g. 1997.12.10), Rusija
Centrinė muzikos mokykla prie Maskvos valstybinės 
P. Čaikovskio konservatorijos
Mokytojas aleksandr Revič
Koncertmeisterė indrė Baikštytė

i turas
J. S. Bach · Sonata smuikui solo g-moll, BWV 1001
 III. Siciliana · IV. Presto
W. a. Mozart · Koncertas smuikui nr. 3,  

G-dur, KV 216
 I. Allegro
n. Paganini · „Raganos“. introdukcija ir variacijos 

F. X. Süssmayro baleto „Vedybos Beneventėje“ 
tema, op. 8

S. Prokofjev · Mergaičių šokis su lelijomis iš baleto 
„Romeo ir Džuljeta“

ii turas
G. B. Pergolesi · Sonata E-dur, nr. 12 

I. Allegro · II. Adagio · III. Presto
B. Dvarionas · „Meditacija“
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 3
J. Suk · „Meilės daina“, op. 7 nr. 1
F. Mendelssohn-B. Burmester · Skerco  

iš „Vasarvidžio nakties sapno“, op. 61

iii turas
S. Prokofjev · Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19
 I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo
 III. Moderato. Allegro moderato

G E n n a r o  c a r D a r o P o l i 
(g. 1997.10.20), italija
D. Cimarosos muzikos konservatorija, avelinas
Mokytojas Pavel Berman
Koncertmeisterė inga Vyšniauskaitė

i turas
n. Paganini · introdukcija ir variacijos smuikui solo arijos  

„nel cor piú non mi sento“ iš G. Paisiello operos „Gražioji malūnininkė“ tema, op. 108
W. a. Mozart · Koncertas smuikui nr. 5, a-dur, KV 219
 I. Allegro aperto

ii turas
B. Dvarionas · Baladė (transkr. J. Dvarionas)
J. Brahms · Koncertas smuikui D-dur, op. 77
  I. Allegro non troppo

iii turas
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op.64
 I. Allegro molto appassionato · II. Andante · III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace
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n o r B E rt  D ö m E 
(g. 1997.02.18), Vengrija
Graco muzikos ir taikomųjų menų universitetas
Mokytojas andrej Bielow
Koncertmeisterė angela Döme

i turas
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 16
H. Wieniawski · Polonezas D-dur, op. 4
J. Massenet · Meditacija iš operos „Thaïs“ 

(transkr. M. Marsick)
L. van Beethoven · Sonata G-dur, op. 30 nr. 3
 I. Allegro assai
J. S. Bach · Sonata smuikui solo g-moll, BVW 1001
 III. Siciliana · IV. Presto

ii turas
n. Paganini · introdukcija ir variacijos G. Rossini operos  

„Mozė Egipte“ maldos tema ketvirtąja styga
E. Chausson · Poema, op. 25
B. Dvarionas · Pezzo elegiaco

iii turas
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op.64
 I. Allegro molto appassionato · II. Andante  

III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

r u š i  m i n 
(g. 1996.11.15), Kinija 
Veimaro F. Liszto aukštoji muzikos mokykla
Mokytojas Gernot Süssmuth
Koncertmeisterė inga Vyšniauskaitė

i turas
J. S. Bach · Partita smuikui solo d-moll, BWV 1004
 V. Chaconne 
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 15
W. a. Mozart · Koncertas smuikui a-dur, nr. 5, KV 219
 I. Allegro aperto

ii turas
B. Dvarionas · Adagio
B. Dvarionas · Allegro Giocoso
E. ysaÿe · Šeštoji sonata smuikui solo, op. 27

iii turas
S. Prokofjev · Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19
 I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo · III. Moderato. Allegro moderato

m i r a n D a  l i u 
(g. 1996.11.03), JaV
Budapešto F. Liszto muzikos akademija
Mokytoja Eszter Perényi
Koncertmeisterė Marianna Tóth

i turas
J. S. Bach · Sonata smuikui solo C-dur, BWV 1005
 I. Adagio 
E. ysaÿe · Trečioji sonata smuikui solo, op. 27
J. Hubay · Fantazija G. Bizet operos  

„Karmen“ temomis, op. 3

ii turas
S. Vainiūnas · Sonata smuikui ir fortepijonui, op. 38
  I. Lento
B. Dvarionas · Pezzo elegiaco
B. Bartók · Koncertas smuikui nr. 2, Sz. 112
  I. Allegro non troppo

iii turas
S. Prokofjev · Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19
 I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo · III. Moderato. Allegro moderato

E Sz t E r  k ö k é n y 
(g. 1996.10.02) Vengrija
Budapešto F. Liszto muzikos akademija
Mokytoja Eszter Perényi
Koncertmeisterė Marianna Tóth

i turas
J. S. Bach · Sonata smuikui solo C-dur,  

nr. 3, BWV 1005
 III. Largo · IV. Allegro assai
W. a. Mozart · Koncertas smuikui nr. 3,  

G-dur, KV 216
 I. Allegro
B. Bartók · Rapsodija nr. 1, Sz. 87

ii turas
B. Dvarionas · Scherzino
J. Hubay · Fantazija G. Bizet operos „Karmen“ temomis, op. 3
F. Liszt · Vengrų rapsodija. Parafrazė dainos „Trys čigonai“ tema, S. 320 (transkr. J. Hubay)

iii turas
B. Dvarionas · Koncertas smuikui h-moll
 I. Andante semplice – Allegro strepitoso · II. Andante molto sostenuto · III. Vivo
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m o n i k a  Č E P y t ė 
(g. 1996.08.16), Lietuva
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius
Mokytojas Jurgis Dvarionas
Koncertmeisterė Simona Zajančauskaitė

i turas
F. Geminiani · Sonata smuikui solo B-dur
 I. Adagio · II. Fuga · III. Affetuoso  

IV. Giga Allegro
K. Szymanowski · Trys n. Paganini kapričai, op. 40

ii turas
B. Dvarionas · Sonata-baladė
E. ysaÿe · Šeštoji sonata smuikui solo, op. 27
J. Brahms · Skerco c-moll iš sonatos smuikui FaE  

(Frei aber einsam)

iii turas
B. Dvarionas · Koncertas smuikui h-moll
 I. Andante semplice – Allegro strepitoso · II. Andante molto sostenuto · III. Vivo

S i lv i a  S lo B o D n i kova 
(g. 1996.07.26), Slovakija
Prahos konservatorija
Mokytojas Jindřich Pazdera
Koncertmeisterė indrė Baikštytė 

i turas
W. a. Mozart · Koncertas smuikui nr. 5,  

a-dur, KV 219
 I. Allegro aperto
P. de Sarasate · Malagenja, op. 21 nr. 1

ii turas
B. Dvarionas · Elegija
E. W. Korngold · Koncertas smuikui D-dur, op. 35 

I. Moderato nobile

iii turas
H. Vieuxtemps · Koncertas smuikui nr. 5, a-moll, op. 37
 I. Allegro non troppo – Moderato · II. Adagio · III. Allegro con fuoco

m a G D a l E n a  S k W i E r c z y ń S k a 
(g. 1996.07.19), Lenkija
Varšuvos F. Chopino muzikos universitetas
Mokytojas Jan Stanienda
Koncertmeisteris Krzysztof Stanienda

i turas
J. S. Bach · Sonata smuikui solo g-moll, BWV 1001
 I. Adagio 
L. van Beethoven · Sonata D-dur, op. 12 nr. 1
 I. Allegro con brio · II. Tema con variazioni. 

Andante con moto · III. Rondo. Allegro

ii turas
B. Dvarionas · Adagio
E. ysaÿe · antroji sonata smuikui solo, op. 27
  I. Obsession – Prelude: Poco vivace · II. Malinconia – 

Poco lento · III. Danse des ombres – Sarabande (Lento)
  IV. Les Furies – Allegro furioso
H. Wieniawski · Žėrintis polonezas a-dur, op. 21

iii turas
F. Mendelssohn · Koncertas smuikui e-moll, op. 64
 I. Allegro molto appassionato · II. Andante
 III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

c h a r lot t E  Sa lu S t E - B r i D o u X 
(g. 1996.07.08), Prancūzija
Londono karališkasis muzikos koledžas
Mokytoja nataša Bojarsky 
Koncertmeisterė Svetlana Kosenko

i turas
W. a. Mozart · Sonata e-moll, KV 300c
 I. Allegro · II. Tempo di menuetto
n. Paganini · Kapričas, op. 1 nr. 5
J. S. Bach · Partita smuikui solo d-moll, BWV 1004
 V. Chaconne

ii turas
M. Ravel · Koncertinė rapsodija „Čigonė“, M. 76
B. Dvarionas · Scherzino
E. ysaÿe · Šeštoji sonata smuikui solo, op. 27

iii turas
S. Prokofjev · Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19
 I. Andantino · II. Scherzo. Vivacissimo · III. Moderato. Allegro moderato
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2012 m. konkurso laureatai
pianistai

 
GranD PriX

Jukine Kuroki (Japonija) – B grupė 

laurEatai

a grupė
Elžbieta Liepa Dvarionaitė (Lietuva)
Sandro nebieridzė (Gruzija) 
Marie Sophie Decker-Hauzel (Vokietija)

B grupė
iļja Domņins (Latvija)
anastasija Sokolova (Rusija)

c grupė
Misora Ozaki (Japonija)
Gustav Krogh Hansen Piekut (Danija)
Donata Vaitkutė (Lietuva)

smuikininkai
GranD PriX

Daņiils Bulajevs (Latvija) – a grupė
Ju Dzin Hong (P. Korėja) – B grupė
Rūta Mažolytė (Lietuva) – C grupė
 

laurEatai

a grupė
Mariam Obolašvili (Gruzija)
ugnė Liepa Žuklytė (Lietuva)
 

B grupė
–
 

c grupė
Han Jun Dziu (Pietų Korėja)
Elisabeth Saglas Gebhardt (Vokietija)

 

 

Konkurso sąlygos

Bendrosios sąlygos
X tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas vyks 2016 m. balan-
džio 23–30 dienomis Vilniuje.

Konkurse gali dalyvauti pianistai ir smuikininkai, gimę 1996-06-19 ir vėliau.
Dalyvio mokestis yra: a amžiaus grupei – 60 Eur, B amžiaus grupei – 80 Eur, C amžiaus 

grupei – 100 Eur. Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2016 m. sausio 31 d. per sistemas 
„Paysera“, „Paypal“ arba kreditine kortele. Jei netinka siūlomi būdai, mokestį galima 
sumokėti iš anksto banko pavedimu, bet būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją, 
kurioje nurodytas tikslus dalyvio vardas ir pavardė. 

Konkurso stojamojo mokesčio įmoka pervedama:
aB SEB bankas
GaVėJaS VšĮ natų knygynas
GaVėJO KODaS 125818312
SĄSKaiTOS nuMERiS (iBan) LT067044060001587589
SWiFT CBVi LT 2X
Dalyvio mokestis negrąžinamas.
Konkurso organizatoriai norintiesiems siūlo profesionalius koncertmeisterius už papildomą 

mokestį. Vienos repeticijos kaina – 30 Eur.
Dalyviai turi atvykti į Vilnių ir registruotis konkurso sekretoriate adresu
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
T. Kosciuškos g. 13, Vilnius.
 
atrankinis turas

Visi konkurso dalyviai dalyvauja atrankiniame ture. Šiame ture jie vertinami iš vaizdo įrašų.
Su paraiška būtina atsiųsti savo vaizdo įrašo svetainėje „youTube“ nuorodą (-as). Įraše 

turi būti kūriniai ir iš i, ir iš ii turo, jo trukmė 10–15 min. Draudžiama vaizdo įraše kūrinius 
redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingose 
vietose.

Konkurso dalyvių grojimą iš vaizdo įrašo vertina XiX nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir 
stygininkų konkurso vertinimo komisijos.

Lietuvos atlikėjai į X tarptautinį Balio Dvariono konkursą patenka bendra tvarka įveikę 
atrankinį turą arba gavę XiX nacionalinio Balio Dvariono konkurso vertinimo komisijos 
kvietimą.

Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2016 m. vasario 
mėn. pabaigos.

Kilus neaiškumų dėl konkurso sąlygų, pagrindiniu laikomas tekstas lietuvių kalba.
Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
Kitas Tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas numatomas 

2020 metais.

konkurso tvarka
Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:

a – dalyviai, gimę 2004-06-19 ir vėliau
B – dalyviai, gimę 2000-06-19 ir vėliau,
C – dalyviai, gimę 1996-06-19 ir vėliau.
 
Konkurso dalyvių pasirodymą i ir ii turuose vertina kiekvienos specialybės septynių narių 

tarptautinė komisija. 
Vyriausios amžiaus kategorijos dalyvių grojimą su orkestru finaliniame ture vertina visi 14 

komisijos narių.
Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
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Visos perklausos yra viešos.
i ir ii turų atlikėjų pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal dalyvių amžių nuo jauniausio 

iki vyriausio.
iii turo atlikėjų pasirodymų eilės tvarką nustato organizatoriai kartu su orkestro vadovu.

Konkurso laureatai ir diplomantai privalo neatlygintinai dalyvauti konkurso 
baigiamuosiuose koncertuose.

Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso turų bei baigiamojo koncerto įrašus 
visais dabarties ar būsimais garso, vaizdo, skaitmeniniais ar kitokiais įrašo būdais, radijo, 
internetines ir (arba) TV transliacijas, taip pat ir komercinį šių įrašų panaudojimą be 
apmokėjimo konkurso dalyviams.

 
Programa

Konkursas a ir B amžiaus kategorijose vyksta dviem turais, C amžiaus kategorijoje – trimis turais 
(trečias turas su orkestru).

 
Konkurso dalyviai i ture privalo atlikti bent vieną baroko ar klasicizmo epochos kūrinį, ii 

ture – bent vieną Balio Dvariono kūrinį.
Kiti i ir ii turų programos kūriniai pasirenkami laisvai, atlikėjo nuožiūra.
i ir ii turų programų trukmė:
 
a – nuo 10 iki 20 min.
B – nuo 15 iki 25 min.
C – nuo 20 iki 30 min.
 
Vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvio, viršijusio nustatytą laiką, pasirodymą.

i ir ii turuose pianistai atlieka kūrinius tik solo, smuikininkai – solo arba su fortepijono 
akompanimentu. Visi kūriniai atliekami atmintinai.

C amžiaus grupės atlikėjai iii ture renkasi vieną iš šių koncertų:
 
PianiStai:

B. Dvarionas (1904–1972). Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1, g-moll
B. Dvarionas (1904–1972). Koncertas fortepijonui ir kameriniam orkestrui nr. 2, e-moll
W. a. Mozart (1756–1791). Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 23, a-dur, KV 488
L. van Beethoven (1770–1827). Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 3, c-moll, op. 37
F. Liszt (1811–1886). Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 2, a-dur, S. 125
R. Schumann (1810–1856). Koncertas fortepijonui ir orkestrui a-moll, op. 54
E. Grieg (1843–1907). Koncertas fortepijonui ir orkestrui a-moll, op. 16
S. Prokofjev (1891–1953). Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1, Des-dur, op. 10

Smuikininkai:

B. Dvarionas (1904–1972). Koncertas smuikui h-moll
W. a. Mozart (1756–1791). Koncertas smuikui nr. 3, G-dur, KV 216
F. Mendelssohn (1809–1847). Koncertas smuikui e-moll, op. 64
H.Vieuxtemps (1820–1881). Koncertas smuikui nr. 5, a-moll, op. 37
C. Saint-Saëns (1835–1921). Koncertas smuikui nr. 3, h-moll, op. 61
S. Prokofjev (1891–1953). Koncertas smuikui nr. 1, D-dur, op. 19
 
Programa privalo atitikti laiko limitą.
Dalyvis konkurse tą patį kūrinį gali atlikti tik vieną kartą.

apdovanojimai
Tarptautinio Balio Dvariono konkurso vertinimo komisija skelbia konkurso laureatus bei diplo-
mantus ir skiria jiems apdovanojimus.

Gali būti skelbiama ne daugiau kaip 18 laureatų.
 
Konkurso laureatams skiriamos tokios premijos:
 
PianiStamS:
a amžiaus grupėje – 500 Eur
B amžiaus grupėje – 1000 Eur
C amžiaus grupėje – 1500 Eur
 
SmuikininkamS:
a amžiaus grupėje – 500 Eur
B amžiaus grupėje – 1000 Eur
C amžiaus grupėje – 1500 Eur
 
Vertinimo komisija pasilieka teisę kiekvienoje amžiaus grupėje geriausiems konkurso 

dalyviams skirti Grand Prix, kurio dydis:
 
PianiStamS:
a amžiaus grupėje – 1000 Eur
B amžiaus grupėje – 2000 Eur
C amžiaus grupėje – 3000 Eur

SmuikininkamS:
a amžiaus grupėje – 1000 Eur
B amžiaus grupėje – 2000 Eur
C amžiaus grupėje – 3000 Eur
 
Konkurso dalyviai apdovanojami specialiais prizais:

už geriausią B. Dvariono kūrinio atlikimą (500 Eur),
už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą (500 Eur),
už geriausią B. Dvariono koncerto atlikimą (500 Eur)
jauniausiam ii turo dalyviui (daiktinis prizas)

 
Konkurso laureatai ir diplomantai privalo neatlygintinai dalyvauti konkurso baigiamajame 

koncerte. 
Laureatai apdovanojami ir diplomai įteikiami konkurso baigiamojo koncerto metu.
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EmCy

EMCy (Europos jaunimo muzikos konkursų sąjunga) – tinklas, jungiantis nacionalinius bei 
tarptautinius jaunimo muzikos konkursus visoje Europoje. 

1970 metais įsikūrėme Briuselyje. Siekdami koordinuoti, plėtoti ir puoselėti muzikinių kon-
kursų sistemą, šiuo metu aprėpiame beveik trisdešimtį šalių nuo Portugalijos iki Rusijos, nuo 

norvegijos iki Makedonijos. Kasmet tūkstančiai jaunųjų muzikantų (iki 25 metų amžiaus) 
dalyvauja mūsų konkursuose, vykdomi projektai pasiekia klausytojus visoje Europoje. 

EMCy atstovauja muzikos konkursams visame pasaulyje, užtikrindama savo narių ryšį, ska-
tina juos dalintis pedagogine, muzikine patirtimi. Taikydami kokybės standartus, užtikriname 
konkursų skaidrumą, padedame naujiems konkursams suformuoti tikslus ir siekti rezultatų.

Mes tikime, kad muzikos konkursai skatina meilę muzikai. Daugeliui tai – pirmos pasirody-
mo publikai akimirkos, galimybė groti drauge ansamblyje arba praplėsti įprastinį repertuarą. 
Dalyvavimas konkursuose ugdo pasitikėjimą savimi, išmoko valdyti įtampą, motyvuoja tobulėti. 
Tikime, kad jaunus žmones įkvepia nauja interpretacijų patirtis, negirdėtų kūrinių atradimai, kad 
dalyvaudami konkursuose jie susidraugauja su skirtingų kultūrų kolegomis.

EMCy skatina savo narius konkursus laimėtojus: rengia jiems gastroles bei koncertus, siun-
čia į meistriškumo kursus. Vienas mūsų kuruojamų projektų yra Euroradijo jaunimo koncertas: 
kasmet vis kitame Europos mieste rengiamas aukšto lygio koncertas, kuriame keli perspektyvūs 
laimėtojai turi galimybę groti su orkestru, o jų pasirodymus visame žemyne transliuoja Europos 
transliuotojų sąjunga (EBu). Mes dirbame visų dalyvių, visų jaunųjų atlikėjų labui. nemanome, 
kad konkursai yra mokymosi proceso pabaiga – mūsų akimis, tai tik pradžia. 

Kaip pelno nesiekianti organizacija, registruota pagal Vokietijos įstatymus, EMCy yra remia-
ma Europos Komisijos. Mums vadovaujanti tarptautinė valdyba renkama kas ketverius metus 
Generalinėje asamblėjoje. EMCy būstinė yra Miunchene (Vokietijoje).

EmCy narių konkursų kokybės standartai 

Įžanga 
Europos jaunimo muzikos konkursų sąjunga (European union of music competitions for youth, 
Emcy) yra europinė skėtinė organizacija, jungiantis nacionalinius bei tarptautinius vaikų ir 
jaunimo muzikos konkursus. Ji įkurta 1970 m. kaip nacionalinių muzikos konkursų sąjunga, 
siekianti plėtoti muzikos ugdymą ir skatinti talentus ikiprofesinėje pakopoje Europos lygiu. nuo 
1992 m. organizacijos nariais gali tapti ir tarptautiniai muzikos konkursai. 

Viena svarbiausių EMCy misijų – taikyti kokybės standartus ir skatinti konkursus jais vadovautis. 
EMCy yra su konkrečiais kiekvieno konkurso tikslais ir tradicijomis derinamų aukštų standartų ir 
geriausios konkursinės praktikos ženklas. Jaunieji atlikėjai, jų mokytojai, muzikos vadybininkai 
ir muzikos gerbėjai gali pasitikėti EMCy konkursų kokybe. 

ir nacionaliniams, ir tarptautiniams konkursams paprastai taikomi tie patys kokybės standartai. 

konkurSai 
EMCy organizacija apima vokalinių ir instrumentinių žanrų, turinčių nuoseklią mokymo sistemą, 

muzikos konkursus. 
Konkurso dalyviai negali būti diskriminuojami dėl lyties, religijos, etninės kilmės ar tautybės. 

Tačiau konkursų sąlygose gali būti nustatomi tautybės, pilietybės, instrumentų, žanrų ar amžiaus 
apribojimai. 

Konkursai turi būti diferencijuojami (pagal amžių, instrumentus ir pan.).
Konkursas gali būti laikomas tarptautiniu tik tuo atveju, jeigu konkurso sąlygos yra plačiai 

skelbiamos ir į jį atvyksta dalyviai iš užsienio šalių. 

ProGrama 
Repertuaras privalo būti būdingas ir tinkantis konkrečiam amžiui ar instrumentui. 
Į EMCy konkursų programą turėtų būti įtraukiami bent dviejų skirtingų epochų stilių kūriniai 

(arba jų dalys). Šis reikalavimas netaikomas konkursams, skirtiems vienam kuriam kompozitoriui 
arba epochos stiliui. 

Tarptautinių EMCy konkursų dalyviai turi parengti bent 15 minučių programą, kiekvieno dalyvio 
(-ės) i turo pasirodymas turi trukti ne trumpiau nei 8 minutes. 

EMCy tarptautiniai konkursai skatinami į konkurso programą įtraukti turą su orkestru. 

vErtinimo komiSiJa 
Vertinimo komisiją turi sudaryti pripažinti specialybės, instrumento arba instrumentų grupės 

ekspertai. 
nacionalinio konkurso vertinimo komisiją turi sudaryti ne mažiau nei 3 vertinimo komisijos 

nariai, tarptautinio – ne mažiau nei 5 vertinimo komisijos nariai. 
Rekomenduojama, kad bent 3 vertinimo komisijos nariai neturėtų konkurse dalyvaujančių 

mokinių. 
Vertinimo komisijos nariai turi būti kviečiami iš skirtingų institucijų. Vertinimo komisijos nariai 

neturėtų būti vienas su kitu susiję. 
Vertinimo komisijos narių atsakomybė yra profesinis darbas, už kurį turėtų būti atitinkamai 

atlyginama. 
Rekomenduojama, kad vertinimo komisijos sudėtyje kaskart būtų pakeistas bent vienas 

vertinimo komisijos narys.

vErtinimaS
Vertinimo komisija turi būti supažindinama su konkurso reglamentu ir jo laikytis. 
Konkurso eigoje vertinimo taisyklės negali būti keičiamos. 
Vertinimo komisijos narių vertinimai (balai, taškai, „praėjo“, „nepraėjo“ ir kt.) turi būti pateikti 

raštiška forma. 
Vertinimo komisija negali aptarinėti konkurso dalyvių pasirodymų, kol jie dalyvauja konkurse. 
Visi vertinimo komisijos nariai turi lygias teises pamatyti vertinimo rezultatus. 



Vertinimo komisijos nariai nebalsuoja už konkurso dalyvius, kurie yra su jais susiję giminystės 
ryšiais arba pas juos mokęsi paskutinius 12 mėnesių iki konkurso.

Vertinimo komisijos nariai privalo nurodyti su jais susijusių ir pas juos paskutinius 12 mėnesių 
iki konkurso besimokiusių dalyvių vardus ir pavardes. 

Prizininkai 
EMCy nariai skatinami populiarinti savo bei kitų EMCy konkursų nugalėtojus: organizuoti 

koncertus, įrašus, meistriškumo kursus, mainus ir kt. 

nacionaliniuose konkursuose 
Laureatais gali tapti ne daugiau kaip pusė visų konkurso dalyvių. Specialiųjų prizų laimėtojams 

šis ribojimas netaikomas. 

 tarptautiniuose konkursuose
Laureatais gali tapti ne daugiau kaip trečdalis visų konkurso dalyvių. Specialiųjų prizų 

laimėtojams šis ribojimas netaikomas.
Vertingieji prizai (pinigai, instrumentai, koncertų galimybės ir t. t.) privalo būti skelbiami 

prieš konkursą. 

orGanizaciJa 
Bendrosios konkurso sąlygos turi būti plačiai skelbiamos, aiškiai suformuluotos, publikuotos 

ir prieinamos prieš konkursą bet kuriai suinteresuotai šaliai. 
Konkurso metu privaloma griežtai laikytis aiškaus, raštiškai paskelbto tvarkaraščio. 
Vertinimo komisija su tvarkaraščiu, programa, repertuaru turi būti supažindinta vėliausiai 

pirmą konkurso dieną. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, kiekvienam konkurso dalyviui turėtų būti skiriama atskira 

patalpa su instrumentu (jei reikalinga). 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, prieš kiekvieną turą kiekvienam dalyviui turėtų būti 

skiriamas vienodas repeticijos konkurso salėje laikas. 
Konkursai privalo turėti nuolatinį organizacinį komitetą. Konkursas privalo turėti atstovą, 

dirbantį ne tik konkurso metu, bet ir jam pasibaigus. 
Tarptautinių konkursų visa oficiali informacija, programos bukletas, skelbimai ir konkurso 

pristatymas tiek prieš konkursą, tiek ir viso konkurso metu bei po jo privalo būti pateikiami ne 
tik organizuojančios šalies kalba, bet ir bent anglų kalba.

Konkurso organizatoriai skatinami teikti pagalbą dalyviams dėl nakvynės bei atvykimo. 

Emcy ir JoS narių konkurSų atSakomyBė 
EMCy skatina konkursuose laikytis kokybės standartų, kiekvienam konkursui siūlo šios srities 

patirtį, pagalbą ir paramą. 
EMCy turi būti pranešama apie susiklosčiusias išskirtines aplinkybes ar prieštaravimus EMCy 

kokybės standartams.
Reikalaujama, kad EMCy nariai diegtų kokybės standartus, siekdami užtikrinti teisingumą, 

mokymo procesą bei geriausią konkursinę praktiką. 

Organizavimo komitetas
 

Julius andrejevas – kompozitorius, pianistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, 
vienas iš B. Dvariono konkurso pradininkų

irena Didžiulienė – LR kultūros ministerijos Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji 
specialistė

Juozas Domarkas – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro garbės dirigentas

Jurgis Dvarionas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Styginių instrumentų katedros 
profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondo 
pirmininkas, vienas iš B. Dvariono konkurso pradininkų 

Justas Dvarionas – Tarptautinių konkursų laureatas, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos ir Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos Kaune dėstytojas. EMCy 
(Europos jaunimo muzikos konkursų sąjunga) viceprezidentas 

vygintas Gasparavičius – VšĮ natų knygyno direktorius

aleksandras Jurgelionis – Organizavimo komiteto pirmininkas, vienas iš Balio Dvariono 
konkurso pradininkų, B. Dvariono mokinys

Petras radzevičius – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, daugelio 
respublikinių ir tarptautinių konkursų organizatorius

laima rutkauskienė – LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vyresnioji specialistė

laimutė užkuraitienė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė



konkursą globoja
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

rengėjas: 

pagrindinis rėmėjas: 

partneriai:
Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Palangos miesto savivaldybė
Lietuvos dailės muziejus

informaciniai rėmėjai: 

rėmėjai:

leidimą parėmė Lietuvos kultūros taryba | leidėjas VšĮ natų knygynas | redaktoriai 
Jurgis Dvarionas, Justas Dvarionas, Joseph Everatt, Jūratė Palionytė | leidinio sudarytoja
Dana Podriabinkina-Kalytienė | dizainas interSe | spausdino  Kopa | tiražas  500

© VšĮ natų knygynas, 2016
Viso ar dalies katalogo atgaminimas bet kokia forma yra draudžiamas be raštiško 
autoriaus teisių turėtojo sutikimo

Mes už originalias natas!
O R I G I N A L  S O U N D S  B E T T E R !

Natų knygynas
Sheet Music Store 
Totorių g. 20
Vilnius
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Menų turas — Jūsų gastrolėms!
M U Z I K O S  I N S T R U M E N T Ų  G A B E N I M A S 
  L Ė K T U V Ų  B I L I E T A I  
 V I E Š B U Č I A I

Kelionių agentūra 
Totorių g. 20 
Vilnius

informaciniai rėmėjai: 



Tiesioginės transliacijos internetu / Steaming Online

i i  T u r a S  /  i i  r O u n d

P i a n i s t a i  /  P i a n o

 04.27 | 12.00–16.00 (C)
04.28 | 09.30–11.30 (A)

 12.15–20.20 (B)

www.dvarionas.com

s m u i k i n i n k a i  /  V i o l i n 

 04.27 | 10.00–14.20 (C)
04.28 | 09.30–11.30 (A)

 12.15–18.45 (B)



 X tarptautinis 
 Balio Dvariono
   jaunųjų pianistų
 ir smuikininkų  
  konkursas
X International 

 Balys Dvarionas  
Competition  

 for Young Pianists  
 and Violinists
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