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51. ročník Virtuosi per musica di pianoforte
21. – 23. 11. 2018
Virtuosi per musica di pianoforte je mezinárodní soutěž mladých klavíristů do 16 let věku od roku
1968 každoročně pořádaná v Ústí nad Labem. Účastníci, kteří zde uspějí, ji uvádějí ve svých
profesních životopisech a tím i zviditelňují Ústecký kraj. Zájem o soutěž stoupá zejména
u zahraničních účastníků a v roce 2017 byl zaznamenán 100% nárůst oproti roku 2013. Do Ústí
nad Labem přijíždějí soutěžící z 15 – 20 zemí světa. Jako hosté soutěž navštěvují představitelé
cizích států (velvyslanci, konzulové) aby podpořili své krajany. Je zajištěn přímý internetový
přenos na stránkách regionální televize, Youtube a virtuosi, který je dostupný také pro zahraniční
diváky. Virtuosi per musica di pianoforte se během své historie vyprofilovala na kvalitní, úspěšnou
a mezinárodně uznávanou soutěž, připravovanou a organizovanou do nejmenších detailů.
Z ohlasů je patrno, že jde o mimořádně pečlivou organizaci s akcentem na vstřícný přístup
k soutěžícím a na dokonalý zážitek pro veřejnost. Celá akce proběhne ve třech dnech. První den
proběhne zahajovací koncert, na kterém vystoupí minulý absolutní vítěz za doprovodu orchestru
Severočeského divadla, na druhý je naplánováno 1. kolo soutěže a třetí den pak druhé kolo,
slavnostní vyhlášení a koncert vítězů. Ceny předávají významné osobnosti veřejného a kulturního
života. Celá akce probíhá na jevišti Severočeského divadla.
Uspořádání vysoce kvalitní mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 16 let věku v Ústí
nad Labem a s tím i spojená propagace celého regionu
Kulturní
Mezinárodní
Čeští a zahraniční profesionální i amatérští hudebníci, rodiny s dětmi, senioři
70/1000
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí. Setkání českých a zahraničních
pedagogů a studentů a vzájemná výměna zkušeností. Propagace české klavírní školy v zahraničí.
Obohacení kulturního a společenského života v regionu.
Hrubý odhad: 600 tisíc Kč; Ústecký kraj pravidelně na tuto akci přispívá
Vícezdrojové
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Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem
Výuka žáků ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický),
organizování vzdělávacích kurzů, koncertů, výstav a soutěží.
Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
W. Churchilla 4, Ústí nad Labem 400 01, IČO: 00831085
Bc. Marek Korbélyi
ředitel
777 006 704
korbelyi@zuserandove.cz
Bc. Marek Korbélyi ředitel
Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo kultury, NET4GAS, Nadace život umělce, Nadace Český hudební fond, Alpstav, UJEP,
Severočeské divadlo s.r.o., Městský obvod Ústí nad Labem město, Noesis s.r.o., Ústecký deník,
Regionální televize Ústí nad Labem, Český rozhlas
1.) Oslovení zahraničních hudebních škol přes velvyslance jednotlivých zemí
2.) Oslovení českých hudebních škol osobním dopisem
3.) Oslovení českých a zahraničních škol emailovou korespondencí
4.) Články v odborném tisku (řízení školy – speciál pro ZUŠ)
5.) Články v denním tisku – Ústecký deník
6.) Rozhovory pro český rozhlas
7.) Reportáž v regionální televizi
8.) Přímý přenos druhého kola včetně vyhlášení vítězů
1.) Festival Ludwiga van Beethovena
2.) Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice
3.) Klášterecké hudební prameny
4.) Lípa Musica

