
Регламент:

• Право на участие в майсторския клас на Веско Пантелеев – Ешкенази имат изпълнители с
музикално образование или особени творчески постижения  на възраст от 12 до 25 години.
• За участие в майсторския клас, кандидатите подготвят репертоар до 4 произведения по 
свой избор, без ограничение в стилове и епохи. Препоръчително е включването на творба 
от Панчо Владигеров. Произведенията, които ще се изпълняват се посочват в заявката за 
участие.
•  Всеки кандидат трябва да изпрати запис до 3 минути на свое изпълнение по избор на 
автор и творба и кратка творческа автобиография. 
•  Предварителното прослушване и подбор ще бъде извършено от Маестро Веско 
Пантелеев-Ешкенази и резултати от селекцията ще бъдат обявени до 6 март на сайта на 
Къща музей „Панчо Владигеров” www.vladigerov.org 
• Най-добрите участници в майсторския клас, ще получат възможността да участват в 
заключителния концерт в Полския културен институт.
• Завършилите участници получават диплом за участие от Къща музей „Панчо 
Владигеров”.
Правата за фотозаснемане, видео и аудиозапис са изцяло на организаторите на майсторския
клас.
Записването на кандидатите продължава до 25 февруари 2017 г. и се извършва чрез 
изпращане на заявката за участие, автобиография и запис на е-mail: 
vladigerov_muzei_sofia@mail.bg Очаквайте потвърждение за получената заявка.

Заявката за участие може да получите и в къща музей „Панчо Владигеров” или да бъде 
изтеглена от сайта www.vladigerov.org 

За участие в майсторския клас ще бъдат допуснати 6 участници, подбрани след 
предварителната селекция.

Срок за записване: 25 февруари 2017 г.

Провеждане: 
08 - 10 март 2017 г., в Къща музей „Панчо Владигеров” – София

Заключителен концерт на участниците в майсторския клас: 
10 март 2017 г., 19:00 ч., Полски културен институт, ул. "Веслец" №12
Такси за участие:
 Активни участници - 150 лв. 
 За слушатели – 20 лв. на ден
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Заплащат се в къща музей „Панчо Владигеров” или с банков превод по сметката на 
музея:
Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, IBAN: BG 32 UNCR 9660 3122206519,
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: участие в майсторския клас на Веско Пантелеев – Ешкенази

За контакт: + 359 2 8687389, 0889616738, 0886605987
Е mail: vladigerov_muzei_sofia@mail.bg, 
www.vladigerov.org  - заявка за участие
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