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ПРОГРАМА



Компанія Yamaha Music Gulf рада оголосити стипендіальну програму на 2022/23 
рік за класом Кларнета.  Головна мета програми є сприяння розвитку музичної 
культури шляхом підтримки молодих талановитих виконавців у реалізації їх 
творчого потенціалу та розвитку їхньої подальшої професійної музичної кар'єри. 
Ми запрошуємо всіх студентів-кларнетистів, які відповідають зазначеним умовам, 
подати заявку на участь у стипендіальній програмі.

1. Програма

■ У 2022/23 роках оголошується стипендіальна програма за класом Кларнету
■ За підсумками фінального прослуховування, кожен із 6-ти стипендіатів отримає 
    кларнет серії Yamaha Custom
■ Відбіркове прослуховування буде проведено на основі відеозаписів виконання 
    отриманих від учасників
■ Фінальне прослуховування відбудеться у лютому 2023 року в Дубаї, Об'єднані 
    Арабські Емірати (ОАЕ)
■ Всі витрати на проїзд та проживання фіналістів та одного з їхніх викладачів   
    бере на себе організатор

2. Умови участі у програмі

Вік учасників: 
До участі у стипендіальній програмі запрошуються всі студенти-кларнетисти із 
зазначених нижче регіонів, які народилися в період з 1 січня 2001 року по 31 
грудня 2006 року. Під час реєстрації необхідно надати документ, що підтверджує 
вік учасника.
 
Країни: 
Право на участь у програмі мають студенти, які постійно проживають у наступних 
країнах та регіонах:
Група I  — Близький Схід, Західна Азія та Африка
Група II — Вірменія, Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Молдова, Узбекистан, 
Туркменістан, Україна*

* Громадяни України, які постійно проживали в Україні до 24 лютого 2022 року і наразі тимчасово 
перебувають за кордоном, також мають право на участь у програмі

3. Подання заявок

Для участі в програмі необхідно надіслати наступну інформацію (електронною 
поштою або в друкованому вигляді) дистриб'ютору Yamaha у вашій країні в період 
з 1 вересня по 30 листопада 2022 року:

■  Бланк заявки, який можна завантажити на веб-сторінці стипендіальної 
     програми Yamaha або отримати у дистриб’ютора Yamaha y вашій країні
■  Документ, що посвідчує особу (паспорт, національне посвідчення особи)
■  Відеозапис із посиланням на платформу YouTube (див. «Вимоги до 
     відеозаписів»)



6. Розклад

7.  Примітки

■  Фінальне прослуховування проходитиме відповідно до чинних санітарних норм 
     встановлених урядом ОАЕ, яких мають дотримуватися всі учасники заходу
■  Для участі у фінальному прослуховуванні організатори можуть попросити 
     учасників надати документи, які підтверджують стан їхнього здоров’я   
     (наприклад, картку вакцинації, результати ПЛР-тесту)
■  Формат заходу може змінюватися через непередбачені обставини, наприклад, 
    фінальне прослуховування може бути проведене онлайн, якщо, на думку 
    організатора, проведення заходу з фізичною присутністю учасників 
    суперечитиме чинним санітарним нормам ОАЕ

4. Репертуар

Репертуар відбіркового прослуховування:
■  Учасники повинні надати відеозапис 2 творів різного жанру
■  Загальна тривалість творів не повинна перевищувати 20 хвилин

Репертуар фінального прослуховування:
■  Твір будь-якого жанру на вибір учасника
■  Загальна тривалість твору не повинна перевищувати 10 хвилин

5. Вимоги до відеозаписів

■  Файл відеозапису має бути з роздільною здатністю відео не нижче 1280x720
     пікселів, і з високою якістю звуку
■  Відео може бути записано будь-яким пристроєм з функцією  відеозапису
■  На початку відео учасник повинен(-а) назвати своє ім'я, прізвище та назву 
     конкурсу: «Стипендіальна програма Yamaha 2022/23»
■  На відео повинно бути чітко видно учасника, щоб його/її можна було легко 
      ідентифікувати
■  Учасник повинен(-а) надати посилання на свій відеозапис на платформі 
     YouTube. Для відео мають бути встановлені налаштування приватності 
     «Unlisted» (доступне лише тим користувачам, хто має посилання)
■  Обидва твори мають бути записані одним дублем без жодного редагування та 
     завантажені як один відеофайл

Терміни прийому заявок
(1 вересня – 30 листопада)

Відбіркове
прослуховування
за вiдеозаписами

Оголошення
результатів
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Фінальне
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ВЕР-22 ЖОВ-22 ЛИС-22 ГРУ-22 СІЧ-23 ЛЮТ-23
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Yamaha Music Gulf: 
Заснована у 1997 році компанія Yamaha Music Gulf FZE (YMGF), офіс якої розташований у 
Дубаї (ОАЕ), є однією з дочірніх компаній корпорації Yamaha та працює з країнами 
Близького Сходу, СНД, Західної Азії та Африки. YMGF пропонує повний асортимент 
продукції Yamaha - музичні інструменти, аудіообладнання для професійного та 
комерційного використання, а також акустичні аудіосистеми та компоненти для 
домашнього використання. Крім того, компанія відповідає за роботу музичних шкіл 
Yamaha, які розташовані у вищевказаних регіонах.

Ріккардо Крочілла народився в 1967 році у місті 
Палермо. Він навчався грі на кларнеті у консерваторії 
імені Н. Паганіні в Генуї у класі Г. Ларуччіа. Отримавши 
диплом з відзнакою, Крочілла працював із Джузеппе 
Гарбаріно та Томасом Фрідлі. Він виконував партії 
першого кларнета у симфонічних та оперних оркестрах 
Кальярі, Генуї, Трієста, Лозанни, а з 1996 року є 
концертмейстером групи кларнетів флорентійського 
оркестру Maggio Musicale Fiorentino під керівництвом 
Зубіна Мети. Також у творчому портфоліо музиканта 
співпраця з оркестром Італійського радіо і телебачення 
(RAI), Камерним оркестром Падуї та Венето, 
Ізраїльським філармонічним оркестром, ансамблем 
Пармського оперного театру, Філармонічним оркестром 
театру Ла Скала та оркестром Національної академії 
Санта-Чечілія під керівництвом провідних диригентів 
світу, серед яких: М.В.Чунг, Л. Маазель, Р. Муті, З. Мета, 
В. Савалліш, Г. Синополі, К. Аббадо, Ж. Претр.

Одними з найяскравіших моментів в його сольній кар'єрі 
стали виконання концерту для кларнета з оркестром 
В.А. Моцарта під керівництвом Зубіна Мети у Палаццо 
Веккйо у Флоренції, а також прем'єрне виконання твору 
Софії Губайдуліної «Warum?» для флейти, кларнета та 
струнного оркестру. Пан Крочілла удостоєний 
престижної нагороди «Premio Galileo 2000» як видатний 
італійський молодий виконавець.

Співпрацював зі студіями звукозапису Arts Record, Columna Musica, NBB Records та 
Idyllium. Ріккардо Крочілла є артистом Yamaha, а також співпрацює з D'Addario reeds та 
Zac ligature.

Ріккардо Крочілла (Італія)

Голова журі фінального прослуховування


