


XII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów 
„Arthur Rubinstein in memoriam". 

Otwieramy drzwi do wielkiej kariery! 

Posiada on niesłychanie wysoki poziom i wypełnia ważną przestrzeń 
w dzisiejszym świecie muzycznym, lukę jaka istnieje między dwoma dużymi konkursami,

 tzn. Konkursem Chopinowskim w Warszawie a Konkursem im. Czajkowskiego w Moskwie.   
J. Kański, krytyk muzyczny

 Na całym świecie jest ponad 750 międzynarodowych konkursów pianistycznych, ale Międzyna-
rodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam" odbywający się w Bydgoszczy 
pod wieloma względami jest bezkonkurencyjny. To jeden z najważniejszych konkursów muzyczny 
dla młodych pianistów,  do 22 lat,  na świecie. Wielki prestiż światowy i rozgłos zawdzięcza nie tylko 
sławie wielkiego Artura Rubinsteina, ale przede wszystkim młodym pianistom, którzy – podążając 
śladami wielkiego mistrza – właśnie tu w Bydgoszczy rozpoczynają swoje wielkie artystyczne kariery. 
Honorowym przewodniczącym Konkursu jest Ewa Rubinstein – córka wielkiego pianisty.

 W przeszłości objawiały się tu niesamowite talenty – pianiści, którzy przez wiele 
lat nagrywali  dla znaczących wytwórni płytowych, zdobywali najwyższe lokaty na 
Konkursie Chopinowskim w Warszawie chociażby wspomnieć Rafała Blechacza czy  
Julianę Avdeeva. W 2014 roku X Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów  
„Arthur Rubinstein in memoriam" wygrał 19-letni Szymon Nehring, który następnie zo-
stał finalistą XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie, a w roku 2017 zwyciężył – jako pierwszy Polak w historii – niezwykle trudny i prestiżowy  
XV Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs im. Artura Rubinsteina w Tel-Avivie.

 XII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”  
odbędzie się w dniach od 7 do 13 grudnia 2021 roku w Bydgoszczy –  w mieście zwanym „Miastem 
Muzyki”, o wielkich tradycjach kulturalnych i artystycznych. Poza nagrodami finansowymi, laureaci 
otrzymają Nagrodę Chopinowską oraz Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Karola Szy-
manowskiego, a także nagrody w postaci koncertów i stypendiów.

 Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam”  
organizowany jest od 1993 roku przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina 
w Bydgoszczy i Towarzystwo Mozartowskie w Bydgoszczy przy współudziale: Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy. Konkurs jest rekomendowany przez MKDNiS.
 
 Pomysł wyszukiwania talentów i ułatwiania im startu w dorosłe życie zrodził się pod wpły-
wem słów samego Artura Rubinsteina, który koncertując w nowo zbudowanej Sali Filharmonii  
Pomorskiej w 1960 roku powiedział: „Macie wspaniałą salę koncertową, należałoby tu organizować 
konkursy międzynarodowe”.  Realizując myśl wielkiego pianisty,  dyrektor Państwowego Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, Ewa Stąporek-Pospiech zainicjowała mię-
dzynarodowy konkurs. Jan Popis – muzykolog i krytyk muzyczny, stworzył jego formułę progra-
mowo-artystyczną i pełni funkcję dyrektora artystycznego od pierwszej edycji. W 2000 roku kon-
kurs wpisano do Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych (EMCY).





Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają  
wszyscy choć otrzymuje go tylko jednostka... 

PROPONUJEMY PAKIET SPONSORSKI: 

• banery reklamowe z logo firmy w każdym miejscu wydarzenia 
(w Filharmonii Pomorskiej, Akademii Muzycznej, Państwowym Zespole 
Szkół Muzycznych  w Bydgoszczy)
• stojaki informacyjne
• logo firmy na wszystkich materiałach konkursowych (folderze,  
e-folderze, plakatach, materiałach dla uczestników, zaproszeniach,  
gazetkach „Rubinstein info”, itp.)  
• logo i link sponsora na oficjalnej witrynie internetowej www.szkolamu-
zyczna.bydgoszcz.pl/, www.konkurs-rubinstein.bydgoszcz.pl, www.facebo-
ok.com/pzsmbydgoszcz
• logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia i telewizji
• logo sponsora na CD – możliwość umieszczenia prezentacji firmy,  
produktów na płycie CD 
• logo sponsora na telebimie multimedialnym
• możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów  
wręczanych wszystkim uczestnikom 
• podkreślenie udziału firmy, jako Sponsora w kontaktach z mediami
• podkreślenie udziału firmy, jako Sponsora podczas kolejnych etapów 
wydarzenia oraz podczas koncertu laureatów
• reklama podczas streamingu (transmisji na żywo) wydarzeń  
na stronach konkursu i szkoły
• wywiad ze sponsorem (nowość!!!)
• upublicznienie materiałów reklamowych państwa firmy na stronach 
szkoły i konkursu, profilu fanpage szkoły, fanpegu konkursu
• stoisko z Państwa produktami, ofertą – podczas konkursu 
• możliwy udział Państwa w konferencji prasowej
• zapewnienie umieszczenia loga firmy aż do następnej edycji konkursu 
na stronach www konkursu i organizatora
•umieszczenie filmów reklamowych Państwa firmy na stronach www 
organizatora i konkursu
• bezpłatne zaproszenia dla Państwa firmy na Koncert Inagurujący, finały 
i Koncert Laureatów.

WSZYSTKO CO CZYNIMY,  

CZYNIMY DLA MŁODYCH TALENTÓW! MOŻE TO WŁAŚNIE 

DZIĘKI TOBIE ODKRYTY ZOSTANIE ARTYSTA 

NA MIARĘ RAFAŁA BLECHACZA  

LUB SZYMONA NEHRINGA?


