
16 сакавіка ў 13:20 у канцэртна-актавай зале БарДУ адбудзецца канцэрт 

фартэпіяннай музыкі. Сваѐй віртуознай ігрой на раялі нас будуць здзіўляць навучэнцы 

Гэспубліканскага музычнага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі г. Мінска (былая 

адзінаццатігодка пры кансерваторыі) класа выкладчыка Семянякі Ірыны Юр’еўны (дачка 

кампазітара Ю. Семянякі).  

На сцэну выйдуць таленавітыя маладыя, але ўжо вядомыя ў многіх краінах свету 

музыканты: Уладзіслаў Хандогій, Арсеній Траскоўскі, Кірыл Атрошчанка, Яўген Івашка.  

Уладзіслаў Хандогій (8-ы клас) у свае 14 гадоў з’яўляецца лаўрэатам шматлікіх 

конкурсаў, сярод якіх: III адкрыты конкурс юных піяністаў імя Н. С. Мендзялеўскай 

(Гран-пры); II Міжнародны фестываль класічнай музыкі і конкурс юных піяністаў 

«Astana Piano Passion» (I прэмія).  

У 13 гадоў Уладзіслаў Хандогій стаў пераможцам XV Міжнароднага тэлевізійнага 

конкурса юных музыкантаў «Шчаўкунчык». Акрамя Залатога Шчаўкунчыка, якога яму 

ўручыў Ігнат Салжаніцын (сын Аляксандра Салжаніцына), галоўны дырыжор Камернага 

аркестра Філадэльфіі, Уладзіслаў атрымаў і Прыз сімпатый гледачоў.  

Фінал конкурса ішоў у прамым эфіры. Дзевяць лепшых юных музыкантаў свету ігралі 

ў Канцэртнай зале імя П. Чайкоўскага з сімфанічным аркестрам Маскоўскай філармоніі. 

У трэці тур прэстыжнага конкурса Улад Хандогій, які выступаў апошнім, выйшаў пад 

крыкі «брава» членаў дастаткова строгага журы.  

Высока ацаніў талент маладога музыканта знакаміты джазавы піяніст Данііл Крамер. 

А Дзяніс Мацуеў напісаў аб ім: «Гэта сапраўды незаўрадная асоба. Нягледзячы на юны 

ўзрост, у яго ўжо не па гадах сталая ігра і яскрава праяўляецца “музыканцкае нутро”». 

Улад пастаянны ўдзельнік фестываляў Дзяніса Мацуева і Каці Мячэцінай (Аранбург, 

Варонеж, Сургут, Масква, Іркуцк).  
Улад прайшоў адбор на конкурс Джыны Бахауэр у ЗША, на якім з 275 піяністаў 

адабралі 25. Нядаўна ѐн вярнуўся з Еўропы, дзе выступаў з канцэртамі ў Францыі, Іспаніі, 

Італіі, Швейцарыі. 28 лютага 2016 г. у Вялікай зале Філармоніі г. Мінска ў суправаджэнні 

дзяржаўнага сімфанічнага аркестра ѐн сыграў Канцэрт № 2 С. Рахманінава. 

Арсеній Траскоўскі (6-ы клас, 11 гадоў). Лаўрэат шматлікіх конкурсаў, сярод якіх 

Міжнародны конкурс піянистаў «Мастацтва  XXI стагоддзя» (Кіеў) — II прэмія; лаўрэат I 

і II ступені ў намінацыі «Фартэпіяна» Міжнароднага музычнага конкурса дзіцячага 

выканальніцкага мастацтва «Узыходжанне» (Ялта).  

Кірыл Атрошчанк (7-ы клас, 12 гадоў) — стыпендыят спецыяльнага фонда 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.  
Кірыл — пераможца Міжнароднага конкурса «Citta di Barletta» (Італія), дыплом I 

ступени. 23-і конкурс сабраў 103 піяністаў ва ўзросце ад 7 да 22 гадоў з многіх краін 

Еўропы, Азіі, Паўднѐвай і Паўночнай Амерыкі. Кірыл Атрошчанка супернічаў з 

канкурсантамі з Ірландыі, Італіі, Расіі, Канады, Узбекістана, Румыніі і Албаніі. У складзе 

міжнароднага жури былі прафесары з кансерваторый  Парыжа (Францыя), Неапаля 

(Італія). У гала-канцэрце ўдзельнічалі толькі 8 канкурсантаў, што набралі больш за 95 

балаў, з Аўстрыі, Польшчы, Беларусі, Расіі, Італіі, Японіі, Карэі, сярод іх быў і Кірыл.  

Яўген Івашка (9-ы клас, 14 гадоў) — лаўрэат шматлікіх конкурсаў. На 

XII Міжнародным дзіцячым конкурсе «Музыка надзеі» (Гомель) — Гран-пры.  

Без сумнення, юныя музыканты змогуць пакарыць сваѐй маладосцю, шчырасцю і 

бязмежнай любоўю да Музыкі ўсіх, хто будзе прысутнічаць у зале! 

Не прапусціце канцэрт таленавітых піяністаў маладога пакалення!!! 

Уваход вольны!!! 

 


