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                           Piotr PALECZNY (PL)  
                                                                       Zsűrielnök / Chairman 
 
zongoraművész, a varsói Chopin Zeneakadémia professzora                            piano artist, professor of the Chopin Music Academy in Warsaw 
több nemzetközi zongoraverseny győztese és díjnyertese                              winner and prizewinner at several international piano competitions 
III. helyzett a VIII. Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen,                                   3rd prize winner at the 8th International Chopin Competition  
                      Varsó 1970                                                                                                                              Warsaw 1970 
nemzetközi zongoraversenyek zsűritagja                                                                         jury member at several international piano competitions 
több alkalommal a varsói Nemzetközi Chopin Zongoraversenynek                                many times at the Warsaw Intern. Chopin Competitions        
„Chopin Nagykövete”, fellépett világszerte                                                                                     „Chopin Ambassador”, performed worldwide 
mesterkurzusok vezetőtanára otthon és külföldön                                                         chief teacher of piano master courses at home and abroad 
felvételeket készített számos rádió, TV és lemezkiadó részére                                            has recorded for many radios, TV-s and record labels                       
Duszniki Zdrój Chopin Fesztivál igazgatója                                                                                   director of the Duszniki Zdrój Chopin Festival 
 
 
                

                             Philippe GIUSIANO (FR) 
 

zongoraművész                                                                                                                                                                                        piano artist 
országos és nemzetközi versenyek győztese és díjnyertese                        winner, prize winner at national and international piano competitions 
a XIII. Nemzetközi Chopin Verseny győztese – Varsó 1995                                            winner at the 13th Chopin Competition –Warsaw 1995 
fellépett hazai és külföldi helyszínekenen és fesztiválokon                              played in concert halls and at music festivals at home and abroad 
műsorában szerepelnek főleg Chopin, Rachmaninov,                                                            his repertoire is centered on Chopin, Rachmaninov,  
         Prokofiev, Debussy és Ravel művei                                                                                                    Prokofiev, Debussy and Ravel 

 
 
 

                                 Alberto NOSÈ (IT) 
 
zongoraművész                                                                                                                                                                                        piano artist 
országos és nemzetközi versenyek győztese és díjnyertese                                     prize winner at national and international piano competitions 
a Nemzetközi Chopin Zongoraverseny Varsó 2000 díjnyertese                              prizewinner at the Intern. Chopin Competition Warsaw 2000 
2015 – a válogató fordulók zsűritagja ugyan ott                                                                in 2015 – jury member of the preliminary rounds there 
fellépett Európa és világszerte szóló és kamara estéken,                                           performed throughout Europe and over the world in recitals  
               neves zenekarokkal és karmesterekkel                                                           and chamber music, with noted orchestras and conductors 
zongora mesterkurzusok vezetőtanára                                                                                                            chief teacher of piano master courses 
sok felvételt készített sok lemezkiadó részére                                                                                    has made many recordings for several labels 
zsűritag fontos nemzetközi zongoraversenyeken                                                         jury member at important international piano competitions  

 

 
                          Bronisława KAWALLA (PL)    
 
zongoraművész, a varsói Chopin Zeneakadémia professzora                            piano artist, professor of the Chopin Music Academy in Warsaw 
több nemzetközi zongoraverseny győztese és díjnyertese                              winner and prizewinner at several international piano competitions 
mesterkurzusok vezetőtanára otthon és külföldön                                                         chief teacher of piano master courses at home and abroad 
fellépett hazai és külföldi helyszínekenen és fesztiválokon                              played in concert halls and at music festivals at home and abroad 
felvételeket készített számos rádió, TV és lemezkiadó részére                                            has recorded for many radios, TV-s and record labels 
nemzetközi zongoraversenyek zsűritagja                                                                         jury member at several international piano competitions 
művészi és tanári munkájáért több díjjal jutalmazták                                   distinguished with several awards for her artistic and teaching work 
 
 
 
 

                               Ida ČERNECKÁ (SK) 
 
zongoraművész, tanár, kamarazenész                                                                                                         piano artist, teacher, chamber musician 
Zene és Színművészeti Akadémia professzora, volt dékánja, Bratislava                                                                     
                                                                                                          professor and former dean at the Academy of Performing Arts in Bratislava 
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese,                                                                          winner of national and international competitions 
fellépett hazai és külföldi helyszínekenen és fesztiválokon                              played in concert halls and at music festivals at home and abroad 
országos és nemzetközi versenyek zsűritagja                                                          jury member at national and international piano competitions  
zongora mesterkurzusok vezetőtanára                                                                                                            chief teacher of piano master courses 
előadó az interpretációs gyakorlat módszertanának problémáiról            lecturer on the problems of the methodology on interpretative practice 
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                                    RÉTI Balázs (HU)  
                                                                Zsűri társelnök /Jury co-chairman  
 
zongoraművész, főiskolai docens (DLA)                                                                                                        piano artist, associate professor (DLA)                                                                                                                           
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora főtárgytanára                                                piano teacher at the Ferenc Liszt Academy of Music          
a Miskolci Egyetem zongora tanszékének vezetője                                                                 piano department leader at the University of Miskolc 
a győri Szécsenyi István Egyetem Művészeti Karának tanára                           teacher at the István Szécsenyi University, Art Faculty (Győr, HU) 
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese                                                            prize winner at national and international piano competitions 
vendégművész Európában, Ázsiában és Amerikában                                                  guest performer in European, Asian and American countries 
 
 
 
 

                          Vladimíra SLÁVIKOVÁ (CZ) 
 
zongoraművész, tanár, kamarazenész                                                                                                         piano artist, teacher, chamber musician 
a Janacek Zeneakadémia professzora, Brno                                                                                professor at the Janacek Music Academy in Brno 
több európai országban vendégszerepelt                                                                                             guest performer in more European countries 
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese                                                                           winner of national and international competitions 
növendékei sikeres felkészítéséért több tanári díjat kapott                                                         winner of several prizes for the preparing teacher 

       
 

                            Karolina NADOLSKA (PL) 
 
zongoraművész, a Fryderyk Chopin Zeneművészeti Egyetem asszisztense (Varsó) 
                                                                                                              piano artist, assistant at the Fryderyk Chopin University of Music (Warsaw)                                                                                                 
országos és nemzetközi versenyek győztese, díjnyertese,                                         winner, prizewinner at national and international competitions 
a VII. Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraverseny gyöztese                winner of the VII. International Chopin Piano Competition in Budapest 
fellépett Európa és világszerte neves zenekarokkal és karmesterekkel                                 
                                                                                            performed throughout Europe and over the world with noted orchestras and conductors 
 
 
 
                                                                                 

                             František PERGLER (SK) 
 
zongoraművész, tanár, kamarazenész                                                                                                            piano artist, teacher, chamber musician 
Zene és Színművészeti Akadémia docense, Bratislava                                                      docent of the Academy of Performing Arts in Bratislava 
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese,                                                                             winner of national and international competitions 
zongora mesterkurzusok, szemináruimok vezetőtanára                                                              chief teacher of piano master courses and seminars 
fellépett Európa több országában                                                                                                      has performed in numerous European countries 
sok figyelmet szentel szakmai publikációs tevékenységnek                                                                     his publishing activity is highly estimated 
 
 
 
 
 

                    Izabella DARSKA HAVASI (PL/HU) 
                                                                      versenyigazgató / competition director 
 
zongoraművész-tanár                                                                                                                                                                    piano artist-teacher 
Ferenczy György postgraduális és utolsó növendéke                                                                  György Ferenczy’s postgraduate and last disciple 
a Ferenczy György Alapítvány – Chopin Társaság alapítója                                  founder of the György Ferenczy Foundation – Chopin Society 
vendégszerepelt több európai országban                                                                                               guest performer in more European countries 
országos és nemzetközi versenyek zsűritagja                                                            jury member at national and international piano competitions  
zongora kurzusok vezetőtanára itthon és külföldon                                                               chief teacher of piano courses in Hungary and abroad 
Chopin tematikájú elméleti és gyakorlati kurzusok előadója                              lecturer of the theoretical and practical Chopin-regarding courses  
országos és nemzetközi Chopin zongoraversenyek, Chopin vonatkozású hangversenyek, kurzusok és rendezvények szervezője 
                                     organizer of national and international Chopin piano competitions, concerts, courses and other Chopin connected events 
 


