
СКЛАД ЖУРІ 

        «IIІ-го  Відкритого конкурсу виконавців на духових та ударних 

інструментах імені Степана Томича»(2021)  
JURY COMPOSITION 

"III Open Competition of Performers on Wind and Percussion Instruments 

named after Stepan Tomych" (2021) 

 

 
Гедвіг Швімберг (Бельгія, Брюгге, Брюссель) – голова журі «IIІ-го 

Відкритого конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах імені 

Степана Томича», відомий фламандський кларнетист, лауреат національних та 

міжнародних конкурсів, екс-соліст філармонічного оркестру Брюсселя, 

професор по класу кларнета в Королівській консерваторії м. Брюссель 

(Бельгія). Член журі багатьох національних та міжнародних конкурсів. 

Музикант дає майстер-класи та виступає з концертами в країнах Європи, США, 

Японії, Тайвані. Є керівником балету «Олівія Гірольф» в м. Брюгге, художнім 

керівником брюссельського фестивалю «Кларнетіссімо». Гедвіг Швімберг 

також засновник і диригент Брюссельського ансамблю кларнетистів. Він є 

представником компанії SELMER і грає на іменному кларнеті «SELMER». 

Нагороджений премією Бенелюкс. Член журі багатьох міжнародних конкурсів, 

фестивалів та майстер-класів 

Hedwig Schwimbergе (Belgium, Brugge, Brussels) - juri chairman «IIІ Open 

competition of performers on wind instruments and percussion instruments named 

after Stepan Tomich», is a Flemish clarinettist, winner of national and international 

contests, ex-soloist of the Brussels Philharmonic Orchestra, ex-professor at the 

Clarinet Class at the Royal Conservatory of Brussels (Belgium). Member  of the jury 

of many national and international contests. The musician gives master classes and 

performs concerts in the countries of Europe, the USA, Japan, and Taiwan. He is the 

director of the ballet "Olivia Giloff" in Bruges, artistic director of the Brussels 

festival "Clarinetismimo". Hedwig Schwimberg is also the founder and conductor of 

the Brussels Clarinet Ensemble. He is the representative of SELMER and plays on 

the name clarinet SELMER. He has been awarded the  Benelux Prize. Member of the 

jury of many international competitions, festivals and master-classes.   

 



 
 Зіновій Буркацький (УКРАЇНА)− член журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича» 

(кларнет, саксофон), завідуючий кафедри оркестрових духових та ударних  

інструментів Одеської Національної Музичної Академії імені А.В. Нежданової, 

доктор філософії, професор, лауреат республіканського і міжнародного 

конкурсів, лауреат премії «Твої імена Одеса».Член журі всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів. 

 Zinoviy Borkatsky (UkrainE ) - member of the jury of the «ІІІ Open 

Competition for Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomich»(clarinet, saxophone), Head of the Department of Orchestral Wind and 

Percussion Instruments of the Odessa National Music Academy named after A.V. 

Nezhdanova, Doctor Philosophy, Professor, Laureate of Republican and International 

Competitions, Laureate of the Award «Your Names of Odessa». Member of the jury 

of all Ukrainian  and international competitions, festivals and master-classes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            Юліус Кляйн (Словаччина, кларнет) – член журі «IIІ-го Відкритого 

конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана 

Томича», (кларнет), один із провідних кларнетистів Словаччини, екс-директор 

державної філармонії м. Кошіце ( 1997-2019 року) член  Ради університету 

Павла Йозефа Шафарика м. Кошице, член журі багатьох національних та 

міжнародних конкурсів. Юліус Кляйн побував у складі різних камерних  

ансамблів  в  багатьох  країнах Європи, США, Канаді, Японії. Як соліст, 

концертував  в країнах Європи, США, Канаді, Японії, Південній Кореї та 

Мексиці.Член журі багатьох міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-

класів  

           Julius Klein (Slovakia, clarinet) member of the jury of the «ІІІ Open 

Competition for Wind and Percussion Instruments named after Stepan Tomich» 

(clarinet),one of the leading clarinettists in Slovakia, ex-director of the State 

Philharmonic of Košice(1997-2019). Member of the  Council of the University of 

Paul Josef Safarika of Kosice, a jury member of many national and international 

contests. Julius Klein has been a member of various chamber ensembles in many 

countries of Europe, USA, Canada, Japan. As a soloist, he has performed in Europe, 

USA, Canada, Japan, South Korea and Mexico. Member of the jury of many 

international competitions, festivals and master-classes.   

 

 

 

 

 

 

 



 
            Андрій Карпяк (Україна, м.Львів)- член журі «IIІ-го Відкритого 

конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана 

Томича»(флейта), професор, завідувач кафедри духових та ударних 

інструментів Львівської Національної Музичної Академії імені М.В. Лисенка, 

лауреат національних та міжнародних конкурсів, кандидат мистецтвознавства 

(2002), доктор мистецтвознавства (2014). Член журі всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів. 

   Andriy  Karpyak (Ukraine) - member of the jury of the "III Open 

Competition of Performers on Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomych" (flute), professor, head of the department of wind and percussion 

instruments  of the Lviv National Music Academy named after  M. Lysenko, laureate 

of national and international competitions, candidate of art history (2002), doctor of 

art studies (2014). Member of the jury of all Ukrainian  and international 

competitions, festivals and master-classes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Юрій Василевич (УКРАЇНА) -  член журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана 

Томича»(кларнет,саксофон), заслужений артист України, професор кафедри 

духових та ударних інструментів Київської Національної Музичної академії 

імені П.І.Чайковського по класу кларнета і саксофона, соліст оркестру 

Національної опери України ім. Т. Г.Шевченка, керівник Київського квартету 

саксофоністів Національної філармонії України. Член журі всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів 

          Yuriy Vasilevich (Ukraine) -  member of the jury of the «ІІІ Open 

Competition for Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomich»(clarinet, saxophone), Honored Artist of Ukraine,  professor of the 

department of wind and percussion instruments of the KievNMAU named after. 

Pyotr Tchaikovsky by class clarinet and saxophone, soloist of the orchestra of the 

National Opera of Ukraine named after. T. Shevchenko, Head of the Kiev Quartet of 

Saxophonists of the National Philharmonic of Ukraine. Member of the jury of all-

Ukrainian and international competitions, festivals and master-classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            Ержебет Шелельо (Угорщина) - член журі  «ІII-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені С.Томича» концертуюча 

солістка,виконавець (саксофон) , доктор музичного мистецтва . Вищу музичну 

освіту здобула в Королівському коледжі музики в Лондоні та Віденській 

Консерваторії «Privatuniversität» (Австрія). Викладач Будапештської Музичної 

Академії імені Ференца Ліста та Будапештської музичної консерваторії імені 

Бейли Бартока по класу саксофона, лауреат національних та міжнародних 

конкурсів та фестивалей(володар золотої медалі національного класичного 

фестивалю «Гелікон»,лауреат І премії Національного(Угорського) конкурсу 

виконавців на саксофоні, стипендіат Мережі Академії Ліста та Класична 

канцелярія . Член журі національних та міжнародних конкурсів, фестивалів та 

майстер-класів. 

         Erzsebet Seleljo (Hungary) - member of the jury of «ІІІ Open Competition for 

the Performers on  wind Instruments and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomich», a concert soloist(a saxophone), a doctor of musical art,. She received 

higher education at the Royal College of Music in London and the «Privatuniversität» 

(Conservatory of Vienna) А teacher of the Budapest Music Academy of Franz Liszt 

and the Belа Bartок Budapest Music Conservatory, a saxophone class, a winner of 

national and international contests and festivals (the holder of the gold Medal of the 

National Classical Helikon Festival, Laureate of the First Prize of the National 

(Hungarian) Saxophone Contest, Liszt Academy Network Scholar and Classical 

Chancellery.Member of the jury of national and international competitions, festivals 

and master-classes.  



 
         Ференц Томич (Україна) – член журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені С.Томича», один з 

провідних викладачів Ужгородського музичного фахового коледжу імені 

Д.Є.Задора(кларнет,саксофон), заслужений артист України, лауреат обласної 

премії імені Д.Є.Задора в галузі «Сольного виконавства», голова циклової 

комісії «Оркестрові  духові та ударні  інструменти» Ужгородського музичного 

фахового коледжу імені Д.Є.Задора, керівник духового оркестру 

Ужгородського музичного фахового  коледжу імені Д.Є.Задора. Член журі 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів. 

         Ferenc Tomych (Ukraine)-  member of the jury of the «ІІІ Open Competition 

for Wind and Percussion Instruments named after Stepan Tomich»(clarinet, 

saxophone), is one of the leading teachers of Uzhhorod Musical College named after 

D.E.Zador(clarinet, saxophone), Honored Artist of Ukraine, Laureate of the Regional 

Prize named after D.Zador in the field of «Solo Performances» chairman of the cycle 

commission "Orchestral Wind and Percussion Instruments" of Uzhhorod Musical 

College named after D.E. Zadora, is the head of the brass band of Uzhhorod Musical 

College named after D.E. Zador. Member of the jury of all-Ukrainian and 

international competitions, festivals and master-classes.   

                                               



 
           Стівен Мід (Велика Британія) - член журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича» , добре 

відомий як один із найвидатніших солістів (еуфоніум) у світі на сьогоднішній 

день. Він є професором навчання по класу евфоніуму в Королівському 

північному  музичному коледжі, а також викладає в декількох спеціалізованих 

школах по всій Європі та в Японії. У наш час він подорожує і регулярно 

виступає з одними з найкращих духових та симфонічних ансамблів у світі. В 

даний час він є художнім керівником Міжнародного фестивалю духових 

ансамблів в Чеджу, Південна Корея та директором Літньої школи духового 

оркестру Болсовер та запрошеним професором Міланської консерваторії 

Аугсбурзького університету та музичної консерваторії Сіану (Китай). Він є 

представником ,артистом-виконавцем фірми Besson та Дениса Віка та 

консультант з дизайну. 

   Steven Mead (Great Britain) - member of the jury of the «ІІІ Open 

Competition  for Wind and  Percussion Instruments named after Stepan Tomich», is 

well known as one of the foremost euphonium soloists in the world today He is 

Professor of Euphonium at the Royal  Northern  College of  Music and also teaches at 

several specialist schools across Europe, and in Japan. Nowadays he travels and 

performs regularly with some of the finest brass, wind and symphonic ensembles in 

the world He is currently Artistic Director of the Jeju International Wind Ensemble 

Festival, Jeju, South Korea and Director of the Bolsover International Brass Band 

Summer School and Guest Professor at Milan Conservatory, Augsburg University 

and Xi’An Conservatory of Music (China).He is a Besson Artist and Denis Wick 

performing artist and design consultant.  

 



 
  Роман Наконечний (УКРАЇНА) – член журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені С.Томича», заслужений 

артист України (труба), професор кафедри духових та ударних інструментів 

Львівської національної музичної академії  імені М. В. Лисенка, викладач класу  

труби  Львівського  державного музичного  коледжу  імені С. Людкевича та 

Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат імені С. А. 

Крушельницької. Член журі всеукраїнських та міжнародних конкурсів, 

фестивалів та майстер-класів. 

Roman Nakonechny  (UkrainE ) - is a member of jury of «ІІІ Open 

Competition for the Performers on  wind Instruments and Percussion Instruments 

named after Stepan Tomich», Honored Artist of Ukraine(trumpet), Professor of the 

Department of Wind and Percussion Instruments of the Lviv National Music 

Academy named after Mykola Lysenko  ,Professor of  the Lviv Music College named 

after Stanislav Lyudkevych and the Lviv Specialized Secondary Music School named 

after Solomiya Krushelnytska. Member of the jury of all-Ukrainian and international 

competitions, festivals and master-classes.       

 

 

 

 

 

 

 



 
           Олександр Самборський (Словаччина) - член журі «IIІ-го Відкритого 

конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана 

Томича» (труба), лауреат міжнародних конкурсів. З 1994 року - соліст 

симфонічного оркестру Державного театру опери та балету міста Кошице, 

Словаччина (І труба). Довгі роки був  артистом  оркестру Кошицької 

філармонії, працював викладачем в Музичній консерваторіі міста Кошіце та є 

засновником  колектив «Консерваторіум  Брасс», який представляв Словаччину 

на багатьох міжнародних форумах в Європі та Японії. Член журі  багатьох 

міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів З 1987 року є членом 

«Інтернаціональної Асоціації трубачів» , де проходив стажування у майстрів 

міжнародного значення - А.Каммерера, Б. Еклунда,  П. Дудота, Т. Докшіцера, 

П.Баделя. Засновник «Гільдії трубачів Словаччини». Член журі всеукраїнських 

та міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів. 

         Alexander Samborsky (Slovakia) - member of the jury of the "III Open 

Competition of  Performers on Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomych" (trumpet), winner of international competitions.  Since 1994 - soloist of 

the symphony orchestra of the State Opera and Ballet Theater in Košice, Slovakia (I 

trumpet).  For many years he was an artist of the State Philharmonic Košice 

Orchestra, worked as a teacher at the Conservatory of Music in Košice and is the 

founder of the Brass Conservatory, which represented Slovakia at many international 

forums in Europe and Japan.  Member of the jury of many international competitions, 

festivals and master-classes. Since 1987 he has been a member of «International 

Trumpeters Guild» where he underwent internships with masters of international 

importance - A. Kammerer, B. Eklund, P. Dudot, T. Dokshitzer, P. Badel.  Founder 

of the « Slovak Trumpeters Guild». Member of the jury of all-Ukrainian and 

international competitions, festivals and master-classes          



 

          Віктор Давиденко (Україна) - член журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича»(труба), 

заслужений артист України (труба), лауреат республіканського конкурсу, 

соліст, концертмейстер групи труб Національного Заслуженого академічного 

симфонічного оркестру України, доцент кафедри музичного мистецтва 

Київського Національного Університету культури і мистецтв, один з 

засновників та активних членів «Гільдії трубачів-професіоналів України». В 

складі Національного  Заслуженого академічного симфонічного оркестру 

України гастролював у багатьох країнах Європи, Азії, Австралії, Північної 

Південної Америки, здійснив чимало аудіо-записів на компакт-диски творів 

композиторів  П.Чайковського, С.Прокоф'єва, Б.Лятошинського, Є.Станковича 

та ін.  
          Victor Davydenko (Ukraine) - member of the jury of the "III Open 

Competition of  Performers on Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomych" (trumpet), Honored Artist of Ukraine (trumpet), laureate of the national 

competition, soloist, concertmaster of the National Honored Academic Symphony 

Orchestra of Ukraine, Associate Professor of Music Art, Kyiv National University of 

Culture and Arts, one of the founders and active members of the «Guild of 

Professional Trumpeters of Ukraine» As part of the National Honored Academic 

Symphony Orchestra of Ukraine, he toured in many countries in Europe, Asia, 

Australia, North and South America, made many audio recordings on CDs of works 

by composers P. Tchaikovsky, S. Prokofiev, B. Lyatoshynsky, E. Stankovich etc. 
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Роман Вовк (Україна) – співголова журі «IIІ-го Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича» 

(кларнет), завідувач кафедри дерев’яних духових інструментів Киівської 

Національної Музичної Академії України  імені П.І.Чайковського, заслужений 

діяч мистецтв України, доктор філософії, професор. Постійний член  та голова 

журі Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. Має сольні фондові записи на 

українському радіо, CD та DVD. Активно пропагує творчість українських 

композиторів. Проводить майстер-класи на семінарах, конкурсах, фестивалях 

та конференціях в Україні та за кордоном. Член журі всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів.    

         Roman Vovk (Ukraine) - co-chairman of the jury of the "III Open 

Competition of Performers on Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomych" (clarinet), Head of the Department of Woodwind Instruments  Kiev 

NMAU. PI Tchaikovsky, Honored Artist of Ukraine, Doctor of Philosophy, 

Professor. Permanent member and chairman of the jury of All-Ukrainian and  

International competitions. He has solo stock recordings on Ukrainian radio, CD and 

DVD. Actively promotes the work of Ukrainian composers. Conducts master classes 

at seminars, competitions, festivals and conferences in Ukraine and abroad.  Member 

of the jury of all-Ukrainian and international competitions, festivals and master-

classes.                                                     

 

 

 

 



 
          Олексій Лі (Україна) – заслужений артист України (туба), лауреат 

міжнародного конкурсу, лауреат конкурсу «Нові імена України», артист вищої 

категорії, соліст групи туб «Національного заслуженого академічного 

симфонічного оркестру України». Член журі всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, фестивалів та майстер-класів. 

           Oleksiy Lee (Ukraine) - Honored Artist of Ukraine (tuba), winner of the 

international competition, laureate of the contest "New Names of Ukraine, artist of 

the highest category, soloist of the tuba group "National Honored Academic 

Symphony Orchestra of Ukraine Member of the jury of national and international 

competitions, festivals and master-classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Томаш Товт (Угорщина, м. Будапешт) - член журі «IIІ-го Відкритого 

конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана 

Томича»(труба), викладач музичних навчальних закладів Угорщини                         

(м. Будапешт,м. Веспрем та м. Ніредьхаза), концертний виконавець та 

диригент. Лауреат державної премії Угорщини «Artisjus»(2008) . Томаш Товт, в 

якості соліста та диригента, виступав з багатьма камерними оркестрами 

Європи, зокрема,з камерним оркестром Празької філармонії (Чехія), 

Братіславської філармонії (Словаччина), Будапештськими камерними 

оркестрами - камерним оркестром Музичної Академії імені Ференца Ліста 

«Liszt Ferenc Kamarazenekarral», «Угорські віртуози» «Magyar Virtuózok», 

«Budapesti Vonósok», «Mendelshon és a Weiner-Szász kamarazenekаr»  тощо. 

Багаторічний соліст та член державного брас-квінтету Національної філармонії 

Угорщини «Brass in The Five» (Будапешт).Член журі національних та 

міжнародних конкурсів, фестивалів та майстер-класів.       

        Tomas Tovt (Hungary, Budapest) - member of the jury of the "III Open 

Competition of Performers on Wind and Percussion Instruments named after Stepan 

Tomych " (trumpet), teacher of music schools in Hungary (Budapest, Veszprém and 

Nyíregyháza) ,concert performer and conductor of a brass band.Winner of the 

Hungarian State Prize "Artisjus" (2008). As a soloist and conductor, Tomas Tovt  has 

performed with many chamber orchestras in Europe, including the Prague 

Philharmonic Chamber Orchestra (Czech Republic), the Bratislava Philharmonic 

Chamber Orchestra (Slovakia), the Budapest Chamber Orchestras - сhamber 

Orchestras of the Budapest Music Academy named after Franz Liszt ,Hungarian 

virtuosos » «Magyar Virtuózok», «Budapesti Vonósok»,« Mendelshon és a Weiner-

Szász kamarazenekаr». A longtime soloist and member of the state brass quintet of 

the Hungarian National Philharmonic "Brass in The Five" (Budapest). Member of the 

jury of national and international competitions, festivals and master-classes. 
 

 


