Тарасова (Сеге) Маріанна

Тарасова/Сеге/Маріанна народилась в 1957 році в місті Берегово
Закарпатської області. У родині панувала любов до музики завдяки дідусеві –
органісту католицької церкви і першому вчителю. З 1972 року навчалась в
Ужгородському музичному училищі в класі чудового педагога –
М.С.Валковської. Продовжила навчання в Ленінградській консерваторії у
Л.Б.Уманської та Н.Х.Нуріджян. В роки студентства працювала
концертмейстером у класі симфонічного диригування у Маріса Янсона, Арвіда
Янсона та Валерія Гергієва. Приймала участь в конкурсі імені Д.Шостаковича і
отримала срібну медаль.
З 1982 по 1991р.р. працює в Ужгородському музичному училищі
викладачем спец. фортепіано та концертмейстером. Брала активну участь у
концертах як солістка і концертмейстер, популяризуючи класичну музику. В
1991році з сім'єю переїжджає до Угорщини в м.Тісофюред, де працює в місцевій
музичній школі. З 1998 р. працює в музичному училищі ім.З.Кодая міста
Дебрецен як викладач спеціального фортепіано, камерного ансамблю та в якості
концертмейстера. З 2013р. стала завідуючою відділом «Спеціального
фортепіано». Головною метою своєї педагогічної діяльності вважає виховання
грамотних молодих піаністів. В Музичній академії (відділення Дебреценського
університету) веде педагогічну практику, працює як член комісії під час
державних іспитів, приймає активну участь в культурних міроприємствах як
солістка, камерний ансамбліст та концертмейстер, працює як член журі
конкурсів Угорщини. Маріанна Тарасова має звання: «Педагог року міста
Дебрецен» (2004), «Педагог року міста Тісофюред» (2016), в 2015 р. отримала

приз Золтана Кодая. Неодноразово відмічена як кращий концертмейстер на
міжнародних конкурсах та конкурсах в Угорщині.
Всі члени сім'ї Тарасової -- піаністи. Чоловік Олег та доньки Крістіна і
Брігітта займаються педагогічною та концертмейстерською діяльністю.
Учні Маріанни Тарасової займають призові місця на міжнародних
конкурсах та конкурсах в Угорщині, успішно навчаються у вищих навчальних
закладах, зокрема, в Академії ім.Ф.Ліста в Будапешті.
Досягнення учнів:
1.Тарасова Крістіна лауреат конкурсів ім.Ф.Ліста (Вроцлав), Ф.Андора
(Будапешт), перші премії на обласних конкурсах, тричі стипендіатка премії імені
А.Фішер.
2.Тарасова Брігітта займала перше та друге місце на Міжнародному
конкурсі імені Лео Вейнера, перше місце на конкурсі між музичними училищами
Угорщини, перші місця на обласних .конкурсах. Працює концертмейстером в
Будапештській музичній академії імені Ф.Ліста.
3.Пучок Тюнде є лауреатом другої премії на конкурсі імені В.Новака
(Чехія) та імені Д.Є.Задора (Україна, Ужгород) і третьої премії на конкурсі імені
Ф.Шопена.
4.Хорват Габор отримав треті премії на конкурсі імені Ф.Шопена та
конкурсі музичних училищ Угорщини.
5.Даріус Теремі в різні роки на конкурсі імені Ф Шопена був лауреатом
третьої, другої премій та Гран-прі.

