Pražská konzervatoř
pořádá

KONCERT LAUREÁTŮ
mezinárodní soutěžní přehlídky

Mladý klavír
Pražské konzervatoře 2012
sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod.
Koncertní sál Pražské konzervatoře
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1

Účinkují:
Barbora BRABCOVÁ – Česká republika
Iryna ČERKAŠINA – Ukrajina
Marie ŠUMNÍKOVÁ – Česká republika
Karolína FRANTIŠOVÁ – Česká republika
VSTUP VOLNÝ

PROGRAM
Modest Petrovič Musorgskij

Obrázky z výstavy /výběr/
Promenáda
Skřítek
Promenáda
Starý hrad
Promenáda
Švitoření dětí v zahradách Tuilerie
Promenáda
Kuřátka ve skořápkách
Trh v Limoges
Katakomby
S mrtvými jazykem mrtvých
Baba Jaga v chaloupce na muřích nožkách
Velká brána Kyjevská

Barbora Brabcová

Fryderyk Chopin

Balada g moll op. 23
Nokturno Des dur op. 27, č. 2
Polonéza As dur op. 53
Iryna Čerkašina

přestávka

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonáta c moll KV 457
I. Allegro

Fryderyk Chopin

Nokturno Fis dur op. 15, č. 2
Nokturno E dur op. 62, č. 2
Tarantela As dur op. 43

Marie Šumníková

Fryderyk Chopin

Nokturno c moll op. 48, č. 1

Ferenc Liszt

Mefistův valčík
Karolína Františová

Barbora Brabcová /*1994/ začala navštěvovat hodiny klavíru v šesti letech na Základní umělecké škole
Oskara Nedbala v Táboře ve třídě Aleny Papulové, pod jejímž vedením získala řadu ocenění.
V roce 2008 přestoupila na Základní uměleckou školu B. Jeremiáše
v Českých Budějovicích do třídy Magdy Štajnochrové, u které
v současnosti studuje ve 4. ročníku Konzervatoře České Budějovice. Na
téže škole studuje ve třetím ročníku i skladbu ve třídě Radka Rejška.
Množství vlastních skladeb již uvedla veřejně.

Soutěžní a koncertní úspěchy:
Barbora je Absolutní vítězkou klavírní soutěže Prague Junior Note
a Talentu Jihočeského kraje /2008, 2009/. Dále je několikanásobnou
laureátkou národních i mezinárodních soutěží: např. Mezinárodní soutěž
Českého rozhlasu Concertino Praga 2009+2010, mezinárodní soutěžní
přehlídka Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009+2012, Mezinárodní
klavírní soutěž Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou 2010 - 2012, Mezinárodní smetanovská klavírní
soutěž v Plzni /2010/, Mezinárodní klavírní soutěž Competition for young artists ve Vídni, a další….
V návaznosti na tato laureátství získala řadu ocenění poroty – za mimořádný pianistický výkon a za
nejlepší provedení skladeb V. Nováka, J. Cikkera a C. Czernyho.
Za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve Dvořákově síni Rudolfina provedla Mozartův
klavírní koncert A dur pod taktovkou Jana Kučery. Dále spolupracovala s Jihočeskou komorní filharmonií

/Lisztův klavírní koncert č. 1 Es dur/, s Třeboňským lázeňským orchestrem /Weberův Koncertní kus pro
klavír f moll/ a s Táborským symfonickým orchestrem ,,Bolech“ /Liszt, Ježek/.
Barbora absolvovala koncertní turné v Německu /Hamburg, Lübeck/ a již několikrát vystoupila v předních
Českých i zahraničních koncertních síních.
Iryna Čerkašina /*1994/ začala studovat hru na klavír v šesti letech ve třídě N. Avramenko na Střední
odborné hudební škole v Charkově. Od počátku se zúčastňovala
mezinárodních soutěží, koncertů a festivalů na Ukrajině
i v zahraničí, vystoupila několikrát s orchestrem Charkovské
filharmonie. Od tohoto školního roku je řádnou studentkou
2. ročníku Pražské konzervatoře ve třídě Milana Langera

Soutěžní a koncertní úspěchy:
2000 – II. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di
pianoforte v Ústí nad Labem
2003 – III. cena v klavírním duu v soutěži
„Návštěva u Ajvazovského“ /Ukrajina/
2004 – II. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di
pianoforte v Ústí nad Labem
2005 – V. cena v Mezinárodní soutěži Rotary v Moskvě /Rusko/
2006 – II. cena v soutěži J. Poljanského v kategorii komorní soubory /Ukrajina/
2008, 2009 – I. cena v kategorii komorních souborů v soutěži „Návštěva u Ajvazovského“ /Ukrajina/
2011 – aktivní účast na Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře, vystoupila na
dvou koncertech vynikajících účastníků kurzů
2012 – Čestné uznání v Mezinárodní soutěži Concertino Praga v kategorii duo /housle-klavír/, vystoupení
na koncertech v rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga, Laureátka Mladého klavíru Pražské
konzervatoře 2012. Minulý týden vystoupila jako sólistka i jako komorní partnerka v duu s houslemi na
koncertě v Sále Rimského-Korsakova v Petrohradě.
Marie Šumníková /*1998/ patří k velkým nadějím naší nejmladší pianistické generace. Od útlého
dětství se pod vedením své maminky Jany Šumníkové v ZUŠ Žerotín Olomouc s velkým úspěchem účastní
domácích i mezinárodních klavírních soutěží.

Soutěžní a koncertní úspěchy:
2003 – I. cena v Prague Junior Note
2004 – III. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
2005 – II. cena v Prague Junior Note
II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
2006 – II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
2007 – I. cena v Prague Junior Note
III. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
2008 – II. cena v Prague Junior Note
II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
2009 – II. cena v Prague Junior Note
II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
Vystoupila jako host mimo soutěž na mezinárodní soutěžní přehlídce
Mladý klavír Pražské konzervatoře
2010 – I. cena a titul Absolutního vítěze na celostátní přehlídce "Mozart opět v Olomouci"
I. cena a Cena pro nejlepšího českého účastníka na Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
I. cena v Prague Junior Note
2011 – II. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem
2012 – I. cena v Prague Junior Note a titul Absolutního vítěze
II. cena v Mezinárodní soutěži Broumovská klávesa /I. nebyla udělena/
II. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem
Laureátka Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2012
2013 – Laureátka Mezinárodní soutěže „Chopin pro nejmladší“ – Antonin 2013 /Polsko/

Vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava v cyklu Jeunesses musicales 2012, vystoupení s Moravskou
filharmonií Olomouc v cyklu Talentinum 2012, vystoupení s Filharmonií B. Martinů Zlín na Mezinárodním
hudebním festivalu /jako sólistka 2. klavírní koncertu op. 102 D. Šostakoviče/.
Včera vystoupila Marie Šumníková na mimořádném koncertě Moravské filharmonie Olomouc k 125. výročí
založení Základní umělecké školy Žerotín jako sólistka Chopinova klavírního koncertu.

Karolína Františová /*1994 / začala hrát na klavír ve 4 letech v ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech pod
vedením Renaty Pitrové. Díky její hudební rodině byl
včas rozpoznán její talent – svou první soutěž vyhrála
v 6 letech, s orchestrem poprvé vystupovala v 10
letech. V 15 letech nastoupila na Plzeňskou
konzervatoř k Anně Černé. Nyní studuje na Pražské
konzervatoři pod vedením Martina Kasíka a letos
úspěšně složila přijímací zkoušky na Akademii
múzických umění v Praze. Pravidelně dojíždí na
konzultace
k
Vovkovi
Ashkenazymu.
Dále
spolupracovala například s Vladimirem Ashkenazym,
A. Kouyoumdjianem, E. Indjicem, I. Klánským,
I. Kahánkem, M. Gambarian, V. Goldbergem a dalšími.
Na začátku dubna vystoupila v tomto sále na
slavnostním koncertě pro Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách.

Soutěžní úspěchy:
2004 – II. cena v Prague Junior Note
2011 – Mezinárodní soutěž F. Liszta, Cena za nejlepší interpretaci Liszta
2012 – III. cena v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni
I. cena v Mezinárodní soutěži Ruské konzervatoře A. Skrjabina v Paříži
I. cena v Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou
I. cena a titul absolutního vítěze v Mezinárodní soutěž Jenö Takacse v rakouském Oberschützenu
II. cena v Mezinárodní klavírní soutěžní přehlídce v Praze
II. cena v Mezinárodní soutěži J. Haydna ve Vídni a Cena za nejlepší interpretaci J. Haydna
Laureátka Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2012

Mladý klavír Pražské konzervatoře
/soutěžní přehlídka laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let
s mezinárodní účastí/

&

Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře
/otevřeny všem zájemcům od 11 let věku výše/

jsou součástí dlouhodobého projektu, který byl inspirován 200. výročím založení Pražské konzervatoře
/1811/. Jeho cílem je výrazně podpořit klavírní obor. Laureáti klavírních soutěží se na Mladém klavíru na
špičkové úrovni prezentují před veřejností i před odborným publikem a navíc mohou poměřit svoje umění
a talent s podobně úspěšnými vrstevníky. Porotou vybraní laureáti Mladého klavíru 2012, kteří vybojovali
svůj titul v mimořádně náročné konkurenci dalších vynikajících účastníků přehlídky, získali právo vystoupit
na dnešním koncertě laureátů /nositel Ceny Unicornu „Talent Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2012“
Jan Vojtek se z vystoupení kvůli souběhu jiných povinností omluvil/ a rovněž právo bezplatné aktivní
účasti na klavírních kurzech, které Pražská konzervatoř pořádá každoročně na začátku letních prázdnin.
Zde mohou tito mladí klavíristé dostat cenné rady od špičkových klavírních pedagogů – koncertních
umělců. Tím se naplňuje idea komplexní péče o tyto talenty od možnosti prezentace až po odborné
konzultace v rámci mistrovských kurzů.
Pořízením živé nahrávky dnešního koncertu a jejím následným odvysíláním poskytuje Český rozhlas
těmto výjimečně nadaným mladým klavíristům skvělou službu pro jejich další vývoj.
Účast na Mladém klavíru je vymezena pouze věkem účastníků a jejich předchozími soutěžními úspěchy.
Svou účast mohou tedy např. zopakovat v příštích ročnících i ti, kteří již na této přehlídce titul laureáta
získali.
Pražská konzervatoř zároveň s upřímným poděkováním vysoce oceňuje velkorysost svých partnerů –
firem Unicorn Systems a Talacko hudebniny a Magistrátu hl. města Prahy, bez jejichž finančních
prostředků a darů by se tento cenný projekt nemohl uskutečnit. Účastníci dnešního koncertu laureátů
Mladého klavíru mají v krásném Koncertním sále Pražské konzervatoře k dispozici špičkový koncertní
klavír Steinway, který Pražské konzervatoři darovala znovuobnovená Jednota pro zvelebení hudby
v Čechách v čele s jedním z jejích hlavních přispěvatelů – firmou Unicorn.

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013
sobota 30. listopadu 2013 od 10:00 hod.
Koncertní sál Pražské konzervatoře

Mezinárodní letní klavírní kurzy
Pražské konzervatoře 2013
2. – 12. července 2013

www.prgcons.cz

