Pražská konzervatoř
/založena 1811/

pořádá

KONCERT LAUREÁTŮ
soutěžní přehlídky

Mladý klavír
Pražské konzervatoře 2008
pátek 6. března 2009 v 18:30 hod.
Rudolfinum, Sukova síň

Účinkují:
Stefanie Anastasija Richter – Rakousko
Martin Hýl – ČR
David Hausknecht – ČR
Joanna Kacperek – Polsko
Kristina Stepasjuková - ČR
VSTUP VOLNÝ

PROGRAM
Domenico Scarlatti
Wolfgang Amadeus Mozart
Fryderyk Chopin
Jenő Takács

Sonáta G Dur
Variace C Dur KV 265 na francouzskou píseň „Ah, vous dirai-je Maman“
Nokturno cis moll op. posth.
Toccata op. 54
Stefanie Anastasija Richter

Johann Sebastian Bach
Jan Ladislav Dusík
Vítězslav Novák
Eugen Suchoň

Partita č.1 B dur BWV 825
Preludium, Allemande, Menuett I, II
Sonáta G dur op. 47, č. 2
I. Allegro moderato
Za soumraku op. 13, č. 2
Horalská suita
III. Danza slovacca /Veselica za horami/
Martin Hýl

Bedřich Smetana
Fryderyk Chopin
Stefan Kisielewski

Obkročák z Českých tanců
Andante Es dur
Balada As dur op. 47
Danse vive
Joanna Kacperek

přestávka

Edward Grieg

Balada op. 24
/ve formě variací na norskou lidovou píseň/
David Hausknecht

Ludwig van Beethoven
Franz Liszt

Sonáta f moll op. 57 „Appassionata“
III. Allegro ma non troppo
Mefistův valčík č. 1
Kristina Stepasjuková

Stefanie Anastasija Richter /4.12.1996 v Moskvě/ žije od roku 1998 s rodiči
v Rakousku. Nyní navštěvuje druhý ročník gymnázia (Schottengymnasium
ve Vídni) a zároveň ruskou školu při velvyslanectví ve Vídni. Hře na klavír
se věnuje od svých pěti let. 5 roků je žákyní Mgr. Valerie Houdjakov
a Prof. Viktorie Švihlíkové. Ráda čte, plave a poslouchá hudbu, ráda chodí
na koncerty a navštěvuje různé výstavy.
Soutěžní úspěchy:
2006 - I. cena v soutěži klavíristů firmy Wendl a Lung
2007 - I. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Košice, I. cena v soutěži Mozart
Wunderkind Mürtzuschlag (Rakousko)
2008 - I. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, I. cena v celostátní rakouské soutěži Prima
la Musica v Innsbrucku, I. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí
nad Labem, titul Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2008

Martin Hýl /9.2.1996/ bydlí v Trnávce (Nový Jičín), v současné době je žákem
7. třídy ZŠ Petřvald. Od pěti let dojíždí do ZUŠ Brušperk, kde navštěvuje klavírní
třídu Jiřiny Řezankové.
Soutěžní úspěchy:
2004 - II. cena v soutěži Prague Junior Note
2005 - I. cena v soutěži Prague Junior Note, I. cena v ústředním kole soutěže ZUŠ
v Pardubicích, II. cena v soutěži Pro Bohemia
2006 - I. cena + absolutní vítěz v soutěži Pro Bohemia, I. cena v soutěži Prague
Junior Note, II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
2007 - II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, II. cena v soutěži Prague Junior Note, III. cena
v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, III. cena ve čtyřruční hře Lipník nad Bečvou
2008 - I. cena v soutěži Prague Junior Note, II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, II. cena
v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v Praze, II. cena ve čtyřruční hře v Brně, titul Laureát Mladého
klavíru Pražské konzervatoře 2008

Joanna Kacperek /28.9.1993 ve Varšavě/ hraje na klavír hraje od šesti let,
v letech 2000-2006 byla žákyní prof. Tatiany Widera-Sanijes. Jejím nynějším
pedagogem je prof. Anna Jastrzębska-Quinn v Hudební škole II. stupně Zenona
Brzewskiho ve Varšavě.
Soutěžní a koncertní úspěchy:
2003 ocenění v Chopinovské soutěži Mazovského vojvodství ve městě Sochaczew
(Polsko), 2003 a 2005 – I. ceny v soutěži hudebních škol Miniatury
2004 – I. cena v soutěži mladých hudebníků v Bydgošti
2005 – I. cena v soutěži Duettino ve Varšavě spolu se zvláštní cenou.
V letech 2005 - 2007 vystoupila třikrát v cyklu Koutek virtuóza na koncertech Ciocia Jadzia v koncertním
sále Národní filharmonie ve Varšavě, v únoru 2006 vystoupila jako sólistka se Lvovskou filharmonií
ve Lvově (Ukrajina) a v červnu 2006 se souborem Camerata Quartet na Akademii Fryderyka Chopina
ve Varšavě. V témže roce získala I. cenu na soutěži v Żyrardów (Polsko).
2007 - I. cena v Chopinovské soutěži mladých klavíristů v Szafarnii (Polsko).
2008 - I. cena v Mezinárodní Smetanovské soutěži v Plzni spolu z Cenou za vynikající interpretaci děl
B. Smetany, I. cena v soutěži v Żagańi (Polsko). V témže roce vystoupila jako sólistka s Moskevským
akademickým orchestrem na 6. polsko-ruském festivalu klasické hudby Dětská hudební akademie
v Moskvě a rovněž byla vybrána k účasti na letních kurzech Morningside Music Bridge v kanadské
Calgary, v jejichž rámci získala II. cenu v komorní soutěži. V listopadu 2008 získala titul Laureát Mladého
klavíru Pražské konzervatoře 2008 a Cenu firmy Unicorn „Talent Mladého klavíru“.
Její hobby: jízda na koni, sborový zpěv, komorní hudba a Gospel music

David Hausknecht /24.12.1992/ studuje hru na klavír od šesti let u prof. Jitky
Němcové - nejdříve v Hudební škole hlavního města Prahy, od r. 2006
na Gymnáziu J. Nerudy v Praze, nyní rovněž ve spolupráci s prof. Františkem
Malým. Od školního roku 2008/2009 začal studovat dirigování u prof. Jiřího
Smutného.
Pravidelně vystupuje na reprezentativních koncertech své školy, hrál v živém
vysílání Českého rozhlasu Koncerty ze studia 1, v Rakouském institutu v Praze,
na
českém velvyslanectví ve Vídni, ve Španělském sále Pražského hradu
na Koncertě pro Konto Bariéry. V Českém rozhlase pořídil nahrávky skladeb
C. Czerného, F. Liszta a F. Poulenca. V červnu 2006 hrál s Českou filharmonií v Dvořákově síni
Rudolfina Mozartův klavírní koncert B dur K 595 pod taktovkou Zdeňka Mácala. Zúčastnil se
mezinárodních interpretačních kurzů v Týně nad Vltavou a v německé Míšni. Od roku 2007 konzultuje
s prof. A. Zenziperem na Musikhochschule v Drážďanech. V létě 2007 se zúčastnil dvou mistrovských
klavírních kurzů: v rakouském Reichenau - pod vedením prof. Avedise Kouyoumdjiana a v norském
Bergenu - pod vedením prof. Jiřího Hlinky. Ve stejném období koncertoval spolu s houslistkou Marií
Mátlovou na německém festivalu komorní hudby Schubertiaden Schnackenburg. Po vystoupení
na dnešním koncertě bude hrát v Praze v měsíci březnu ještě s Pražskou komorní filharmonií
ve Španělském sále Pražského hradu (4. Beethovenův klavírní koncert) a na “Sakura - koncertě” v sále
Martinů (Janáček - V mlhách).
Soutěžní a koncertní úspěchy:
2001 – III. cena v soutěži Karlovarská růžička
2002 – I. cena v Prague Junior Note, Cena publika, Cena Nadace OSA za provedení etud Klementa
Slavického, I. cena v soutěži Pro Bohemia v Ostravě
2003 – I. cena v soutěži Karlovarská růžička
2003 – I. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem
2004 – I. cena + absolutní vítěz ústředního kola soutěže ZUŠ v komorní hře v Jindřichově Hradci s houslistkami J. Svěcenou a J. Bokovou, I. cena v Prague Junior Note + Cena publika a Cena poroty
za interpretaci Davidsbündlertänze Roberta Schumanna
2005 – I. cena v ústředním kole soutěže ZUŠ v Pardubicích, I. cena v Mezinárodní soutěži Carl Czerny +
Cena za nejlepší provedení Czerného etud, Cena za nejlepší provedení Czerného Variací na oblíbený
vídeňský valčík a Cena Českého rozhlasu
2006 - titul „Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2006”
2007 - Internationale Musikakademie Meissen (Německo) – cena Rotary-Club Meissen pro nejlepšího
účastníka mistrovských kurzů, I. cena + absolutní vítěz Mezinárodní soutěže Virtuosi per musica
di pianoforte v Ústí nad Labem
2008 - titul „Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2008”
Kristina Stepasjuková /22.1.1991/ se hře na klavír věnuje od 7 let. Po celou
dobu - od svých začátků až po současnost (konzervatoř Pardubice) - studuje
pod vedením své matky Inny Tolmačové.
Soutěžní úspěchy:
1998 - I. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Amadeus v Brně, v roce 2002 na této
soutěži znovu zvítězila
2004 - III. cena v Mezinárodní soutěži Carl Czerny
2005 - I. cena v Mezinárodní soutěži Košice, I. cena v ústředním kole soutěže ZUŠ
v Pardubicích, I. cena + absolutní vítěz v soutěži Prague Junior Note
2006 - II. cena v Mezinárodní Smetanovské soutěži v Plzni, I. cena v Mezinárodní
soutěži Mozart Wunderkind ve Vídni
2007 - I. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, II. cena
v Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí, III. cena v Soutěži konzervatoří
v Pardubicích
2008 - II. cena v Mezinárodní klavírní soutěži v Římě, I. cena v Mezinárodní soutěži Romantische Stern
v Kasselu (Německo), titul Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2008 + Cena za nejlepší
interpretační výkon této soutěžní přehlídky

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 blížícím se 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 2008, kteří vybojovali svůj titul v náročné konkurenci dvou desítek vynikajících účastníků, získali
právo vystoupit na dnešním koncertě laureátů a rovněž právo bezplatné aktivní účasti v klavírních kurzech,
které Pražská konzervatoř pořádá na začátku letních prázdnin. Zde dostanou tito mladí klavíristé 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 hlavních
partnerů – Magistrátu hl. m. Prahy a firmy Unicorn a.s. i dalších sponzorů (Talacko hudebniny,
Yamaha), bez jejichž finančních prostředků a darů by se tento cenný projekt nemohl uskutečnit.

Příští
soutěžní přehlídka laureátů klavírních soutěží od 12 – 18 let

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009
se bude konat
v Sukově síni Rudolfina v sobotu 28. listopadu 2009

Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře
se konají
od 2. – 12. července 2009

www.prgcons.cz

