Pražská konzervatoř
/založena 1811/

pořádá

KONCERT LAUREÁTŮ
soutěžní přehlídky

Mladý klavír
Pražské konzervatoře 2009
sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod.
Rudolfinum, Sukova síň

Účinkují:
Stefanie Anastasija Richter – Rakousko
/laureátka Mladého klavíru 2008/

Lucie Langerová – ČR
Alena Kohoutová – ČR
Lucie Pokorná – ČR
Jakub Sládek – ČR
Barbora Brabcová – ČR
VSTUP VOLNÝ

PROGRAM
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Gyorgy Ligeti
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Preludim a fuga c moll BWV 847 /I. DTK/
Fantasie d moll KV 397
Let čmeláka
Etuda č. 10 „Čarodějův učedník“
Rondo capriccioso op. 14
Stefanie Anastasija Richter

Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart

Tříhlasá sinfonie č. 13 a moll
Sonáta F dur KV 332

Fryderyk Chopin
Franz Schubert
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Alexandr Skrjabin
Claude Debussy
Béla Bartók

III. Allegro assai

Etuda f moll, op. posth.
Impromptu Es dur op. 90, č. 2
Píseň beze slov A dur op. 19, č. 3
Lucie Langerová

Etuda dis moll op. 8, č. 8
Odrazy ve vodě /z cyklu Obrazy/
Sonáta

I. Allegro moderato
II. Sostenuto e pesante
III. Allegro molto

Alena Kohoutová

přestávka
Vítězslav Novák
Petr Fiala

Vzpomínky op. 6

Triste, Inquieto, Amoroso
Klavírní invence č. 3, 4
Lucie Pokorná

Fryderyk Chopin
Claude Debussy
Ferenc Liszt

Scherzo b moll op. 31
Dívka s vlasy jako len /z cyklu Preludia/
Tarantella
/z cyklu Léta putování. Druhý rok: Itálie/
Jakub Sládek

Bedřich Smetana
Bohuslav Martinů

Fantasie na české národní písně
Tři české tance

Okročák, Dupák, Polka

Barbora Brabcová

Stefanie Anastasija Richter /1996 v Moskvě/ žije od roku 1998 s rodiči v Rakousku. Nyní
navštěvuje třetí ročník Hudebního gymnázia města Vídně. Hře na klavír
se věnuje od svých pěti let. Pět roků byla žákyní Valerie Houdjakov
a Viktorie Švihlíkové, jejím současným pedagogem je Mzia Simonishvili.
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 Virtuosi per musica di pianoforte
v Ústí nad Labem, titul Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře
2009 – III. cena soutěže Evangelia Tjiarri na Kypru
2010 – I. cena v celostátní rakouské soutěži Prima la musica ve Vídni
Stefanie nemohla vystoupit na loňském koncertě laureátů Mladého klavíru 2008 z důvodu
náhlého onemocnění. Uslyšíme ji tedy dnes.
Lucie Langerová /1995 v Ostravě/ bydlí v Teplicích nad Bečvou. V současné době studuje
ve 2. ročníku šestiletého Gymnázia v Hranicích. Od 7 let je žákyní ZUŠ
Hranice, kde navštěvuje klavírní třídu Markéty Láskové. V roce 2009 se
zúčastnila Mezinárodních klavírních kurzů v Týně nad Vltavou pod
vedením prof. Ivana Klánského a Moniky Tugendliebové. Vedle hry na
klavír ráda zpívá, pomáhá s vedením a korepeticemi pěveckého sboru,
tančí, stepuje, kreslí a věnuje se dalším neuměleckým oborům, např.
matematice, angličtině, francouzštině, italštině a dalším.

Soutěžní a koncertní úspěchy:

2008 - Zvláštní ocenění za provedení vlastní skladby v soutěži ZUŠ
2009 - Cena publika v Krajské přehlídce talentovaných klavíristů
v Prostějově, II. cena v Prague Junior Note, titul „Laureát Mladého
klavíru Pražské konzervatoře“, provedení Haydnova Klavírního koncertu D dur
Alena Kohoutová /1991 v Českých Budějovicích/ pochází z muzikantské rodiny, na klavír se
začala učit v pěti letech u Ivana Kováče. Poprvé hrála na koncertě za doprovodu Třeboňského
lázeňského symfonického orchestru v roce 2000, ve svých osmi letech.
S tímto orchestrem vystoupila opět pod taktovkou svého tatínka ještě
v letech 2002, 2003, 2004, 2006 a 2009. Od roku 2004 navštěvovala
ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích ve třídě Dinary Suleymanové.
V této době získala Čestné uznání v Ústředním kole soutěže ZUŠ
v Pardubicích a také v Soutěži pro mladé hudební
talenty a jako
vítězka vystoupila s orchestrem Jihočeské komorní filharmonie pod
taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. Nyní je posluchačkou 4.
ročníku Konzervatoře České Budějovice ve třídě Dinary Suleymanové.
V srpnu roku 2008 získala 1. místo v Mezinárodní klavírní soutěži
Panmusica ve Vídni, v únoru 2009 získala 2. místo na Mezinárodní
klavírní soutěži A. Skrjabina v Paříži. V červnu 2009 vystoupila jako
sólistka v Koncertu pro klavír a orchestr č. 2 c moll S. Rachmaninova
opět s Třeboňským lázeňským symfonickým orchestrem pod taktovkou
svého otce u významné příležitosti 50. výročí založení tohoto hudebního tělesa. Na podzim pak
vycestovala do Budapešti jako účastnice Mezinárodního hudebního festivalu Bély Bartóka.
Sonátu tohoto maďarského národního skladatele zahrála v jeho tamějším muzeu na skladatelův
klavír. V Budapešti vystoupila rovněž na české ambasádě. Na konci listopadu se stala laureátkou

soutěžní přehlídky Pražské konzervatoře „Mladý klavír 2009“ a na konci roku 2009 získala
1. místo v konkurzu, na jehož základě vystoupí 18. března 2010 s Jihočeskou komorní filharmonií
při provedení 1. věty pod taktovkou dirigenta Hideaki Muta.
Lucie Pokorná /1993 v Havlíčkově Brodě/ začala na klavír hrát v šesti letech pod vedením
Blanky Skálové na soukromé ZUŠ. Už od sedmi let se zúčastňuje klavírních
soutěží: Prague Junior Note /dvakrát I. cena/, Amadeus v Brně /r. 2004 II. cena/ nebo Pro Bohemia /r. 2009 - II. cena/. Nyní studuje druhým rokem
Konzervatoř v Brně u Evy Horákové. Pod jejím vedením se roce 2009
zúčastnila mezinárodní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte /Cena ČHS
za provedení skladby Bohuslava Martinů/, získala laureátský titul na Mladém
klavíru a III. cenu v Brněnské klavírní soutěži. Sama o sobě říká: „Když zrovna
nehraji na klavír, ráda si přečtu pěknou knížku nebo si pustím nějaký zajímavý
film. Miluji plavání a lyžování, ráda si zahraji i míčové hry. Hra na klavír mě
stále baví, proto bych se jí chtěla věnovat co nejdéle.
Jakub Sládek /1996 v Brně/ je v současné době žákem tercie na osmiletém gymnáziu Matyáše
Lercha v Brně. Ve čtyřech letech začal hrát na zobcovou flétnu, v šesti přibral hodiny klavíru,
kterému dal v osmi letech přednost. Brzy měl možnost konzultovat na
Konzervatoři Brno a na JAMU. Do Vídně jezdil na hodiny za profesorkou
Viktorií Švihlíkovou. Od roku 2005 se účastní Mezinárodních klavírních
kurzů v Týnu nad Vltavou. Jako žák Marie Karasové na ZUŠ Smetanova
v Brně již čtvrtým rokem pravidelně dojíždí na pražskou HAMU
za doc. Františkem Malým. Nově také využívá možnosti konzultovat
u prof. Kouyoumdjiana na vídeňské Hudební univerzitě. Nedávno se stal
nejmladším členem Společnosti Fryderyka Chopina, koncertuje a věnuje
se i komorní hře. Kromě hudby má rád jazyky, zajímá se o mytologii
a historii, rád čte. Prolézá jeskyně Moravského krasu, jezdí na kole.
Čas si najde i na počítač nebo ping-pong. Má rád Cimrmana
a dlouhometrážní filmy Charlieho Chaplina.

Soutěžě a koncerty:

2004 – I. cena v Prague Junior Note, I. cena a Cena za interpretaci skladeb B. Bartóka
v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem
2005 – I. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, Zvláštní cena za nejlepší výkon
v kat. I. - III., nejlepší český účastník, I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Pardubicích,
I. cena v Mezinárodní klavírní soutěži v Košicích a Zvláštní cena primátora, Finalista a nejmladší
český účastník Mezinárodní klavírní soutěže Carl Czerny v Praze, I. ceny v národním
i mezinárodním kole soutěže Čtyři ruce na klávesách /Piano über Grenzen/
2006 – I. cena v Karlovarské růžičce, provedení 1. věty klavírního koncertu F dur W. A. Mozarta
KV 459 s orchestrem Konzervatoře Brno
2007 – III. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Stupeň k mistrovství v Petrohradě, provedení 3.
věty klavírního koncertu C dur W. A. Mozarta KV 467 s Mladými brněnskými symfoniky
v Janáčkově divadle
2008 – I. cena a Cena pro absolutního vítěze Ústředního kola soutěže ZUŠ v Praze, I. cena
a Hlavní cena pro absolutního vítěze v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte
v Ústí nad Labem
2009 – stal se vítězem Přehrávek mladých talentů pořádaných Filharmonií Brno a dvakrát s tímto
orchestrem provedl Mozartův Koncert C dur K 467 v rámci abonentního cyklu. Vystoupil
na propagačním koncertu Chopinova festivalu v Mariánských Lázních s prof. Ivanem Klánským
jako Mladá tvář festivalu, získal titul „Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře“, v listopadu
vystoupil na recitálu v kostele sv. Vavřince v Praze a v rámci projektu Young Czech Talents
rovněž na koncertě v Kongresovém sále České národní banky.

Barbora Brabcová /1994 v Táboře/ začala hrát na klavír v šesti letech pod vedením Aleny
Papulové v ZUŠ Oskara Nedbala. Zúčastnila se klavírních kurzů v Týnu
nad Vltavou. V roce 2008 začala v ZUŠ Bohuslava Jeremiáše
v Č. Budějovicích s přípravou na přijímací zkoušky na Konzervatoř
České Budějovice pod vedením Magdy Štajnochrové. U stejné
pedagožky nyní na této škole studuje v 1. ročníku.

Soutěžní úspěchy:

2008 – II. cena v soutěži Prague Junior Note + cena za nejlepší
provedení skladby Carla Czernyho
2009 – I. cena v Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků
Concertino Praga v kategorii kvarteto, I. cena + absolutní vítěz Prague
Junior Note, I. cena v soutěži Talent roku Jihočeského kraje 2008
v Táboře, Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 09
2010 – I. cena v národním kole a II. cena v Mezinárodní rozhlasové soutěži mladých hudebníků
Concertino Praga 2010 /sólový klavír/, II. cena v Mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni

-----------

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 2009, kteří vybojovali svůj titul v náročné konkurenci dalších
vynikajících účastníků, získali právo vystoupit na dnešním koncertě laureátů 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 – firmy Unicorn Systems a Talacko hudebniny, bez jejichž finančních prostředků a
darů by se tento cenný projekt nemohl uskutečnit.

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010
sobota 6. listopadu 2010 od 10:00 hod.
místo konání bude upřesněno
mlady.klavir@prgcons.cz

Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře 2010
2. – 12. července 2010
klavirni.kurzy@prgcons.cz

www.prgcons.cz

