Město Modřice
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

26.
KOMORNÍ KONCERT
NA RADNICI
Žáci ZUŠ Františka Jílka - Brno
Motto: „Pojďme si zahrát ...“
http://www.zusjilka.cz/

Středa 31. ledna 2007 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

Program
1.

Smyčcový soubor /vede H.Vojtková/
J.Koreš:
Píseň pro malého indiánka /z cyklu Pojď si zahrát/
Anonym:
Curant, Bergamasca
W.A.Mozart:
Skladba pro trumpetu

2.

Matouš Vojtek – violoncello
B.Romberg:
Sonata B-dur

3.

Anh Pham Hoang – klavír
W.A.Mozart:
Sonata Es-dur KV 282
J.Haydn:
Sonata As-dur Hob.XVI/43

.
/1.věta Allegro moderato/
/2.věta Menuetto/
/3.věta Rondo /

4.

Tereza Šlahařová - housle
G.Pugnani-Kreisler: Preludium a Allegro

5.

Klavírní trio
/Jan Vojtek-klavír, Martin Nezval-housle, Matouš Vojtek-violoncello
I.J.Pleyl:
Andante a Rondo
A.Tučapský:
Mini-trio /2. Valse lente, 5.Polka/

6.

Petr Janda – trombon
A.Vivaldi:
Sonata a-moll

/1.věta Largo, 2.věta Allegro /

7.

Smyčcové duo
/Tereza Šlahařová-housle, Pavlína Veverková-violoncello/
M.L.Cherubini:
Fuga
A.Vivaldi:
Largo
J.Ph:Rameau:
Entré

8.

Jan Vojtek – klavír
W.A.Mozart:
Sonata C-dur KV 330
F.Schubert:
Impromptu č.2 op.90

9.

/1.věta Allegro moderato /

Trombonové trio
/Petr Janda, Klára Povolná, Zuzana Povolná/
P.J.Vejvanovský:
Sonata la posta

Klavírní spolupráce:
Mgr.Ludmila Kiliánová / č.4 /
Mgr.Dagmar Zámečníková / č.2, 6 /

Žáky připravili pedagogové:
Prof.Jiří Doležel / č.5, 8 /
Mgr.Pavel Křivák / č.2, 5, 7 /
Lubomír Kubalák / č.4, 7 /
Mgr.Petr Janda / č.6, 9 /
Jana Nováková / č.3 /
Hana Vojtková / č.1, 5 /

O účinkujících
Smyčcový soubor – vede od roku 2002 Hana Vojtková /učitelka houslí a violy ZUŠ/. Soubor
je složen z žáků 2. – 7.ročníku ZUŠ a získal již 2x ocenění v Krajském kole soutěže ZUŠ
MŠMT – 2.místo v roce 2003 a 1.místo v roce 2006.
Matouš Vojtek – žák 2.ročníku ZUŠ je malým začínajícím violoncellistou. Díky svému
talentu a pečlivému vedení svého pedagoga Mgr.Pavla Křiváka se v letošním školním roce již
připravuje na Mezinárodní Heranovu violoncellovou soutěž v Ústí nad Orlicí.
Anh Pham Hoang – žák 3.ročníku ZUŠ již získal pod vedením paní učitelky Jany Novákové
mnoha klavírních úspěchů – je 3násobným laureátem mezinárodní soutěže Amadeus v Brně /
2004, 2005, 2006 / a na soutěži Prague Junior Note získal čestné uznání / 2004 / a 2.cenu
/
2005 /.
Tereza Šlahařová – žákyně 6.ročníku ZUŠ se pod vedením svého houslového pedagoga již
2x zúčastnila soutěže ZUŠ MŠMT / 2001 a 2004 / a získala dvakrát v Krajském kole 2.místo.
Na škole dále hraje ve smyčcovém duu a v Komorním orchestru ZUŠ.
Klavírní trio / Jan Vojtek – 5.ročník klavír, Martin Nezval – 2.ročník housle, Matouš Vojtek –
2.ročník violoncello / je novým, začínajícím komorním seskupením žáků tří pedagogů /
prof.Jiří Doležel, Hana Vojtková a MgA.Pavel Křivák /. V komorní hře je k vystupování
připravuje Hana Vojtková.
Petr Janda – rozvíjí svůj hudební talent vedle hry na housle také již 3 roky ve hře na
trombon, kde pod vedením svého otce a zároveň pedagoga Mgr.Petra Jandy dosáhl skvělého
úspěchu v soutěži ZUŠ MŠMT 2006, stal se vítězem celostátního kola a jeho učitel Zvláštní
ocenění za vynikající pedagogickou práci.
Smyčcové duo / Tereza Šlahařová – 6.ročník housle, Pavlína Veverková – 7.ročník
violoncello / je komorním seskupením dvou pedagogů ZUŠ /Lubomíra Kubaláka a Mgr.Pavla
Křiváka /. Žákyně spolu hrají od loňského školního roku a letos se připravují k účasti na
soutěži ZUŠ MŠMT.
Jan Vojtek – žák 5.ročníku ZUŠ ve hře na klavír, získal pod vedením nejprve Jany Novákové
a od roku 2004 prof.Jiřího Doležela mnoha ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Je
4násobným laureátem mezinárodní soutěže Amadeus v Brně, Absolutním vítězem soutěže
Prague Junior Note 2003, Absolutním vítězem mezinárodní soutěže Gradus ad Parnassum
2004 v litevském Kaunase a vítězem celostátního kola soutěže ZUŠ MŠMT 2005. Vystupoval
již s orchestry Filharmonie Brno a Národního divadla Brno, Moravskou filharmonií Olomouc
a Kaunaským symfonickým orchestrem. V červenci 2006 se zúčastnil spolu s operním
orchestrem Národního divadla Brno turné po Japonsku, kde vystoupil koncertně ve 12
představeních Amadeus.
Trombonové trio / Petr Janda, Klára Povolná, Zuzana Povolná / je dechové komorní
seskupení žáků 3.ročníku ZUŠ v trombonové třídě pedagoga Mgr.Petra Jandy, který toto trio
v letošním školním roce připravuje k účasti na soutěži ZUŠ MŠMT.

O škole
Základní umělecká škola Františka Jílka patří k největším školám tohoto typu v městě
Brně. V současné době na ní vyučuje 50 pedagogů 1175 žáků v oboru hudebním ( 623 )
tanečním ( 179 ) výtvarném ( 314 ) a literárně dramatickém ( 59 ). Školu navštěvují žáci z
Brna i blízkého okolí.
Ve svém názvu nese škola jméno vynikajícího brněnského umělce prof. Františka Jílka.
•
Cílem základní umělecké školy je poskytovat dětem a mládeži základní umělecké
vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a kultivovat tak jejich osobnost po
stránce umělecké.
•

Základní umělecká škola se snaží podchytit a vzdělávat nadané i výrazně talentované
děti a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, nebo na studium ve
středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v
konzervatořích.

AMADEUS - mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let vznikla z iniciativy dvou
brněnských základních uměleckých škol, ZUŠ Františka Jílka a ZUŠ na ulici Veveří, k 225
výročí koncertování jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v sále brněnské Reduty.
Jedenácti ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 1042 dětí z České republiky, Slovenské
republiky, Litvy, Ruska, Polska, Ukrajiny, Rakouska, Německa, Makedonie, Francie,
Lotyšska a Bulharska.

Pozvánka na další komorní koncert na radnici:
středa 28. března v 19 hod
27. koncert na radnici - "Vokální a hudební večer"
J. Procházka - zpěv, J. Hlaváč - klavír, M. Kříž - klarinet, M. Vízner - kytara

Internetové stránky
o koncertech s fotografiemi Miroslava Hájka a ukázkovými nahrávkami přináší:
Modřický internetový magazin mim.voda.cz (vydavatel Vlastimil Čevela)

