Pražská konzervatoř uvádí
XVII. FLÉTNOVÝ DEN
SOBOTA 9.BŘEZNA 2013
Komorní sál Pražské konzervatoře
Pálffyovský palác
Valdštejnská 14
Praha 1
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9.00 – 9.55

Prezence účastníků

9.00 – 12.00

Jan Kubr pro nás opět připravil malou výstavu známých příčných
fléten zn.KOGE a nových fléten zn. JUPITER – dětská flétna se speciálně
zahnutou hlavicí, a NUOVO FLUTE- dětská flétna bez C-nožky vážící
pouhých 235 g. A navíc doplněk pro nácvik flétnového nátisku
PNEUMO-PRO

10.00

Zahájení XVII. FD

cca 10.15

Fortuna ingrata……. Počátky virtuózní instrumentální hudby pozdního
středověku, renesance a úsvitu baroka Vás provedou pedagogové PK
Jakub Kydlíček (středověká a renesanční zobcová flétna) a Lukáš Vendl
(cembalo, varhanní positiv). Přesný program bude k dispozici před
zahájením XVII.FD

cca 10.45

Repríza zahajovacího koncertu s nově instalovaným varhanním
positivem v KS Pálffyovského paláce. Zazní skladby G.Ph.Telemanna,
G.F.Händela aj. Program bude k dispozici před zahájením XVII.FD

cca 11.15

Koncert studentů-flétnistů PK
Krátké vystoupení našich nejlepších flétnistů za spolupráce prof. Vojtěcha
Spurného (klavír, cembalo). Program bude před zahájením XVII.FD

cca 12.15

Clara Novak a S.Karg-Elert
Nám všem dobře známá a skvělá flétnistka právě natáčí Capriccia S. KargElerta. A přijde se s námi podělit o zkušenosti s dílem tohoto autora, a také
nám zahraje.

12.45

cca 13.00

cca 14.15

Geniální Tereza
Letos udělala suverénně zkoušky na dva hudební obory na PK a bez
zkoušek je přijata na Matematicko-fyzikální fakultu UK.
Polední přestávka
Možnost obědů v restauraci Pálffyovského paláce (teplá polévka, hlavní
jídlo- cena 110Kč,-)
Ivanna Ternay – recitál
Klavírní spolupráce prof. Vojtěch Spurný

Ivanna Ternay se narodila v Kyjevě v r. 1983. Studovala na Hochschule für Musik und Theater
v Lipsku a poté na Hochschule für Musik ve Stuttgartu ve třídě D.Formisana. Během studia se
zúčastnila řady mistrovských kurzů u významných flétnistů jako jsou: J.-C. Gerard, M.Larrieu,
A.Lieberknecht, J,Galway, H.Wiesse a řady dalších. Je držitelkou mnoha cen z významných
soutěží (Haifa, Lipsko, Moskva). Posledním velkým úspěchem je 2. cena na silně obsazené
soutěži v Pekingu. V letech 2008-2009 byla členkou a stipendistkou v projektu „Villa Musica“.
Dále byla sólo-flétnistkou v orchestru Bamberger Symphoniker a Tiroler Symphonie Orchester
v Insbrucku. Od roku 2011 působí v jednom z nejlepších světových orchestrů, Symfonickém
orchestru bavorského rozhlasu v Mnichově.
cca 15.30

Závěr

Závaznou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení účastnického poplatku zašlete laskavě
nejpozději do 6.3.2013 na adresu:
Pražská konzervatoř
Valdštejnská 14
118 00 Praha 1
Na obálku připište heslo „Flétnový den“. Účastnický poplatek je 300,- Kč, studenti a důchodci
150,- Kč. Účastnický poplatek můžete zaslat přímým převodem na účet číslo: 2001630003/6000,
var. symbol: 0903. Účastnický poplatek je možné zaplatit také v den konání XVII.FD
Bližší informace též na e-mailu: Mlopuchovsky@seznam.cz, nebo na tel.č. 602544123
Únor 2013
Srdečně zve
Miroslav Lopuchovský
prof. Pražské konzervatoře

