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Antonín Dvořák
Nocturno

Luigi Boccherini
Koncert pro violoncello
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Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 4 G - dur
Allegro
Andante
Presto

Leopold Koželuh
Sinfonia III
Allegro
Adagio
Presto
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19 : 00
kaple sv. Maří Magdaleny
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SÓLISTÉ:
Petra Šujanová

Petra Šujanová - violoncello
Kateřina Valášková, Matyáš Kopp - altové zobcové f létny
Alina Krejčová - housle
Kateřina Valášková
Kateřina Valášková se narodila 22. 10. 1986 v Jindřichově Hradci.
Nyní studuje 2 ročník na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér papír a kniha.
Na jindřichohradecké ZUŠ absolvovala oba stupně hry na flétnu (zobcová
i příčná) u Mariana Mikuly. Pod jeho vedením se účastnila několika soutěží,
kde největším úspěchem bylo 2. místo v sólové hře a totéž místo v komorní hře
v celostátním kole soutěže základních uměleckých škol.
Již několik let je členkou JHSO. Dále hraje i v dalších hudebních seskupeních,
převážně se orientujících na starou hudbu. Ráda navštěvuje interpretační kurzy
staré hudby.

Matyáš Kopp
Matyáš Kopp se narodil 9. 1. 1987 v Jindřichově Hradci, kde v šesti letech začal
navštěvovat hodiny zobcové flétny u Mariána Mikuly na zdejší ZUŠ.
Jako svůj největší hudební úspěch považuje 3. místo ve hře na zobcovou flétnu
v ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2000.
Přestože už řadu let hraje na příčnou flétnu, stále se vrací k flétnám zobcovým,
pro které byla napsána řada skladeb období renesance a baroka, která má
obzvlášť rád.
V současné době studuje na gymnáziu. Je členem JHSO a příležitostně vystupuje
v komorních orchestrech a souborech.

Alina Krejčová
Narozena 20.4.1989 v Jindřichově Hradci.
Od roku 1997 byla žákyní pana učitele Jaroslava Šandy na ZUŠ v Jindřichově Hradci.
V roce 1999 přestoupila k panu učiteli Miroslavu Chytkovi.
Zúčastnila se několika soutěží ZUŠ a získala v krajském kole 2. a 3.místo v sólové hře
a 3.místo s kvartetem v celostátním kole.
V současné době studuje 4. rokem hru na housle u MgA. Jana Drhy na konzervatoři
v Českých Budějovicích.

Petra Šujanová se narodila 18. 3. 1990 v Krnově. Navštěvuje 4. ročník II. stupně krnovské
Základní umělecké školy, kde je žačkou violoncellové třídy Daniely Waldhansové.
V současné době je studentkou třetího ročníku krnovského gymnázia.
Pravidelně se účastní Mezinárodního hudebního tábora v Horním Jelení, kde je
členkou velkého symfonického orchestru.
V sólové hře se účastní soutěží místní, okresní a krajské úrovně.
Kromě sólové činnosti se věnuje komorní hudbě a působí v řadě hudebních těles.
Je mnoholetou členkou Opavského studentského orchestru, který koncertoval nejen
v ČR ale i v zahraničí (Itálie, Polsko, Slovensko, Švýcarsko).
Jednoho z největších úspěchů poslední doby dosáhla v roce 2007 v celostátním kole
komorní hry v Jindřichově Hradci, kde se s triem krnovské ZUŠ umístili na 3. místě
a za violoncellový výkon obdržela od poroty zvláštní ocenění.

