Společnost českých skladatelů

členská organizace Asociace hudebních umělců a vědců

zve ke zhlédnutí druhého „distančního“ a celkově letošního (2020) třetího koncertu
14. ročníku cyklu

„Skladatelé dětem – děti skladatelům“
„Pod ochrannými křídly a k poctě archanděla Sandalfona“
– archanděla hlubokého klidu a harmonie, pečovatele o hudbu a zvuky,
mistra písně nebes a vedoucího nebeského chóru,
který pomáhá archandělu Michaelovi
při odstraňování strachu a jeho následků prostřednictvím hudby
Koncert vysílaný do éteru o vánočních svátcích v rozmezí 22. 12. 2020 – 2. 1. 2021
je sestaven ze zasílaných videonahrávek pořizovaných v domácích podmínkách
- a na několik uvolněných dnů i z nahrávek pořízených u klavírů v prostorách škol doby koronavirové (COVID-19)

V podání dětí a studentů

Pražské konzervatoře – Praha 1, SZUŠ Škola pro radost – Praha 5,
ZUŠ Bajkalská – Praha 10, ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, ZUŠ Uničov
Dětského sboru Kampata a Kampalinky – Praha 1
i dětí nacházejících radost z hudby díky soukromé výuce

zazní skladby

Milady Červenkové, Eduarda Douši, Pavla Jurkoviče, Vadima Petrova, Karla Pexidra,
Luboše Sluky, Ctibora Süssera, Hany Švajdové, Jana Vrkoče a Zdeňka Zahradníka
Za všestrannou podporu děkujeme
Hudební nadaci Karla Pexidra

„SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM“

„Pod ochrannými křídly a k poctě archanděla Sandalfona“
2. koncert SČS z domácích a v uvolněných dnech i školních videonahrávek doby
koronavirové
Důležitá poznámka, prosba a poděkování:
Při sledování „koncertu“ mějte, prosíme, na zřeteli, že live videozáznamy vznikaly
v domácích podmínkách v rukách odvážných rodičů jednotlivých interpretů,
byly pořizovány přístroji různé technické úrovně;
konečné sestavení a zpracování všech záznamů do jednoho celku toto nemůže nezohlednit.
Děkuji všem interpretům, obzvlášť těm, kteří takto „koncertovali“ poprvé,
za ochotu a odhodlání „nést svou kůži na trh“!
Děkuji všem rodičům, prarodičům, sourozencům (i jejich sousedům)
za nadšení, trpělivost i za vlastní zasednutí k nástroji a radostnou spoluhru!
Děkuji všem pedagogům za vstřícnost a odvahu „pustit do světa“ záznamy,
které vznikaly bez možnosti jejich přímé osobní účasti na nastudování
– výuka probíhala online, distančně, učitel viděl žáka jen na monitoru počítače…!
Děkuji všem autorům skladeb - cílem „koncertu“ je zachovat do budoucna svědectví
o osobním přístupu, o elánu, o podmínkách, v nichž se také rodila hudba.
Člověk hudbu potřebuje – radostné domácí muzicírování vnáší do našich životů jiný rozměr,
kde na rozdíl od živých koncertů na pódiích není prvořadé,
spadne-li nějaká notečka pod pultík.
Za všechny zainteresované děkuji vám posluchačům
a přeji, abyste v našem společném díle našli zalíbení!
Třebaže doufám, že éra nepřející koncertům brzy skončí, těším se na zásilky dalších
přislibovaných videozáznamů skladeb soudobých českých skladatelů,
aby bylo možné v „on-linekoncertování“ pokračovat.
Dva následující koncerty stojí těsně před dokončením a vysláním do éteru,
jeden z nich z tvorby nejmladších a mladých adeptů skladatelského umění,
kteří si většinou sami budou své skladby interpretovat.
Závdavky na další koncert už pečlivě schraňujeme…
Chcete-li se s námi podělit o své dojmy, budeme rádi – pište!: db.ahuv@seznam.cz
Mgr. Daniela Bělohradská
Společnost českých skladatelů
+ 420 731 409 039

Program videokoncertu
„Pod ochrannými křídly a k poctě archanděla Sandalfona“
(jména pedagogů jsou tištěna kurzívou)

1. Pavel Jurkovič: Malovaná pohádka
Dětský sbor Kampata a Kampalinky – sbormistryně Denisa Dohnalová
Kryštof Prchal – flétna, Iryna Cherkashyna – klavír
pedagog: Denisa Dohnalová – Komunitní a mateřské centrum Kampa – Praha 1
2. Luboš Sluka: Dú kravičky, dú, Já jsem malý žáček
Ela Vítovcová – klavír
pedagog: Ludmila Juránková
3. Zdeněk Zahradník: Pohádka o Popelce: I. - Bylo to dávno
Aneta Eva Hockaday – zobcová flétna, Julie Spurná – klavír
pedagožky: Světlana Pačanská a Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
4. Zdeněk Zahradník: Pohádka o Popelce: II. - Popelčina písnička
Justýna Noelia Utíkalová – zobcová flétna, Julie Spurná – klavír
pedagogové: Světlana Pačanská a Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
5. Hana Švajdová: Sv. Martin na bílém koni
Karolína Karásková – klavír
pedagog: Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
6. Hana Švajdová: Hravé písničky I.: Co se děje? Zase leje!
Lukáš Lindner – zobcová flétna, Julie Spurná – klavír
pedagogové: Vít Janečka a Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
7. Ctibor Süsser: V dešti, Rozhovor, Prázdniny pro dvě kytary
Mária s maminkou
pedagog: Pavel Čáp – SZUŠ - Škola pro radost – Praha 5
8. Karel Pexidr: Podobenky: č. 12 - Rozhovor fontány s vánkem
Vendula Večeřová – klavír
pedagog: Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
9. Zdeněk Zahradník: Cvrček houslista
Matěj Ilyasov – housle, Božena Englerová – klavír
pedagog: Eva Franců – ZUŠ Bajkalská

10. Eduard Douša: 9 jazzových minietud III.: č. 6 - Trochu baladická… pro čtyřruční klavír
Veronika Tománková a Ema Horáková – klavír
pedagogové: Martin Smutný a Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
11. Hana Švajdová: Mikulášská…
Eduard Miklenda – klavír
pedagog: Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
PREMIÉRA
12. Karel Pexidr: 11 drobných klavírních skladeb: V - Andantino
Tomáš Kocián – klavír
pedagog: Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
13. Jan Vrkoč: Podzimní fantazie
Markéta Merklová – housle, Veronika Ptáčková – klavír
pedagog: Pavla Roubíčková Franců – ZUŠ Bajkalská
14. Zdeněk Zahradník: Cantabile a Canzona pro dvoje housle
Markéta Merklová a Pavla Roubíčková Franců – housle
pedagog: Pavla Roubíčková Franců – ZUŠ Bajkalská
15. Milada Červenková: Suita pro klarinet a klavír: 1. Pochod – 2. Furiant – 3. Píseň – 4. Rondino
Magdaléna Smyčková – klarinet, Milada Červenková – klavír
pedagog: Jan Charfreitag – ZUŠ Uničov
16. Vadim Petrov: Nocturno in G (1. část)
Kvintet příčných fléten:
Alžběta Hartmannová, Anna Lindnerová, Veronika Adamová, Eliška Peřinová, Antonín Kupka
Ema Horáková – klavír
pedagogové: Vít Janečka a Hana Švajdová – ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
17. Zdeněk Zahradník: Jubiloso IIa pro 2 trubky, lesní roh, pozoun a tubu
Matěj Rada – 1. i 2. trubka, Zdeněk Bělohradský – lesní roh, Matěj Vošický – trombon,
Adam Křeček – tuba
a hornistu na rameni povzbuzující kotě Chewie nalezené spolu s 5 sourozenci v pytli u popelnice…
Pražská konzervatoř a hosté – Praha 1

