Tisková zpráva

Mladí hudebníci v Brně rozezní píšťaly varhan a roztančí klapky klavírů
Brno, 6. září 2017 - Ve dnech 14. – 21. září se do Brna sjedou mladí interpreti z celého světa, aby soutěžili
v oborech klavír a varhany na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně. Hudební fakulta Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka letos pořádá již 23. ročník této
prestižní interpretační soutěže.
Mladí klavíristi a varhaníci z celého světa soutěží ve třech kolech, která probíhají na Hudební fakultě JAMU, na
Stadionu na Kounicově ulici, v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v Loretě. Soutěžit se začne již 14. 9. na Hudební
fakultě JAMU v oboru klavír a pak 15. 9. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v oboru varhany. 3. kolo, kde se
předvedou ti nejlepší z nejlepších, proběhne 20. 9. od 17:00 (klavír) a 21. 9. (varhany). Soutěžící v oboru klavír si
tentokrát zahrají na Stadionu a doprovázet je bude orchestr Czech Virtuosi pod taktovkou dirigenta Stanislava
Vavřínka.
Jindřich Petráš, prezident soutěže, připomíná, že se jedná o velmi prestižní soutěž a je zcela otevřená veřejnosti.
„Všichni hudbymilovní posluchači jsou srdečně zváni.“, dodává. Primátor města Brna Petr Vokřál si soutěže velmi
váží a oceňuje její přínos pro město. „Pro Brno není lepší vizitka, než když se sem sjíždějí mladí lidé, aby se zde
vzdělávali, setkávali či měřili své síly v oborech, jimž se věnují.“. Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek,
který stejně jako Petr Vokřál nebo ministr kultury Daniel Herman, převzali nad akcí záštitu, dodává: „Tato akce
má své pevné místo v kulturním kalendáři a velký význam pro hudební život nejen v Brně a na Moravě, ale i v
Čechách a v zahraničí.“
O vítězství mladých interpretů budou rozhodovat významní čeští i zahraniční porotci a vítěz každého oboru se
může těšit nejen na prestižní ocenění, ale i finanční odměnu 100 tisíc korun. Druhá a třetí příčka spolu pak nesou
odměnu 70 a 40 tisíc korun. Všichni ocenění se pak mohou těšit titulu „Laureát Mezinárodní soutěže Leoše
Janáčka v Brně“. Porota má také právo udělit zvláštní ceny za nejlepší interpretaci vybraných skladeb.
Janáčkovská soutěž má v Brně tradici téměř čtvrt století a každý rok probíhá v jiných oborech. Zajímavostí je, že
letos se v rámci soutěže rozezní klavíry a varhany přesně po 5 letech.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na skladby z pera Leoše Janáčka, ale i jiných velmi známých skladatelů, jako
například Frederica Chopina, Roberta Schumanna, nebo Ludwiga von Beethovena. Brněnské kostely pak rozezní
mimo jiné skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Josefa Kličky.
Podrobné informace o soutěži naleznete na:
Web:
Facebook:

http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/
https://www.facebook.com/MSLJBrno

Kontakt pro média: Vojtěch Kába | vojtech.kaba@hf.jamu.cz | +420 603 146 462

