Kruh přátel hudby Pňovice
a Nadace Český hudební fond pořádají

v neděli 13. prosince 2015 ve 14 hodin
v sálku staré školy

vánoční koncert

PETROF PIANO TRIO
Martina Schulmeisterová – klavír
Jan Schulmeister – housle
Kamil Žvak – violoncello

Program:

Wolfgang Amadeus MOZART – Klavírní trio C dur KV548
I.Allegro
II.Andante cantabile
III.Allegro

Sergej RACHMANINOV – Elegické trio g moll
Výběr českých a moravských koled v úpravě Petrof Piano Tria

Vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni

PETROF PIANO TRIO
Jan Schulmeister – housle
Kamil Žvak – violoncello
Martina Schulmeisterová – klavír
Trio vzniklo v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarteta Jana Schulmeistera. Jeho členy
jsou renomovaní komorní hráči, kteří do souboru přináší zkušenost již třicetileté koncertní činnosti
houslisty a „mladší hudební krev“ klavíristky a violoncellisty, kteří jsou rovněž pedagogy
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži.
Ve stejném roce se soubor stal rezidenčním triem společnosti PETROF, která svou tradicí
a kvalitou soubor zaštítila a jen podtrhuje záměr umělců o spojení umění na té nejvyšší úrovni. Od
roku 2011 zastává ansámbl stejný post rovněž na mezinárodních interpretačních kurzech
v Zábřehu na Moravě, kde působí jeho členové též jako lektoři.
V současné době má soubor na svém kontě čtyři CD, která obsahují klavírní tria
nejvýznamnějších skladatelů od klasicismu po vrcholný romantismus – Haydn, Mozart,
Schumann, Lalo, Mendelssohn, Bruch, Brahms, Dvořák, Suk, Beethoven, Čajkovskij.
Jejich poslední dva zvukové nosiče (1. Lalo, Bruch, Mendelssohn 2. Beethoven, Čajkovskij)
realizovalo PETROF PIANO TRIO spolu s prestižní anglickou vydavatelskou společností NIMBUS
ALLIANCE. Tato CD byla velmi pozitivně oceněna odbornou kritikou v našich i zahraničních
odborných časopisech (Hudební rozhledy, The Strad, Classical music, MusicWeb International
ad.).
V roce 2015 soubor chystá vydání dalšího CD s klavírními trii Leoše Janáčka, Ondřeje Kukala
a Antonína Dvořáka. V listopadu 2014 soubor realizoval premiéru Janáčkova klavírního tria
„Kreutzerova sonáta“. Toto velké kvartetní dílo 20. století upravil pro PETROF PIANO TRIO
významný český muzikolog, profesor Masarykovy univerzity v Brně, Miloš Štědroň.
V roce 2015 bylo také Petrof Piano Trio pozváno k účinkování v koncertní sezóně největší turecké
university „Bogazici University“ v Istanbulu.
Členové tria bývají častými hosty domácích i zahraničních pódií. Repertoár tria zahrnuje díla
skladatelů raného klasicismu až po kompozice mistrů 20. století. Soubor se také věnuje
nastudování děl soudobých skladatelů, kteří obohacují jejich repertoár a rozšiřují tak spektrum
skladeb až do 21. století.

