KRUH PŘÁTEL HUDBY PŇOVICE
a Nadace Český hudební fond uvádí

v sobotu 16. května 2015 ve 14,00 hodin
v sálku staré školy

Májový recitál
klavíristy

Miroslava SEKERY
Program:
Joseph HAYDN

Sonáta Es dur Hob. XVI:52

Leoš JANÁČEK

Sonáta „1. X. 1905“
Předtucha
Smrt

Bedřich SMETANA

koncertní etuda „Na břehu mořském“

Frederyk CHOPIN

Etuda E dur, op. 10, č. 3
Valčík As dur, op. 34, č. 1

Moritz MOSZKOWSKI

Španělské capriccio, op. 37

Vstupné dobrovolné
Srdečně všechny zveme

Miroslav Sekera
V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal
ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například:
• cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních,
• cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA),
• cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii.

Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena
Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na
housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Hře
na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium
hry na klavír. Byl přijat do třídy profesorky Evy Boguniové. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu
profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u
docenta Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999 jako nejúspěšnější student.
V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s
díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele
Josepha Summera nahrál v USA tři CD, které vydaly nahrávací společnosti Albany Records a Navona
Records. V roce 2013 nahrál s houslistou Josefem Špačkem CD pro firmu Supraphon. Pravidelně
spolupracuje s Českým rozhlasem. Již podruhé vystoupil jako sólista se symfonickým orchestrem FOK pod
vedením dirigenta Jiřího Kouta. Pravidelně spolupracuje s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.

