Obec Pňovice, Kruh přátel hudby Pňovice
a Nadace Český hudební fond pořádají

v neděli 21. února 2016 v 16 hodin
v sálku staré školy

klavírní koncert

Kateřiny

Potocké

Program:

Ludwig van BEETHOVEN

Sonata F dur op. 10 č. 2 – 3 Presto

Fryderyk CHOPIN

Etuda cis moll op. 10

Bedřich SMETANA

Polka F dur
Slavnost českých venkovanů
Polka a moll
Obkročák
Přívětivá krajina
Skočná

Ferenc LISZT

Tarantella

Bohuslav MARTINŮ

Motýli v květinách

Sergej PROKOFJEV

3. sonáta

Vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni

Kateřina Potocká se narodila v roce 1997 v Havlíčkově Brodě. Hře na klavír se začala věnovat již v raném
dětském věku pod vedením Blanky Skálové. Nyní je studentkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
ve třídě MgA. Martiny Schulmeisterové – Merunkové, Ph.D. Od samého počátku na sebe upozorňuje
obrovskými úspěchy v národních i mezinárodních soutěžních kláních, z nichž si odnesla celou řadu
významných ocenění. Na svém kontě má dvojnásobné vítězství v celostátních kolech Národní soutěže ZUŠ,
je též čtyřnásobnou vítězkou soutěže „Prague Junior Note“. Neméně úspěšnou je ale též na poli
mezinárodních klavírních soutěží. Je třínásobnou laureátkou prestižní mezinárodní klavírní soutěže
„Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem a držitelkou 3. ceny z mezinárodní soutěže Bedřicha
Smetany v Plzni.
Poslední úspěchy této mladé, výjimečné klavíristky jsou opět na poli mezinárodních ocenění. V červnu
2013 získala 2. cenu v soutěži „Piano Talents“, která se konala v italském Milánu. V dubnu 2014 si připsala
Kateřina na své umělecké konto další dvě ocenění jdoucí bezprostředně za sebou. Ze soutěže
s mezinárodní účastí „Pro Bohemia“ v Ostravě si odnesla cenu Absolutního vítěze a cenu Nadace Bohuslava
Martinů za nejlepší provedení skladeb Bohuslava Martinů. Poté následovalo vítězství v soutěži Vítězslava
Nováka v Kamenici nad Lipou.
V lednu 2015 se úspěšně zúčastnila soutěže „Jeunesses musicales“, kterou pořádá Janáčkova filharmonie
Ostrava. S tímto tělesem vystoupila v lednu 2016, kdy zazněl v jejím podání Beethovenův 1. klavírní
koncert C dur.
Za své mimořádné úspěchy získala několikrát ocenění hejtmana Zlínského kraje a Kraje Vysočina.
Své hudební vzdělání obohacuje na mnoha mistrovských interpretačních kurzech pod vedením předních
pedagogů (Alena Vlasáková, Ivan Klánský, Marián lapšanský, Eliška Novotná, Azra Medic).
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Přijměte pozvání i na koncert Lobkowitz tria, který se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v 18 hodin.

