Pavlína Senić
soprán

Program
adventního koncertu

Karel Vencour
trubka

M. Charpentier - Prelude
fanfára na trubku, varhany
A.Dvořák písňový cyklus
Biblické písně
č.5,10

Hostovala ve Státní opeře Praha, je absolventkou
Hudební fakulty AMU v Praze. Během studií
absolvovala stáž na prestižní Guildhall Shool of Music
and Drama v Londýně u profesorky S. Mc Chulock.
Stala se pravidelným hostem koncertů pořádaných
Nadací E. Destinnové po celé Evropě: Londýn, Vídeň,
zámek ve Stráži nad Nežárkou, atd. Jméno Pavlíny
Senić můžeme často vidět na plakátech významných
festivalů, jako je například Seebühne vor dem
Slezakhaus in Rottach – Egern, Dvořákova hudební
Nelahozeves, Pódium mladých umělců v Karlových
Varech, koncerty u příležitosti evropské konference
projektů Erasmus, Polyphonia a SCART, vystoupení
v cyklu abonentních koncertů České filharmonie v roce
1999, spolupráce s Jihočeskou komorní filharmonií.
Dále ztvárnila v české republice i v zahraničí Cizí
kněžnu v opeře Rusalka
A. Dvořáka, první dámu v opeře Kouzelná flétna W. A.
Mozarta a další. S lotyšskou klavíristkou Irinou
Fojtíkovou Kondratěnko pořádá koncertní turné po
České republice. Široký repertoár zahrnuje skladby
A. Dvořáka, B. Smetany, G. Pucciniho, F. Schuberta
atd. Nejenom pěvecký, ale i taneční a herecký talent
skvěle uplatnila v roli Hraběnky Maricy ve stejnojmenné
operetě E. Kálmána na turné po Holandsku. Je
pravidelným hostem Divadla J. K. Tyla v Plzni. V roce
2006 se stala patronkou Nadačního Fondu Kopretina.

J. S. Bach - Air
trubka, varhany
F. Schubert - Ave Maria
soprán, varhany
P. J. Vejvanovský - Sonáta A4 g moll
trubka, varhany
C.Franck Panis - Angelicus
soprán, sbor, varhany
Adam Michna z Otradovic
Nebeští kavalérové
sbor
Gordon Young - Alleluja
sbor
J.S.Bach - Ch.Gounod - Ave Maria
soprán, sbor, varhany

V roce 1999 absolvoval na Konzervatoři v
Teplicích, obor hra na trubku ve třídě Jiřího
Skalice. Během studií byl členem orchestru
Severočeské
filharmonie
Teplice
a
Severočeského divadla opery a baletu v Ústí
nad
Labem.
Spolupracoval
s Bendovým
komorním orchestrem a Českou komorní
filharmonií, se kterou v loňském roce natočil
Koncert Es dur pro trubku a orchestr od J. K. J.
Nerudy. Několikrát se zúčastnil vánočního turné
s orchestrem Václava Hybše a a spolupracuje
s Divadlem bratří Formanů.
V současné době je opět členem Severočeské
filharmonie Teplice a vyučuje také v ZUŠ Žatec
a Louny.

Marcel Javorček
varhany

DPS Sluníčko z
5. ZŠ Kladno
Sbor byl založen v roce 1993.
Základním repertoárem sboru jsou lidové
písně a jejich úpravy, klasické skladby,
dětské a populární písně.
Sbor
má
čtyři
přípravná
oddělení:
Předškolní, Berušky, Pidisluníčko, Malé
Sluníčko. Letos zpívá celkem 170 dětí.
Jejich přípravu mají na starosti čtyři
učitelky. Všechny děti se od první třídy učí
hře na flétnu a některé potom v ZUŠ na
další nástroje. Ty potom vypomáhají i
s instrumentálním doprovodem sboru.

Marcel Javorček absolvoval ostravskou konzervatoř
v klavírní třídě prof. Moniky Tugendliebové, skladbu u
prof. Igora Katajeva. Akademii múzických umění v
Praze absolvoval v roce 2001 v klavírní třídě doc.
Miroslava Langera. Školní rok 1998/1999 strávil na
studijní stáži na Conservatoire national supérier de
musique et de danse v Paříži, kde byl stipendista
„Fondation de Tarazzi“.
Je laureátem Smetanovské klavírní soutěže (1992),
Mezinárodní klavírní soutěže Karlovy Vary (1994),
Soutěže konzervatoří (1995) a vítěz skladatelské
soutěže Generace (1994). Získal Cenu Naděždy
Sažinové-Pochlebinové,
určenou
nejlepším
absolventům AMU oboru klavír.
Spolupracuje s Českou filharmonií, Pražskou komorní
filharmonií,
Symfonickým
orchestrem
FOK,
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým
národním symfonickým orchestrem, Janáčkovou
filharmonií
Ostrava, Státní filharmonií Brno,
Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií
Teplice,Pražským komorním orchestrem, Talichovým
komorním orchestrem, aj.
V současnosti působí na pražské AMU jako odborný
asistent na katedře klavírní spolupráce.

Sbor účinkoval v Praze, Č. Budějovicích,
Kladně, Lidicích, Borovanech, Budyni
n.O., ve Francii, v Lotyšsku, Německu a
Slovinsku.
Každoroční účast v krajských soutěžích,
dvakrát postup do celostátní přehlídky.
Adventní koncerty v Praze a v Lidicích.
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