Zahajovací koncert
Mezinárodních letních klavírních kurzů
Pražské konzervatoře 2012
Pondělí 2. července 2012 v 19:30 hod.
Koncertní sál Pražské konzervatoře
/Dvořákovo nábřeží 2/

NATALIE
SCHWAMOVÁ
klavír
laureátka Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2011
a držitelka Ceny Unicornu „Talent Mladého klavíru“

Program:
FRYDERYK CHOPIN
Polonéza cis moll op. 26, č. 1
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Rondo G dur op. 129
„Zlost nad ztraceným grošem“
CLAUDE DEBUSSY
Bergamská suita
III. Svit luny
BEDŘICH SMETANA
České tance
Hulán
FRYDERYK CHOPIN
Balada g moll op. 23

Vstup volný

Natalie Schwamová /*1999/ začala podle sluchu hrát a improvizovat v pěti letech, kdy
dostala svůj první klavír. Od roku 2005 do roku 2009 navštěvovala hodiny klavíru ve třídě
doc. Libuše Tiché na Hudební škole hlavního
města Prahy. Necelé 2 roky, které potom
strávila s rodiči v Argentině, pracovala pod
vedením známé argentinské pianistky a
skladatelky Pii Sebastiani. Od počátku roku 2011
do června 2012 byla žákyní ZUŠ Jižní Město, kde
studovala pod vedením prof. Milana Langra.
Natalie se od počátku pravidelně zúčastňuje
klavírních soutěží. Účast na soutěžích je pro ni
velkým hobby, ale také důležitou pracovní
motivací.
Z významných koncertních vystoupení, která doposud absolvovala, uveďme např. vystoupení
na koncertě "Japonsko zdraví Prahu" ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v roce 2009
nebo vystoupení jako sólistky Mozartova koncertu č. 20 d moll KV 466 se Symfonickým
orchestrem města Buenos Aires /Argentina/ v roce 2010 a Mozartova koncertu č. 21 C dur
KV 467 se Symfonickým orchestrem města Buenos Aires a s Národním univerzitním
orchestrem /Argentina/ v roce 2011. Dále uskutečnila sólové koncerty pořádané Českým
centrem a Velvyslanectvím ČR v Argentině. V březnu 2012 vystoupila např. v tomto sále na
koncertě pro Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách, v dubnu 2012 vystoupila opět jako
sólistka Mozartova Koncertu C dur spolu s Janáčkovou filharmonií v Ostravě. Další vystoupení
s orchestry připravuje pro příští sezónu.
Soutěžní úspěchy:
2008 – I. cena v Karlovarské růžičce, I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze, I. cena v
Prague Junior Note, 2009 – I. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, I. cena v Prague
Junior Note a Cena poroty, I. cena v Mezinárodní soutěž Val Tidone /Itálie /, Cena pro
nejlepšího klavíristu a Zvláštní ocenění v Mezinárodní soutěži Ibla /Sicílie/, I. cena a absolutní
vítězství v Mezinárodní soutěž Rovere d´Oro v San Bartolomeu /Itálie/, I. cena v Mezinárodní
klavírní soutěži Panmusica Austria ve Vídni, 2011 – II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus
v Brně, II. cena v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě a Zvláštní cena za interpretaci
skladby A. Rejchy, I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze, I. cena v Prague Junior Note,
I. cena a titul absolutního vítěze v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte
v Ústí nad Labem, titul Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2011 a držitelka hlavní
Ceny Unicornu „Talent Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2011“, 2012 – II. cena
v Mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni a I. cena v Prague Junior Note.

