spolek
VERBUM ET MUSICA
a

náboženská obec Brno – MALOMĚŘICE
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PODVEČERNÍ KONCERT
BĚHEM KONCERTU ZAZNÍ SKLADBY
J.S.Bacha, G.F.Händela, A.Dvořáka, J.Suka, J.Masseneta a dalších
Housle
Irena Bezdičková

KLAVÍR
Martin Jakubíček

9. 10. 2016 v 17:00 hod.
Sborový dům Betlém, selská 53,
Brno – Maloměřice
Koncert se koná za finanční podpory statutárního města Brna

Rezervace tel. 776 032 149, e-mail: vem@seznam.cz
Mediální partner

Irena Bezdičková
Brněnská rodačka (*1964), studium
houslí započala na LŠU, pokračovala na
HTŠ při konzervatoři Brno, ve třídě prof.
B. Kotmela a potom na konzervatoři
Bratislava ve třídě prof. V. Podhradské.
Pokračovala soukromým studiem u prof.
A. Šestákové a později absolvovala
mistrovské kurzy v Rakousku u prof. R.
Honecka, koncertního mistra Vídeňských
filharmoniků.
Od roku 1985 působila ve Filharmonii
Hradec Králové, od r. 1990 v orchestru
Janáčkovy opery ND Brno, od r. 2000 na
postu sólista orchestru. Kromě toho hrála
v komorních
orchestrech
Cappella
Istropolitana Bratislava a Česká komorní
filharmonie Praha, taktéž je častým
hostem ve Filharmonii Brno. S těmito soubory absolvovala koncertní turné po Japonsku a téměř
všech zemích Evropy (Španělsku, Andoře, Francii, Itálii, Řecku, Rakousku, Švýcarsku, Německu,
Holandsku, Belgii, Lucembursku, Dánsku, Polsku a Slovensku).
Sólově vystupuje s předními brněnskými i zahraničními klavíristy a varhaníky (např. doc. Jan Král,
Mgr. Martin Jakubíček, prof. Maria Gratia Bellocchio). Vystoupila také za doprovodu komorního
orchestru Czech Virtuosi, Komorního orchestru Český Krumlov, Komorního orchestru Trenčín a
Salonního orchestru Brno v České republice a na Slovensku. V r. 2013 účinkovala např. na
Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Pravidelně účinkuje na koncertech v Husově
sboru na Botanické v Brně i v jiných kostelech a sborech v Čechách, na Moravě i na Slovensku.
Působí i pedagogicky, věnuje se především výchově talentovaných dětí, z nichž někteří její žáci
získali ocenění na houslových soutěžích (Mezinárodní houslová soutěž Nová Paka, Soutěž Újezdská
notička, okresní kola soutěží ZUŠ)

Martin Jakubíček
Narodil roku 1965 v Brně v rodině hudebníka. V letech
1980-86 navštěvuje konzervatoř, cembalo a skladba.
Pokračuje na JAMU, kde se výrazně zabývá improvizací.
JAMU reprezentuje na mezinárodní varhanní soutěži
J.S.Bacha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara.
Získává hlavní ceny na Interpretační soutěži ČSR a SVOČ.
Své znalosti si rozšiřuje na mistrovských kurzech
v rakouském Millstadtu. Kromě sólové koncertní činnosti
(cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí Martin
Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných
komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů
zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní
hudby. Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními
orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých
sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor,
Kantiléna, Český filharmonický sbor, Moravan, Moravští
učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák).
Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech
(Duo Seraphim, Concordia duo, Flores musicae, Duo 415). Ve snaze o co nejvyšší autenticitu
využívá špičkových kopií klávesových instrumentů (anglický Virginal - 1650 Keene, kladívkový klavír1795 Walter, replika barokního varhanního pozitivu, klavichord - 19.stol.). Pravidelně vystupuje
v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s
Českým rozhlasem a televizí, Interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako
varhaník v brněnských kostelích. Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská.
Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J.Černý), Folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Rédl),
rockové (Angelus novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses,
Madrigal kvintet). Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné
hudební scény.

