
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, učitelia hry na klavíri. 

 

 

    

  Vás pozýva na 

 

 VI. Prehliadku jazzovej,  

 populárnej a filmovej hudby  

  v hre na klavíri   

   

 

 1. apríl 2020 

 Koncertná sála ZUŠ Hálkova 

 

Základná umelecká škola Hálkova 56, Bratislava 

a Združenie rodičov pri ZUŠ 



Základná umelecká škola Hálkova 56, Bratislava 
 

 

Vás pozýva na 

 

 

 

VI. Prehliadku jazzovej, populárnej a filmovej hudby  

v hre na klavíri, 

ktorej súčasťou bude vystúpenie  

Ľuboša Šrámka 

 

 

 

 Miesto konania   Koncertná sála ZUŠ Hálkova 

 

 Termín    1. apríl 2020  

 

 Časový harmonogram  15.00     Šrámek 

                       prestávka, občerstvenie 

     17.00   Koncert žiakov 

 



Počiatočný impulz na zorganizovanie Prehliadky jazzovej, populárnej a filmovej hudby v 
hre na klavíri vznikol najmä z dôvodu rozvíjajúceho sa „trendu“ súťaží s "neklasickým" 
repertoárom (Piano v modernom rytme Bojnice, Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 
a pod.). Cieľom prehliadky je stretnutie mladých klavírnych interpretov a ich pedagógov a 
vzájomné odovzdanie si skúseností, či nesúťažne si overiť pripravený repertoár pred 
publikom, príp. ho skonzultovať a doladiť. Počas uplynulých ročníkov Prehliadka privítala 
hostí Pavla Bodnára, Roberta Kohútka, Gaba Jonáša a Nikolaja Nikitina, či v minulom roku 
Ladislava Fančoviča a Janu Dekánkovú, ktorých spontánne vystúpenie bolo pre všetkých 
veľkou inšpiráciou a zážitkom.  
 
Harmonogram podujatia uvádza vystúpenie hostí – popredných hudobníkov, ktorí publiku 
priblížia svoje pôsobenie na hudobnej scéne a obohatia ho svojim interpretačným 
umením. Pre aktuálny ročník sme pozvali opäť výzamného hosťa pôsobiaceho  na pôde 
svetovej jazzovej scény. Po krátkej prestávke s občerstvením bude popoludnie pokračovať 
koncertom – umeleckými výkonmi prihlásených účastníkov. Tak ako v minulom roku, i 
tento rok hostia udelia cenu za mimoriadny umelecký výkon Prehliadky.   
 
Repertoár  Prehliadky - skladby pre sólový a štvorručný klavír z oblasti populárnej hudby 
a príbuzných hudobných žánrov – jazz, swing, blues, hudba k filmu, tanečná, resp. 
muzikálová hudba a pod.  
 
Podmienky účasti - Prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci ZUŠ štúdia hry na klavíri, nie 
keyboarde. Účastnícky poplatok je 8,00 eur (platí sa v hotovosti na mieste). Každý 
účastník obdrží pamätný list za účasť a malý upomienkový predmet. V poplatku je 
zahrnuté aj malé občerstvenie.  
 
Účasť je nutné nahlásiť mailom najneskôr do 20. marca 2020. Prosíme uviesť: meno 
žiaka, školu, pedagóga, ročník, presný program, približnú minutáž (vyhradzujeme si po 
dohode právo na úpravy v programe koncertu, vzhľadom k možnému zvýšenému počtu 
účastníkov). Zároveň by sme Vás chceli poprosiť aj o nahlásenie pasívnych účastníkov- 
kolegov pedagógov, rodičov a pod. (stačí počet).  
 

 

 

Kontakt: Mgr. Barbora Kohútková, PhD. 

                    mail:  barbora.habanova@gmail.com 

                    tel:  0905 309 586 

 

mailto:barbora.habanova@gmail.com


 
 

 

Ľuboš Šrámek – skladateľ, aranžér, pedagóg a klavirista.  Je absolventom Konzervatória 

v Bratislave a Jazzovej akadémie v Grazi. Kritika vyzdvihuje jeho výnimočnú techniku, 

bohaté harmonické a melodické myslenie a zmysel pre rafinovanú prácu s rytmom. 

Účinkoval vo formáciách Elie Quintet, Matúš Jakabčic Tentet, je zakladateľom a lídrom 

Five Reasons (Šrámek, Bartoš, Jakabčic, Griglák, Ševčík). Pôsobí ako líder vlastného 

zoskupenia East European Artsemble, spolupracoval prakticky so všetkými významnými 

predstaviteľmi slovenskej jazzovej scény a s mnohými významnými zahraničnými 

umelcami (Z. Namysłowski, H. Sokal, N. Winstone, J. Bergonzi, E. Neumeister, P. Baron, 

P. Cardarelli a ď.) V r. 1996 získal prvé miesto na súťaži Nové tváre slovenského jazzu, v 

r. 2006 Cenu Ladislava Martoníka.  

Bohatú umeleckú činnosť dopĺňa i pedagogická – od roku 2004 pôsobí ako pedagóg na 

Konzervatóriu v Bratislave, kde vyučuje jazzový klavír a hudobnú teóriu; či príprava 

edukačného projektu In medias jazz.  

Šrámek sa zúčastnil mnohých hudobných festivalov, ako napr. Bratislavské jazzové dni, 

Open Jazz Fest, One Day Jazz Fest, Warsaw Summer Jazz Days (Poľsko), Milano Film Fest, 

Villa celimontana (Taliansko), Jazzfest Brno, Bohemia Jazz fest, Jazz Goes to Town (Česká 

republika), Novosadski Jazz Fest (Srbsko) a iných. Taktiež bohatá je i jeho nahrávacia 

činnosť, posledný titul vydaný v minulom roku - CD s názvom Performances prináša okrem 

domácich interpretov aj mená americkej jazzovej scény. 

 

 


