08.30 – losování 1. kolo 4. kategorie
+ společné fotoggrafování soutěžících
09.00 – 1. kolo 4. kategorie
14.00 – seminář pro pedagogy – masterclass,
lektor Conrad chow. koncertní sál ZUŠ
jaroslava kociana. soutěžní volno

kocianova
houslová
soutěž

Osmiletou houslistku
Terezu Vondráčkovou
označují mnozí za novou
ústeckou hudební
hrdinku. Po Haně Jasanské
se jako další studentka
ZUŠ Jaroslava Kociana
zapsala do historie
Kocianovy houslové
soutěže Z letošního
ročníku si odnáší Čestné
uznání II. stupně.

www.kocianovo-usti.com

Tereza Vondráčková

2. kvě te n

Jak dlouho už hraješ na housle? Proč sis
vybrala zrovna tenhle nástroj?
Hraju už čtvrtý rok. Praděda, děda, tety
a tatínek hráli na housle, takže jsem si
to taky vybrala.

�

kocianova houslová soutěž
Myslíš, že kdyby nikdo z tvých příbuzných
nebyl houslista, stejně by tě to k tomu
nástroji táhlo a vybrala si ho?
To asi ne. Protože všichni hráli, tak jsem
to taky chtěla umět, a to mě motivovalo.
Jak jsi byla spokojená se svým výkonem na
této soutěži? Zapůsobila na tebe nervozita
více než obvykle?
Byla jsem sice hodně nervózní, ale
i přesto si myslím, že se mi to povedlo
a jsem se svým výkonem hodně spokojená.
Kterou skladbu ze svého soutěžního
repertoáru máš raději a proč?
Skladba od Martinů se mi líbí víc než
Variace, protože je melodičtější a lépe
se mi hraje.
Máš nějakého oblíbeného hudebního
skladatele?
Nejradši mám Mozarta a tatínka.
Už jsi někdy měla příležitost si od nich
obou něco zahrát?
Od Mozarta jsem už jednu skladbičku hrála.
A tatínkovu skladbu Missa Laetare budeme
hrát a zpívat se Sopotnickou filharmonií
tento pátek v České Třebové.
Fandíš spíše klasické hudbě, nebo se ti líbí
i ta populární?
Více se mi líbí klasická.
Chtěla by ses hudbě věnovat i V budoucnu
profesionálně?
To ještě nevím, zatím jsem o tom
nepřemýšlela.
Jaký je tvůj vztah s tvojí paní učitelkou?
S paní učitelkou máme skvělý vztah, mám
ji moc ráda a rozhodně bych ji za žádnou
jinou nevyměnila.
Tvoje dvojče je také houslista. Hrajete
něco společně?
S Jozífkem jsme hráli spolu v kvartetu
a asi budeme i znovu.
Není u vás doma už někdy zmatek, když
všichni střídavě cvičíte na své nástroje?
No, docela je. Jeden hraje na klavír,
druhý na housle a taťka si zpívá. A mamka
vaří! (směje se)
Byla jsi spokojená se svým výsledkem?
Měla jsem velkou radost a paní učitelka
taky byla nadšená.
Zúčastnila by ses ráda soutěže
i příští rok?
Asi jo!

facebook.com/kocianovousti/
youtube/mestouo/live

Miluše Barvínková, která
učí v Základní umělecké
škole Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí hru na
housle a violu, je také
paní učitelkou Terezy
Vondráčkové, s níž se
rozhodla zúčastnit
letošního ročníku
soutěže. Také ji jsme se
rozhodli poprosit
o poskytnutí rozhovoru.

�

Proč jste se rozhodla
přihlásit do soutěže právě
Terezku?
Terezka je totiž ohromně
muzikální. Sonatinu g dur
od Bohuslava Martinů,

koncert s emrikem revermannem
jsem jí chtěla dát ještě před tím, než
jsem zjistila, že je to povinná skladba
pro letošní ročník Kocianovy houslové
soutěže. A ona mi ji napoprvé zahrála tak
krásně, že jsem se rozhodla to zkusit.
Potom jsme k tomu ještě vybraly skladbu
od Komarovského a šly jsme do toho.
Myslíte si, že povinná skladba pro první
kategorii byla zvolená adekvátně?
Já myslím, že ji vybrali úplně akorát pro
tento věk. Technicky to totiž tak těžké
není, jediné úskalí je v tom, aby byly
odlišené kontrastní části. Těžší naopak
je, aby byl Martinů zahraný hezkým vřelým
českým tónem a zároveň všechny rytmické
skupinky byly přesné.
Podle čeho jste vybrala Tereze skladbu
do druhého kola?
Variace od Komarovského jednou vybrali
jako povinnou skladbu v Dolném Kubíně na
soutěži. Jedná se o variaci na ruskou

písničku, je to hravé, zajímavé a dá se
tam ukázat více druhů techniky i výrazu.
A zvládne ji zahrát i takhle malý houslista.
Kolik času zabrala příprava na tak
náročnou soutěž?
Povinnou skladbu Terezka dostala v září
a Variace v listopadu. Takže přes půl roku.
Ale nesmí se to přehánět, aby to těm malým
„nelezlo krkem“.
Cítíte rozdíl v práci s mladšími
a staršími žáky? Říká se, že menší děti
se dokáží více nadchnout než ti starší.
Mezi pátým a sedmým osmým rokem to
je paráda. Pokud mají děti motivaci
a do hraní se nadchnou, jde to samo.
Nekritičtější je to mezi desátým
a dvanáctým rokem, kdy už po nich učitel
něco vyžaduje a musí se víc pracovat. Ale
s těmi staršími okolo čtrnácti let, pokud
přijdou na to, že je hudba baví, je to už
zase krásná práce. Ale musí k tomu dospět.

••
www.kocianovo-usti.com

Koncert Komorní f ilharmonie Pardubice
s loňským laureátem KHS

Jaký je váš názor na Terezin
výsledek? Motivoval vás
k tomu ji přihlásit i příští rok?
Mám z toho výsledku
obrovskou radost, hrozně
mě potěšilo, že je asi
v polovině všech
soutěžících, kterých se
letos sešlo šestnáct.
Vím, že tam jsou děti
mnohem technicky dále,
ale Terezka přednesla to,
na co muzikantsky stačí,
opravdu skvěle a výkon se
jí vydařil, takže jsem na
ni moc pyšná.

Rok se s rokem sešel a jedenáctiletý Kanaďan Emrik Revermann, laureát loňské Kocianovy
houslové soutěže, opět navštívil
Ústí nad Orlicí v rámci festivalu
Kocianovo Ústí. Úterní večer ozvláštnil spoluprací s pardubickou
Komorní filharmonií pod taktovkou Davida Švece.
S Koncertem pro housle
a orchestr e moll op. 64 rozzářil
Roškotovo divadlo a zaslouženě si
odnesl potlesk nadšeného publika
zakončený standing ovation.
Přestože jde o laureáta KHS
z roku 2018, posluchače určitě
překvapil jeho vynikající výkon
vzhledem k jeho věku. Mladý
hoch suverénně nastoupil na pódi-

um, zvedl smyčec a ukázal sebe
i orchestr v nejlepším možném
světle.
Emrik má za sebou spoustu
úspěchů a další ho určitě ještě
čekají. Ústeckému publiku nabídl
ochutnávku vystoupení na úrovni
světové špičky, za kterou se dá
stoprocentně on sám považovat.
Studuje Královskou hudební konzervatoř pod vedením Conrada
Chowa a Canadian Broadcasting
Corporation (CBC) ho zařadila
na seznam třiceti nejtalentovanějších interpretů klasické hudby
ve věkové kategorii do 30 let, na
tomto seznamu je nejmladším
jmenovaným.

kocianova houslová soutěž

Naše redakce se tradiční ankety se soutěžícími rozhodla pojmout
trochu jinak, a to poněkud osobněji. Proto vám nabízíme drobná
interview jak s výherci jednotlivých kategorií, tak také s mladými
talentovanými houslisty, kteří se naší soutěže účastní již
dlouhodobě.
Our redaction decided to take the interviews of participants in
different concept, so there you can see these little ,,biographies’’
instead of a questionary. We talked to winners of each category,
whom we met during the concerts, and the longtime participants
about their life with violoncello.
2. kategorie

II. category

Jambalbayarnyam Batabyamba,
mongolsko
Dvanáctiletý Jambalbayarnyam
z Mongolska je pravidelným
účastníkem Kocianovy houslové
soutěže a sám nám sdělil, že si
návštěvy v Ústí nad Orlicí moc
užívá. Ostatní soutěžící z Mongolska prý dobře zná, je tu s ním jeho
spolužačka a také dvě mladší sestry. Kromě houslí se věnuje i hře
na klavír, ale smyčci dá vždy radši
přednost. Za svůj největší úspěch
považuje umístění na Mezinárodní soutěži Petra Iljiče Čajkovského
v Moskvě.

Jambalbayarnyam Batabyamba
is a regular participant of Kocian
violin competition and as he
has said himself, he really enjoys
visiting Ústí nad Orlicí. Other
participants are his friends – one
of them is his classmate and he
also has his two younger sisters
here with him. Apart from violin
he also plays the piano, however,
the violin is definitely his favourite
instrument. As his biggest triumph,
he considers taking part in the
International Tchaikovsky Competition in Moscow.

Milan Kostelenec,
Česká republika
Dvanáctiletý Milan se rozhodl, že
začne hrát na housle už v šesti letech. Jeho tatínek založil cimbálovou kapelu a malý Milan nechtěl
být pozadu, a tak vzal klacíky
z rododendronu, zkoušel hrát na
ně a tolik se mu to zalíbilo, že si
zvolil právě housle. Kromě toho
ho maminka učí na flétnu a klavír
a tatínek na kytaru. Na Kocianovu houslovou soutěž přijel letos
už potřetí. Po výhrách v minulých
letech by se určitě za další do
sbírky nestyděl, ale jezdí sem také
kvůli atmosféře a legraci, kterou
tady zažívá. Hře na housle by se
rád věnoval i v budoucnu – rád
by se stal koncertním mistrem,
jako jeho pan učitel, nebo
i sólovým hráčem.

A twelve-years-old Milan has
decided to start playing the violin
when he was 6 years old. His father had founded a cymbal band
and little Milan fell in love with
music by playing with a wooden
stick as if they were a violin. Apart
from violin, he plays the flute, the
piano, and the guitar. This year
participating in Kocian violin
competition is his 3rd time. He
told us he loves this competition
for its nice and funny atmosphere.
In the future, he would like to become a concertmaster or a solo
player, simply because he loves it.
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minirozhovory

Viola Lukášová,
Česká republika
Viola, the ten-year-old talented
young lady, is participating in
Kocian violin competition for the
second time. She has played the
violin since she was three years
old and she actually doesn’t
remember, why she chose this musical instrument but she wouldn’t
change. She also loves playing the
piano. I can’t forget to name her
other beautiful hobby – composing her own compositions. She
wrote one piece for four hands
right before this competition.
She thinks her biggest success is
playing her piece Rainy day with
Pavel Šporcl at the concert.

3. kategorie

III. category

Johanna Helene Freytag,
Německo
Johanna pochází z Německa
a hru na housle studuje na
konzervatoři v Drážďanech. Na
otázku, co ji v oblasti hudby nejvíce motivuje, odpověděla velmi
moudře. Hlavní motivaci pro ni
představuje samotná cesta od prvotního seznámení se se skladbou
až po vystupování na soutěžích
a závěrečný výsledek. Mezi její
další koníčky patří klavír a občas
si zahraje i stolní tenis.
V současné době se účastní ještě
jedné soutěže v Německu a po
skončení Kocianovy houslové
soutěže ji čeká její další kolo.

Johanna comes from Germany
and she is studying at School for
musical excellence in Dresden.
She wisely answered our question
about her biggest music motivation. Her biggest music motivation
is, as she told us, the way from the
first sight at the composition to
performing it and being awarded.
Some of her other interests are
playing the piano or sometimes
playing table tennis. Currently,
she is participating in another
competition in Germany and right
after the Kocian violin competition, Johanna will compete in the
next round.
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Viola, talentovaná desetiletá
slečna, se letos účastní Kocianovy
houslové soutěže podruhé. Hře
na housle se věnuje už od tří let
a vlastně si příliš nepamatuje,
proč si vybrala zrovna tenhle
hudební nástroj, pověděla nám
ale, že by rozhodně neměnila.
Moc ji baví i hrát na klavír. Určitě
nesmíme zapomenout zmínit její
další koníček – skládání vlastních skladeb, mezi které patří
jak ty klavírní nebo houslové,
tak například pro trio. Jednu pro
čtyřruční klavír dokonce zapsala
do not těsně před odjezdem na
soutěž. Za svůj největší úspěch
považuje, že si svoji vlastní skladbu pro trio Deštivý den mohla
zahrát s panem Šporclem na
koncertě.

kocianova houslová soutěž

3. kategorie

III. category

Alžběta Dusová,
Česká republika
Alžběta, dvanáctiletá houslistka
z Prahy, přijela na Kocianovu
houslovou soutěž už podruhé
a přivezla s sebou tatínka,
babičku, dědečka a paní
učitelku. Kromě hudby jí také baví
němčina. Za svůj největší úspěch
považuje loňské 3. místo na Kocianově houslové soutěži a cenu
za intepretaci povinné skladby od
Bohuslava Martinů. Za svůj skvělý
výkon dostala možnost hrát na
Galakoncertě vítězů a nejlepších
českých účastníků na Novém
zámku v Kostelci nad Orlicí
u hraběte Kinského. Toto vystoupení si velmi užila jak díky
jeho skvělé a pohodové atmosféře, tak také proto, že už nešlo
o zisk žádné ceny, ale pouze
o to si zahrát s radostí a potěšit
diváky krásnou muzikou. Letos ji
nadchlo už jen to, že postoupila
do druhého kola soutěže, takže jí
o výhru nejde, i když by to pro ni
jistě byla odměna.

Alžběta is 12 years old and she
comes from Prague, Czech
Republic. It’s her second time on
Kocian Violin Competition and
her father, grandmother and
teacher came here as well. Except
music, she also likes German
language. As the biggest success
she considers the third prize on
KHS she won last year and the
prize for the best interpretation
of Bohuslav Martinů Sonatina in
G Major for violin and piano. She
had the chance to play on a ceremony concert of the best Czech
competitors on the Frantisek
Kinsky’s New Chateau in Kostelec
nad Orlicí because of her great
performance. She enjoyed that all
because of the fine atmosphere
and because it wasn’t all about
the winning. This year, she was
excited about getting through to
second round, so she doesn’t care
much about winning.

Daniel Matejča,
Česká republika
Excelentnímu houslistovi Danielovi
je čtrnáct let a navštěvuje ZŠ
a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Důvod,
proč hraje na housle, vlastně nedokáže pořádně vysvětlit, prostě
tomu tak je, bude a vlastně mu
nic jiného nezbývá. Podle vlastních slov mu „nic jiného nejde“,
přestože hraje i na klavír a bicí,
taktéž excelentně. Na houslích
miluje jejich krásný zvuk a vlastně
vše kolem nich. Za největší úspěch
považuje loňské vítězství
Kocianovy houslové soutěže a již
šest let se zde snaží o laureátství.
I letos si zahraje po boku Pavla
Šporcla. Jeho velkým hudebním vzorem vždy byl, je a bude
jeho učitel Ivan Štraus. Se svým
výkonem na KHS je spokojený,
přestože to podle jeho vlastních
slov může vždy být lepší. Je tedy
rád, že se to do jisté míry povedlo
a těší se na celkové výsledky
letošní soutěže

An excellent fourteen-year-old
violinist Daniel attends Basic
and Art school in Jabloňová,
Liberec. He can’t really explain
the reason why he chose violin
exactly, he told us himself that he
is “not good in any other things”.
Dan loves violin for its beautiful
sound and basically everything
around this instrument. As the
biggest achievement he considers
last year’s winning of the Kocian
violin competition and his next
goal is to be the laureate. His big
musical idol is his teacher Ivan
Štraus. Daniel is satisfied with his
performance, however, he told
us, that is can always be better.
He’s looking forward to the final
results.
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V druhé kategorii jsme neudělili první cenu z toho důvodu,
že na ni účastníci neměli dostatečný počet bodů. Udělili
jsme tedy dvě druhé ceny. Jedna z nich putovala k Michalu
Kostelenci, který je pro nás již známý a považujeme ho za
velmi nadějného mladíka, ačkoliv dnešní výkon nebyl dle
našeho názoru stoprocentní. Je to výborný houslista
a v Ústí o něm ještě určitě uslyšíme.
Tři třetí místa putují do Turecka, Rakouska a Srbska.
Slečna z Turecka nás všechny velmi mile překvapila, hrála
opravdu dobře. Byl tu však problém v povinné skladbě –
přijela totiž bez klavírního doprovodu. Úplně bez zkoušky
následně odehrála své vystoupení, kde byla cítit trocha
nervozity. Byla ale výborná a postoupila, třetí cenu dostala
zaslouženě.

In the second category we didn’t award with first prize
because of the reason that the competitors hadn’t had the
ponit minimum. So we awarded two second prizes. One
goes to Michal Kostelenec from Czech Republic, whom
we already quite know and he’s our little hope. He’s a great
violinist and we’ll hear of him in Ústí.
There were also three third prizes that go to Serbia and
Turkey. In my opinion, the girl from Turkey really surprised
us and she played very well. There was a problem that she
had came without the accompanist, so she wanted one
10 minutes right before the performance. She performed
without a rehearsal, so she seemed kinda nervous. She was
great and she got through the first round and was awarded
with the third prize.

Trošku smůlu měl italský houslista. Mně se osobně velice
líbil, hrál kvalitně, ale velmi krátce, asi 6,5 minuty, ačkoliv
byla stanovena hraniční hodnota na 9 minut. Tím si docela
ublížil a mohl dopadnout lépe. Opět se nám zde představili mongolští houslisté. Druhá kategorie byla kvalitní,
přestože jsme neudělili první cenu.

In the case of the Italian violinist, it was really bad luck. I
really liked him, he played very well but his performance
was so short, something about 6,5 minutes and we have
the minimum of 9 minutes. He could’ve been doing better.
In this category, we had the Mongolian violinists as well.
The category was great even when we didn’t award with
the first prize.
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„Anna Katarina mě dojetím
rozplakala,”
V rámci loňského jubilejního ročníku
se zákulisí soutěže rozrostlo také
o dětskou porotu, jež se díky velkému
ohlasu stala pevnou součástí organizačního týmu Kocianovy houslové
soutěže. Porota se pro každou kategorii skládá z věkově odpovídajících
studentů ZUŠ Jaroslava Kociana.
Každé z těchto poloprofesionálních
uskupení nám bylo ochotno poskytnout v průběhu soutěže hodnocení
své vlastní kategorie.
Nejmladší žáci jako svou vítězku
jednohlasně zvolili Estelle Presler ze

Švýcarska, stříbrné místo obsadila
Estonka Anna Katarina Tralla a na
třetí příčce skončil Khosbayar Amarsaikhan z Mongolska.
Sami mladí porotci označili
svou práci jako velmi náročnou, ale
rozhodně velice inspirativní,
a kolikrát i velmi emotivní. Předsedkyně poroty se nám svěřila, že
například perfektní hudební výkon
Anny Katariny ji dojetím téměř
dohnal k slzám. Zodpovědnost za
rozhodování brali jako velkou čest
a moc rádi se zapojí i příští rok.

www.kocianovo-usti.com

HEAD OF JURY – EVALUATION OF 2ND CATEGORY

zhodnocení 2. kategorie

zhodnocení 2. kategorie

09.00 – 2. kolo 4. kategorie
19.30 – pavel Šporcl: gipsy fire,
roškotovo divadlo

Kató Havas

3. květen

Chtěl bych Vám všem, kdo jste poznali
prof. Kató Havas a seznámili se s jejím
„Novým přístupem k houslové hře“, oznámit,
že nás v krásných 98 letech navždy opustila. Tuto smutnou zprávu jsem se dozvěděl
prostřednictvím Glorie Bakhshayesh, která
nyní stojí v čele Asociace zabývající se
jejím odkazem (KHANA - Kató Havas Association for the New Approach). Glorie píše,
že Kató zemřela pokojně 31. prosince 2018
v 98 letech. Dále píše, že byla až do
konce úžasná a inspirující ve své mysli
a duchu.

Celý život strávila ve Velké Británii, kde
svoje poznatky poprvé uplatnila. Vydala
zde např. knihy „Nebojte se trémy“, „Nový
přístup k houslové hře“ a další.

Uvědomujeme si, že její „Nový přístup“ je
pro nás houslisty velkým přínosem. Vycházela z přirozené muzikálnosti a temperamentu Romů při hře na housle, se kterými
se setkala ve své rodné zemi, Maďarsku.
Svoje poznatky dále konzultovala s řadou
odborníků nejen z hudební, ale i z lékařské oblasti.

Zůstáváme paní Kató Havas za všechno
vděčni a myslíme na ni.

Semináře “Nového přístupu“ pořádala po
celém světě. Pětkrát byla i v naší
republice, kde jsme společně organizovali
kurzy v Jestřábí v Krkonoších. Přednášela
i na HAMU. Podařilo se nám také s jejím
souhlasem pořídit překlad jejích „Dvanácti lekcí“ do češtiny, a také český dabing
jejího instruktážního videa.

ŠÉFREDAKTOR Natália Kudrnová
REDAKCE Veronika Malínková, Tereza Barnová, Markéta Divišová
GRAFIKA A TISK SŠUP Ústí Nad Orlicí
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