Zahajovací koncert
Mezinárodních letních klavírních kurzů
Pražské konzervatoře 2019
úterý 2. července 2019 v 19:30 hod.
Koncertní sál Pražské konzervatoře
/Dvořákovo nábřeží 2/

ANNA NEBABA – klavír
/Ukrajina/

laureátka Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2018
a držitelka mimořádné ceny poroty „Talent Mladého klavíru 2018“

Program:
L. van Beethoven

Rondo a capriccio G dur op. 129
“Zlost nad ztraceným grošem”

F. Liszt

Léta putování: II. – Itálie
Petrarcův sonet 104

F. Chopin

Berceuse /Ukolébavka/ Des dur op. 57

I. Albéniz

Cantos de España /Španělské písně/ op. 232
IV. Córdoba

C. Debussy

L'Isle joyeuse /Ostrov radosti/

Vstup volný

Anna Nebaba /*2005/ se narodila v Doněcku, kde byla v roce 2011 přijata na Doněckou oblastní
odbornou hudební školu pro mimořádně talentované děti při Doněcké konzervatoři S. Prokofjeva.
Navštěvovala zde klavírní třídu Natalie Česnokové. Vzhledem k dalšímu vývoji situace na východní
Ukrajině se v roce 2015 musela celá rodina přestěhovat
do Kyjeva, kde se Anna nyní učí ve Střední odborné
hudební škole M. Lysenka. Její klavírní pedagožkou
je Natalia Tolpygo-Rusina.
Soutěžní a umělecké úspěchy:
2012 – I. cena na Mezinárodní soutěži-festivalu
"Consonance" v Mariupolu, Ukrajina, 2013 – I. cena
v celoukrajinské soutěži "Classic Meridian" v Kyjevě,
I. cena na Mezinárodním festivalu-soutěži "Consonance"
v Mariupolu, 2016 – I. cena (sólo) a II. cena (sólista
s orchestrem) na Mezinárodním festivalu-soutěži dětské
a mládežnické hudby „Akordy Chortycji“ (ostrov na řece
Dněpr ve městě Záporoží, Ukrajina), I. cena (v oboru
sólista s orchestrem) na Mezinárodní instrumentální
soutěži E. Stankoviče v Kyjevě, II. cena v Mezinárodní
soutěži mladých pianistů V. Horowitze „Horowitz-Debut“ ,
I. cena na Mezinárodním festivalu-soutěži pro mladé
umělce s orchestrem „Hudební listopad“, 2017 – I. cena v Mezinárodní soutěži mladých pianistů
v Tbilisi, Gruzie + Cena „Malý virtuos“, 2018 – II. cena, Stříbrná medaile a Titul laureáta v Mezinárodní
soutěži Vladimira Horowitze pro mladé pianisty v Kyjevě + Zvláštní cena za provedení skladby
z Horowitzova repertoáru, I. cena a Zlatá medaile v Mezinárodní soutěži pro mladé pianisty
F. Chopina v Dnipru (býv. Dněpropetrovsk), Ukrajina, v červnu 2018 se zúčastnila Mezinárodního
kurzu komorní hry v ukrajinském Ostrohu pod vedením ukrajinsko-švédské pianistky Nataliie
Pasichnyk a v září 2018 vystoupila i na koncertě vybraných účastníků kurzu ve švédském Stockholmu,
I. cena v Mezinárodní soutěži „Resonance“v Paříži, Francie, titul Laureát Mladého klavíru Pražské
konzervatoře 2018 + mimořádná cena poroty Talent Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2018

