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Brněnské klavírní mládí 2015 

 

Již poosmé se sálem Besedního domu v Brně rozezněla hudba malých i mladých adeptů 

klavírního umění při společném koncertu žáků brněnských ZUŠ a Konzervatoře Brno. Tradiční 

slavnostní koncert, který každoročně pořádá brněnská konzervatoř za podpory a spolupráce 

základních uměleckých škol, se uskutečnil ve středu 11. března 2015 a zúčastnilo se jej 13 

vybraných žáků z osmi základních uměleckých škol. Společně s nimi vystoupily dvě 

posluchačky brněnské konzervatoře. Zakladatelka těchto koncertů a současná vedoucí 

klavírního oddělení Konzervatoře Brno Eva Horáková projevila velkou radost z účasti všech 

dětí, i těch, které se na Mládí letos objevily poprvé. O nevšedním zájmu o tuto událost svědčí 

fantasticky zaplněný koncertní sál, což lze též přičíst aktivitě škol a jejich vedení. Milovníci 

klavírní hry, přátelé, rodinní příslušníci, učitelé i představitelé vedení zúčastněných škol 

vytvořili nebývale početné publikum, které spontánně reagovalo na výkony všech klavíristů.  

V první polovině večera nás potěšily skvěle připravené výkony malých dětí. Poté hráli 

vyspělejší žáci, jejichž pokročilé interpretační dovednosti dovolují působivě provést i náročné 

repertoárové skladby, např. Toccatu od Klementa Slavického (hrála Bohuslava Jelínková). Do 

druhé poloviny nás uvedly tři části z druhé řady Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku 

v podání Tamary Bláhové, posluchačky 3. ročníku brněnské konzervatoře ze třídy Mgr. 

Renaty Bialasové. Přehlídka dále pokračovala třemi velmi mladými klavíristy, jejichž 

suverénní výkony dokázaly nadchnout publikum. Celý koncert završilo bravurní vystoupení 

studentky 5. ročníku konzervatoře, Veroniky Baslové, ze třídy Mgr. Evy Horákové. V jejím 

provedení jsme vyslechli Scherzo E dur op. 54 od Fryderyka Chopina .  

Všem účinkujícím patří velké poděkování za jejich píli, snahu a za radost, kterou nám svými 

výkony poskytují. Jejich učitelům vřele poděkujme za úžasnou schopnost děti ke krásným 

výkonům motivovat. Již nyní se těšíme na uskutečnění dalšího ročníku tohoto projektu - 

slavnostního koncertu Brněnské klavírní mládí 2016. 
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