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prezidentskom paláci v uskutočnilo menovanie rektora Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta
Banská Štiavnica. Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. bol menovaný na druhé štvorročné funkčné obdobie

Prof. PhDr. Egon KRÁK, ArtD. (nar. 1958) je významným skladateľom, pedagógom a diela boli uvedené na 
mnohých domácich a zahraničných festivaloch a koncertných pódiách. Egon Krák držiteľom Ceny Jána Levoslava Bellu (2000

ýročnej ceny SOZA za dielo z oblasti vážnej hudby (2005). Autor pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou a so 
Štátnym komorným orchestrom Žilina, ktoré premiérovo uviedli celý rad jeho skladieb: –

(2010 v Žiline a rámci BHS v
Žiline), , symfonická predohra v Prahe (2013, Pražská komorná filharmónia, dirigent 

Jiří Bělohlávek), oratórium – podľa Jána Hollého pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický or-
elodráma PÚTNICI pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov 

rector of Já ká Štiavnica 
á

Prof. PhDr. Egon KRÁK, ArtD.
Egon Krák was awarded by Ján Levoslav Bella 

Slovak Sinfonietta Žilina –
in Žilina ’

Ž after Ján Hollý (
on Ludevít Štúr’ ’
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Vážení čitatelia, 
roku pokračuje ročník medzinárodného kého a umeleckého časopis , ktorý vychádza dvakrát 

ročne. V tomto čísle medzinárodnom hudobnom festivale umeleckej akadémie Jána Albrech-
ôsmom ročníku inárodných interpretačných dní Dôležitou 

súčasťou časopisu je uverejňovanie vedeckých štúdií oblasti humanitných a umeleckých vied domácich zahraničných auto-
tiež výber z diplomových a záverečných koncertov našich študentov, ktoré sa konali na pôde našej akadé-

v Žiline ďalej umeleckých vzdelávacích vedeckých vitách ré súvisia 
so životom Štiavni Veríme, že čísl časopisu nájdete svoju rubriku a
našimi pravidelnými čitateľmi. 
Redakčná rada sa teší na vaše názory a

Banská Štiavnica (JAMAA) 

and also in Banská Bystrica and Žilina. Further w
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at the Janáček Academy of –

and with the first prize of the VII Concurso de Composición Musical Universidad de Zaragoza, Spain 

–
as a guitarist, composer and arranger in the Traditional Latin American Music Ensemble Vámonos!

enrolled in the music school in Čadca. He studied at 
the Conservatory in Žilina with Dušan Lehotský (1998 – 2002). After studying at the Academy of Arts in Banská Bystrica (2002 –

class of Olivier Chassain at the Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Paris. In 2011 he finished
Academy of Arts in Banská Bystrica. at Conservatory of Ján Levosla

Bella in Banská Bystrica, since 2010 at the Music Faculty of Academy of Arts in Banská Bystrica and since 2011 at Ján Albrecht 
anská Štiavnica. Adam Marec is the

Guitar Performance at Ján Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica

8. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry 
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Ôsmy ročník Medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry
Banská Štiavnica 2. – 4. jún 2016

VALÉR FUTEJ

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry sa už 
po ôsmykrát realizovali v dňoch 4. až 6. júna 2016 v
Štiavnici. Hlavným organizátorom a riaditeľom podujatia je 

Hlavným partnerom projektu 
bol Fond na podporu umenia, ktorý ho finančne podporil. 
Podujatie zastrešuje Hudobná a umelecká akadémia Jána 

v Banskej Štiavni spolupráci s
tou múzických umení Akadémie umení v

Zámerom podujatia bolo poskytnúť mladým umelcom –
gitaristom kvalitné vzdelávanie, v rámci ktorého majú mož
nosť získať praktické inštrumentálne zručnosti, ved

pódiové skúsenosti v
Benefitom pre účastníkov podujatia a širokú verejnosť boli 
estetické zážitky z profesionálnych umeleckých výkonov po
predných interpretov klasickej gitary. 

Organizátori tohto hudobno ého podujatia pripra
vili atraktívny program postavený na zvyšovaní kvality vzde
lávania.  

Počas troch júnových dní sa uskutočnili nielen koncerty 
recitály renomovaných gitaristov zo Slovenska i zahraničia, 

ale aj interpretačné gitarové kurzy určené štu
gógom, začínajúcim umelcom. Proporcionalita programu 

zmysle zastúpenia koncertov, recitálov majstrovských in
terpretačných kurzov naplnil estetickú i vzdelávaciu funkciu 
a veríme, že sa tak naplnili očakávania všetkých, ktorí si 
ôsmy ročník medzinárodných interpretačných dní klasickej 
gitarovej hry nenechali ujsť. 

Spojením podobe koncertov, recitá
vzdelávacej funkcie (v

tačných kurzov) sa organizátorom podujatia vzťahu k
ľovej skupine (mladí umelci, študenti HUAJA, 
a konzervatórií) darí už niekoľko ročníkov vytvárať syner
gický efekt. Ten spočíva nielen v zdokonaľovaní zručností, 
schopností, kreativity a interpretácii diel klasic

rozvoji osobnosti mladých umelcov.
Stretnúť sa tvárou v tvár s profesionálnymi
sickej gitary, mať šancu učiť sa od nich a inšpirovať sa nimi. 

Interpretačné majstrovské kurzy sa realizovali formou 
prednášok, workshopov a seminárov pod vedením profesio
nálnych pedagógov a umelcov. Kurzy boli zamerané na 

muzikológiu
provizáciu. V priebehu troch dní podujatia si mohli účastníci 
vybrať zo šiestich majstrovských kurzov pod vedením Jána 

Miguela Án ela Jimenéza (
). Interpretačné majstrovské k

možnosťou výberu. Účastníci majstrov
ských kurzov mali možnosť získať certifikát

priebehu troch dní medzinárodného podujatia 
pretačné dni klasickej gitarovej hry 2016 odzneli štyri konc
ty. Prvý deň zavŕšil otvárací koncert Laureátov národných 
gitarových súťaží. Koncert – recitál Karla Fleischlingera, 
ktorý predviedol excelentný umelecký výkon na barokovej 

le, renesančnej gitare a theorbe zaznel na druhý 
deň. Priestor koncertovať bol počas tretieho dňa podujatia 
vytvorený aj pre účastníkov majstrovských kurzov, kde mali 
možnosť prezentovať svoje interpretačné zručnosti.

Bodku za ôsmym ročníkom medzinárodných interpretač
ných dní klasickej gitarovej hry dal večerný koncert – recitál 
Miguela Ángela Jiméneza, ktorý na španielskej barokovej 
gitare v Rytierskej sále Starého zámku v Banskej Štiavnici
prezentoval skvosty španielskych majstrov. Už tradične na 
záver vydareného podujatia sa účastníci stretli na 

ktorý aj niekoľko 
ch kompozícií. 

Veríme, že dlhodobým efektom realizovaného podujatia 
bude i postupný nárast a zvyšovanie kvality novej slovenskej 
generácie interpretov klasickej gitary. 

Valér (nar. 1968) vyštudoval hru na gitare na konzervatóriu v Topoľčanoch (1998 – ložil Prešovské 
združenie klasickej gitary teľ úspešného národného gitarového festivalu Prešovské dni klasic

hudobného projektu na podporu mladých slovenských umelcov v
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8. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry 
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Dom umenia Fatra, Žilina, 5. 5. 2016, 11:00
Chelsea Gallo, Maan Khalife – dirigovanie
Alena Kropáčková, a.h. – spev 
pedagogické vedenie doc. MgA. Leoš Svárovský
Štátny komorný orchester Žilina

sála, Starý zámok, Banská Štiavnica  laureátov

– Ángel Ji énez Ángel Ji énez
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Zábery z absolventských koncertov študentov bakalárskeho a magisterského štúdia 
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Igor Fudra, Martin Peták

Áron Spischak 

ć

Roland Horváth

Peter Tóth a hostia

Matej Árendárik


