Roman Janků Management s.r.o.
V Polích 147, 281 71 Rostoklaty
Tel. +420 603 491 979
Email: info@agenturajd.cz
www.agenturajd.cz

Matyáš Novák
klavír

PROGRAMOVÉ TIPY
Milí posluchači,
pro novou koncertní sezonu jsem pro Vás připravil následující programové nabídky. Všechny jsou velmi
variabilní a z každé může vzniknout úplně jiný program, např. celková délka nabízených skladeb mého
milovaného F. Liszta je více než 2 hodiny. Věřím, že vás program zaujme, a těším se, že si koncerty
společně užijeme.
Novinkou jsou „KLAVÍRNÍ PRALINKY“ a „VÁNOČNÍ PROGRAM“ …
Váš Matyáš Novák

1. „LISZTování“
-

program požadované délky sestavený interpretem výběrem z následujících skladeb skladatele Ferenze
Liszta

2. Napříč staletími
-

program požadované délky sestavený interpretem výběrem z děl autorů od baroka po 20. století

3. Romantický klavír
-

výběr z autorů období romantismu (Brahms, Dvořák, Smetana, Chopin, Listz)

4. Chopin a Liszt
-

zajímavý výběr z díla dvou velikánů klavíru

5. „Na přání“
-

program dle konkrétního zadání pořadatele

6. „Klavírní pralinky“
-

program sestavený z kratších, výrazných skladeb klavírního repertoáru

7. „Pod stromeček“
-

vánočně laděný program, doplněný úpravou známých českých i světových koled

8. „Ve znamení opery“
-

Lisztovy transkripce slavných operních árií, doplněné mluveným komentářem k danému dílu
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PŘÍKLAD PROGRAMU „KLAVÍRNÍ PRALINKY“
Zbožňuju čokoládu. Nejraději mám hořkou se solí od firmy Lind, ale chutnají mi i všechny ty úžasné
bonboniéry, kde je každý bonbon malé umělecké dílo s neopakovatelnou chutí. Nedá se určit, který
je nejlepší, protože všechny jsou lahodné. A právě takovou hudební bonboniéru se 13ti konfetami
od 5ti prvotřídních cukrářů jsem si pro Vás, milí posluchači, připravil. Těším se, že si ji společně
vychutnáme :-)
Váš Matyáš

bílá s nugátem
A. Dvořák: Humoreska Ges dur č. 7, op. 101
bílá s pistáciemi
B. Smetana: Koncertní etuda „Na břehu mořském“
bílá s karamelem
B. Smetana: Slepička (z cyklu České tance, 2. řada)
bílá s mandlovým krémem
B. Smetana: Hulán (z cyklu České tance, 2. řada)
bílá s pomerančovým likérem
B. Smetana: Obkročák (z cyklu České tance, 2. řada)
mléčná s jahodovým krémem
F. Chopin: Etuda č. 1, op. 10
mléčná s s vaječným koňakem
J. Brahms: Variace na téma Paganiniho, op. 35 (1. díl)
hořká s vlašskými ořechy
F. Liszt: U pramene (z cyklu Léta putování – rok první: Švýcarsko)
hořká s s irskou whisky
F. Liszt: Bouře (z cyklu Léta putování – rok první: Švýcarsko)
hořká s s vanilkovým krémem
F. Liszt: U jezera Wallenstadt (z cyklu Léta putování – rok první: Švýcarsko)
hořká s s chilli papričkami
F. Liszt: Transcendentální etuda č. 10
hořká s se solí
F. Liszt: Transcendentální etuda č. 12
hořká s s marcipánem
F. Liszt: Uherská rapsodie č. 2

