TISKOVÁ ZPRÁVA MUZEA CHEB
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4,
telefon: +420 739322499, email: sekretariát@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz

KRUH PŘÁTEL HUDBY 2016 - TRIO MARTINŮ
Petr Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – violoncello
12. dubna 2016

Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 1990. V současném složení hraje od roku
1993. Již od počátku svého působení, kdy se na uměleckém růstu souboru významně podílel vůdčí člen
světově proslulého Smetanova kvarteta Antonín Kohout, dosahovalo Trio řady úspěchů a získávalo
významná ocenění, např. třetí cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů v Heerlenu v Holandsku v roce 1992 a zvláště pak první místo v téže soutěži o tři roky později.

Členové Tria v letech 1992 a 1994 absolvovali mistrovské kurzy ve Villecroze ve Francii a v letech
1995 a 1997 pod vedením prof. Sandora Deviche a člena známého Beaux Arts Tria Menahema Presslera kurzy v rámci Orlando festivalu v Kerkrade v Holandsku. V letech 1996–98 studovali všichni tři hráči na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst u prof. Michaela Schnitzlera, člena Haydnova klavírního tria. V roce 1995 byla Triu udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu při České
filharmonii.

Za dobu svého působení Trio vystupovalo v mnoha hudebních centrech v České republice i v zahraničí, např. ve Španělsku a Holandsku, v Musashino Hall v Tokiu, na festivalech Schleswig-Holstein,
Mitte Europa, Ohridské léto v Makedonii a Musica in Aulis v Bolzanu.

V letech 2013 – 2014 se Trio zúčastnilo dalších prestižních festivalů, např. Festivalu Bohuslava
Martinů v Poličce, Pražského jara, Mezinárodního festivalu komorní hudby v Piešťanech nebo Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. V červnu 2014 Trio vydalo nové CD s Trojkoncertem
C dur L. van Beethovena, které natočilo živě na vánočním koncertě v Obecním domě v Praze se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK pod taktovkou čínského dirigenta Muhai Tanga.
V sezoně 2015/2016 Trio Martinů oslaví 25. výročí od svého vzniku na koncertech u nás (Praha Rudolfinum, říjen 2015, Brno - Besední dům, listopad 2015) i na turné v zahraničí, zejména ve Velké
Británii, Holandsku a Skotsku.

V září 2015 čeká Trio Martinů turné do Jižní Koreje, kde odehrají několik koncertů v rámci Visegrádského hudebního festivalu, oslavujícího kulturní spolupráci mezi Korejskou republikou a zeměmi
Visegrádské čtyřky.
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