
O r g a n O v é
k O n c e r t y 
pod pyramídou 2013

20.1. – 19.5.2013
Veľké koncertné štúdio SloVenSkého 
rozhlaSu rtVS / mýtna 1 / BratiSlaVa

 20.1.2013 christian schmitt / Nemecko

 10.2.2013 Daniela BelancOvá  / SloveNSko

 3.3.2013 marek vráBel / SloveNSko

 24.3.2013 michael schöch / RakúSko

 28.4.2013 anDreas JOst / ŠvajčiaRSko 

 19.5.2013 lászló Deák / maďaRSko

PRiamy PReNoS Na Rádiu devíN

začiatok koncertoV 1030 

16. RočNík koNceRtNého cyklu

24.3.2013                         
michael SchÖch (Rakúsko)    

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Passacaglia c mol, BWv 582
vater unser im himmelreich, BWv 682

césar Franck (1822 – 1890)
Pièce héroïque 

max reger (1873 – 1916)
canzona, op. 65, č.9

Julius reubke (1834 – 1858) 
Sonáta c mol na 94. Žalm

28.4.2013                          
andreaS JoSt (Švajčiarsko) 
   
Samuel Scheidt (1587 - 1654) 
chorál „Nun komm, der heiden heiland“ 
-  hymnus de adventu 
domini veni Redemptor gentium  
z  Görlitzer tabulaturenbuch
I. Versus, à 4.Voc, II. Versus, à 4. Voc./Coral in Cantu
III. Versus, à 4. Voc./Coral in Alto, IV. Versus, à 4. Voc./Coral in Tenore, 
V. Versus, à 4. Voc./Coral in Basso

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
kánonické variácie na vianočný chorál 
„vom himmel hoch da komm ich her“,  BWv 769

Frank martin (1890 - 1974)
Passacaille (1944)

charles tournemire (1870 - 1939)
improvizácia na chorál „victimae paschali“
 
maurice duruflé (1902 - 1986)
Prélude, adagio et choral varié sur le thème du „veni creator“ op.4

19.5.2013 
lÁSzlÓ deÁk (maďarsko)    
 
charles tournemire (1870 – 1939) 
improvizácia na „te deum”  

istván koloss (1932 – 2010)
elégia
Fantázia na tému te deum  

marcel dupré (1886 – 1971)
angelus, op. 34, č.2   
Parafráza na te deum, op. 43  

Gábor lisznyay Szabó (1913 – 1981)
canzonetta No. 2   

lászló Bojtár (1926 – 1995)
improvizácia na pieseň „Feltámadt krisztus” (kristus vstal z mŕtvych)

zsolt Gárdonyi (1946)
hommage à j. S. Bach

Jean langlais (1907 – 1991) 
trois paraphrases grégorienses, op. 5
II. Ave Maria, Ave Maris Stella 

naji hakim (1955)
te deum

Zmena programu vyhradená.

20.1.2013  
chriStian Schmitt (Nemecko)   
 
Felix mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) 
Sonáta f mol č.1, op. 65 
Allegro moderato e serioso. Adagio. Andante.
Allegro assai vivace.

Jürgen essl (1961)
demoltokata op. 22 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Fantázia a fúga g mol, BWv 542

charles-marie Widor (1844 – 1937)
Symfónia č. 6 g mol, op. 42
III. Intermezzo

daniel roth (1942)
joie, douleur et Gloire de marie

max reger (1873 – 1916) 
chorálová fantázia “Wie schön leucht´ uns der morgenstern”, op. 40, č.1

10.2.2013
daniela BelancoVÁ (Slovensko)   

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)   
koncert a mol (podľa vivaldiho), BWv 593
II. Adagio, III. Allegro

Felix mendelssohn–Bartholdy (1809 - 1847)    
Sonáta B dur, č.4, op.65
Allegro con brio. Andante religioso. Allegretto.
Allegro maestoso e vivace.

eugène Gigout (1844 - 1925)   
Scherzo
Grand choeur dialogué

césar Franck (1822 - 1890)  
Prelúdium, fúga a variácia h mol, op. 18
 
louis Vierne (1870 - 1937) 
Pièces de fantaisie
Feux Follets, op. 53, č.4

charles marie-Widor (1844 - 1937)  
Symfónia č.5 f mol, op. 42 
I. Allegro vivace

3.3.2013                           
marek VrÁBel (Slovensko)    
 
Franz liszt (1811 – 1886)
Prelúdium a fúga na B-a-c-h

Ján levoslav Bella (1843 – 1936)              
Fantázia-sonáta d mol
Allegro moderato. Andante. Allegro.

césar  Franck (1822 – 1890)
Fantázia a dur

charles-marie Widor (1844 – 1937)                                              
Symfónia č.5 f mol, op. 42 
I. Allegro vivace

marcel dupré (1886 – 1971)
variations sur un vieux Noël, op. 20



christian schmitt (1976) 

hru na organe a cirkevnú hudbu študoval v Saarbrückene. v štúdiu 
organa pokračoval u jamesa davida christieho (Boston) a daniela 
Rotha (Paríž). Získal ocenenia na viac ako desiatich medzinárodných 
organových súťažiach (napr. atlanta, Brügge, calgary, Philadelphia, 
tokio) a v roku 2001 aj na Nemeckej hudobnej súťaži (deutscher 
musikwettbewerb). v roku 2003 bol vyznamenaný cenou sólistu 
(Solistenpreis) európskej kultúrnej nadácie „Pro europa“.

christian Schmitt koncertoval vo významných koncertných sieňach 
(kkl luzern, tonhalle Zürich, Berlínska filharmónia, konzerthaus 
Berlín, Gewandhaus v lipsku a konzerthaus vo viedni). ako sólista 
účinkoval s viacerými významnými orchestrami (BR, WdR, NdR, mdR, 
SR, RSB, orchester der Beethovenhalle Bonn, Staatskapelle Weimar). 
Spolupracuje s umelcami ako juliane Banse, Sibylla Rubens, martin 
Grubinger, michael Gielen, Wen-Sinn yang, Reinhard Goebel, Roy 
Goodman, christoph Poppen, Sir Roger Norrington alebo marek 
janowski. je činný aj ako pedagóg, pôsobil na školách v Stuttgarte, 
v Saar, v Bostone, cremone, oslo, mexiku, moskve, Seoule, taškente 
a v Bogote. je členom poroty súťaže „jugend musiziert“, súťaže 
„Soli deo Gloria“ v moskve a deutscher musikwettbewerb.

Realizoval viac ako 20 sólových cd-nahrávok s dielami G. F. händla, 
F.X.Brixiho, ch.m.Widora, j. Pachelbela, a ďalších. v roku 2011 sa stal 
organológom Nadácie Berlínskych filharmonikov.

Daniela BelancOvá (1980) 

Na Štátnom konzervatóriu v Bratislave začala študovať hru na akordeóne 
(Nadežda varínska). o rok neskôr, v roku 1996 prestúpila na odbor hra 
na organe. Po absolvovaní konzervatória pokračovala v štúdiách na 
hudobnej a tanečnej fakulte vysokej školy múzických umení v triede 
imricha Szabóa. Štúdium ukončila v roku 2007 s mimoriadnym 
ocenením - cenou rektora za najlepšie študijné výsledky. v tom istom 
roku pokračovala v doktorandskom štúdiu na htF vŠmu pod vedením 
i. Szabóa, ktoré ukončila v roku 2010. v roku 2000 sa zúčastnila Súťaže 
slovenských konzervatórií v Bratislave, kde získala 1. miesto. taktiež sa 
zúčastnila Súťaže mladých organistov v opave v rokoch 2000 a 2002. 
viackrát sa predstavila na Prehliadke mladých slovenských organistov. 
aktívne sa zúčastnila niekoľkých organových kurzov oliviera latryho, 
jeana Guillou, martina Sandera, michela Bouvarda, Philipha lefebvra,  
jaroslava tůmu, Wolfganga Reisingera a Ben van ostena. absolvovala 
množstvo vystúpení v rôznych mestách Slovenska (Bratislava, košice, 
Banská Bystrica, Žilina, trenčín, Šamorín, Galanta, Sereď, atď.) 
a v česku. viackrát účinkovala aj so Symfonickým orchestrom 
Slovenského rozhlasu doma i v zahraničí (česko, Rakúsko).

marek vráBel (1973)

patrí k najvýznamnejším predstaviteľom strednej generácie slovenského 
organového umenia. je absolventom košického konzervatória, kde 
v rokoch  1987–1993 vyštudoval dva hlavné odbory – hru na organe 
u emílie dzemjanovej a hru na klavíri u Petra kaščáka. Roku 1998 
absolvoval hru na organe na vŠmu v Bratislave u jána vladimíra 

michalka. Svoje vzdelanie si ďalej rozširoval  na kurzoch u jeana Guillou, 
Susan landale a Reitze Smitsa. v doktorandskom štúdiu na vŠmu 
ho viedol ivan Sokol a ján vladimír michalko.

vrábel je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien 
a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. ako sólista vystúpil so 
Štátnou filharmóniou košice, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline 
a so Slovenskou filharmóniou. dosiaľ absolvoval vyše 120 recitálov 
a 50 zahraničných koncertných ciest v 14 európskych štátoch (mníchov, 
Frankfurt nad mohanom, Praha, viedeň, Budapešť, Bukurešť, Sibiň, 
Brašov, Ľubľana, lublin, krakow, katowice, kišiňov, Štokholm, lahti, 
tampere, helsinki...). Realizoval štyri cd nahrávky. Pravidelne premiérovo 
uvádza diela súčasných slovenských skladateľov (Breiner, hrušovský, 
Novák, Piaček, kubička), viacerí mu svoje diela venovali. uviedol slovenské 
premiéry veľkých organových cyklov Petra ebena. dosiaľ nahrával 
pre Stv a Slovenský rozhlas (RtvS), čt, český rozhlas a vydavateľstvá 
mSP Records, inedita austria, diskant a i.

je umeleckým riaditeľom Bratislavského organového festivalu, členom 
predstavenstva Spolku koncertných umelcov na Slovensku, Rady pre 
vedu, vzdelanie a kultúru pri kBS a členom poradného zboru Národného 
osvetového centra. Na bratislavskom cirkevnom konzervatóriu vyučuje 
organovú hru od roku 1997, od roku 2000 je tu tiež vedúcim odboru 
cirkevnej a organovej hudby. externe pôsobí aj na vŠmu v Bratislave. 
jeho študenti získali viacero zahraničných ocenení.

michael schöch (1985) 

hru na klavíri študoval v innsbrucku u Bozidara Noeva a v mníchove 
u Gerharda oppitza, neskôr študoval aj hru na organe u edgara krappa. 
Štúdiá v obidvoch odboroch ukončil v roku 2011 s vyznamenaním.

jeho doterajším najväčším úspechom je 1. cena na medzinárodnej 
hudobnej súťaži aRd v mníchove, v odbore hra na organe v roku 2011. 
táto cena bola znovu udelená po 40 rokoch. 
Pred týmto víťazstvom získal aj ďalšie ocenenia:
2007 - 1. cena na medzinárodnej klavírnej súťaži „Franz Schubert“ 
  v Ruse (Bulharsko) a cena za najlepšiu interpretáciu diela 
  Franza Schuberta 
2008 - 1. cena na medzinárodnej organovej súťaži 
  „august everding“ v mníchove. 
2010 - 2. cena na medzinárodnej organovej súťaži 
  Franza Schmidta v kitzbühel, 
2011 - 1.  cena  na súťaži cena kultúry „Gasteig“ v mníchove.

S orchestrom akademie St. Blasius pod vedením karlheinza Siessla 
nahral  klavírne koncerty viacerých tirolských skladateľov (johann 
Rufinatsch, emil Berland, karl Senn) a klavírny koncert Roberta 
Schumanna. ďalšie organové a klavírne diela nahral pre vydavateľstvo 
label oehms classics. ako organista koncertoval na festivale 
„internationale orgelwoche Nürnberg“, v oRF-Radiokulturhaus Wien, 
v dómoch v Passau, merseburgu a Stuttgarte, Bazilike Notre-dame 
v montreale, v lipskom Gewandhause a na dňoch maxa Regera 
vo Weidene.

anDreas JOst (1973) 

hru na organe študoval u ludgera lohmanna, improvizáciu u davida 
Sangera a Pátra theo Fluryho. Získal ocenenia na rôznych súťažiach. 
v roku 2003 sa stal víťazom medzinárodnej organovej súťaže 
v Norimbergu, kde síkal aj Zvláštnu cenu za najlepšiu interpretáciu 
skladby napísanej pre túto súťaž. v rokoch 1998-2007 bol organistom 
reformovanej kresťanskej cirkvi v meste Stäfa. od roku 2007 
je organistom kostola Grossmünster v Zürichu a taktiež profesorom hry 
na organe na tamojšej vysokej škole. ako umelecký riaditeľ každoročne 
organizuje v Grossmünster organové koncerty s medzinárodnou 
účasťou. má bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí. Pravidelne 
nahráva pre rozhlasové stanice Bayrischen Rundfunk a Radio dRS 
2. Bol členom porôt viacerých hudobných súťaží. 

jeho repertoár obsahuje diela rôznych štýlových období od 16. až po 
21. storočie. Popri záujme o diela predchádzajúcich storočí pokladá 
za dôležité iniciovanie a predvedenie nových organových skladieb. 
ako sólista alebo komorný hráč premiérovo uviedol skladby viacerých 
súčasných autorov (thomas daniel Schlee, isabel mundry, Peter 
Wettsteins, madeleine Rugglis). v roku 2010 pri príležitosti 50. výročia 
postavenia organa  metzler v Grossmünster v Zürichu interpretoval diela 
Franza Rechsteinera a Rudolfa meyera, ktoré boli skomponované pre 
túto udalosť. v roku 2011 inicioval a premiérovo uviedol dielo Germána 
toro-Péreza Figuras y espejos na medzinárodnom sympóziu orgel 
orgue organo organ 2011 v Zürichu.

lászló Deák (1966)

hru na organe začal študovať u istvána Barótiho. v šúdiách pokračoval 
na univerzite Franza liszta v Budapešti v triede Ferenca Gergelya. diplom 
získal v roku 1991. o rok neskôr sa stal absolvoventom aj v odbore hra 
na klavíri. v klavírnych štúdiách ho viedol jenő jandó. Po absolutóriu 
si svoje schopnosti v hre na organe zdokonaľoval na conservatoire 
Perfectionnement v Paríži pod vedením marie-louise langlaisovej. 
Zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov významných osobností. 
od roku 1991 je pedagógom hry na organe na Strednej odbornej 
hudobnej škole svätého Štefana kráľa v Budapešti a od roku 2002 
organistom františkánskeho kostola v Pešti. 

Získal ocenenia na viacerých hudobných súťažiach: 2. cena na 
medzinárodnej organovej súťaži Franza liszta v Budapešti (1993), 
2. cena na medzinárodnej organovej súťaži v chartres (1994), 3. cena 
a Zvláštna cena na medzinárodnej organovej súťaži v Pretórii (juhoafrická 
republika, r. 1998). v roku 1999 sa stal víťazom dvoch medzinárodných  
súťaží vo Francúzsku: organovej súťaže andrého marchala v Biarritzi 
a medzinárodnej organovej súťaže mesta Paríž, kde získal aj Zvláštnu 
cenu. okrem maďarska vystupoval v mnohých štátoch európy (Rakúsko, 
Slovensko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, luxembursko, 
taliansko, Fínsko, Bulharsko, Rumunsko). účinkoval na hudobnom 
festivale Budapeštianska jar a na viacerých renomovaných organových 
festivaloch (chartres, Bourges, auxerre, Roquevaire, Bordeaux, Ravenna). 
S jeho menom sú spojené premiéry skladieb viacerých francúzskych 
autorov v maďarsku.


