
DUO PRAGENSIS

Jana Ivanecká – violoncello &  Miroslav Ambroš – housle

Jana Ivanecká:Na violoncello začala hrát v sedmi letech na ZUŠ v
Prešově pod vedením J. Bilaničové. V roce 2013 absolvovala
Košickou konzervatoř, kde studovala ve třídě MgA. Milana
Červenáka ArtD. Mezi její soutěžní úspěchy patří například:
Soutěž slovenských konzervatoří v komorní hře – 3.místo (členka
klavírního tria) , Soutěž slovenských konzervatoří ve hře na
violoncello – 2.místo.

Jako sólistka spoluúčinkovala s orchestrem Státní filharmonie
Košice v letech 2010, 2011 a 2012 pod taktovkou Davida Švece,
Vojtěcha Jouzy a Ondřeje Vrabce. Je čerstvou absolventkou
Akademie múzických umění v Praze kde studovala ve tříde prof.
Miroslava Petráše. Pro svou muzikální otevřenost je
vyhledávanou hráčkou v oblasti komorní hudby. Má za sebou
mnoho sólových a komorních koncertů v Čechách a na
Slovensku. Také vyučuje hru na violoncello a svoje zkušenosti,
vědomosti a dovednosti předává svým žákům různých věkových
kategorií a národností.

Miroslav Ambroš započal svá studia u prof. Jiřího Hnyka,
dále se zdokonaloval současně na Pražské konzervatoři
a Vysoké škole C.M. von Weber v Drážďanech (prof. Ivan
Ženatý), na Hudební fakultě AMU (prof. Ivan
Štraus) nebo Hochschule für Musik und Theater
v Hannoveru (prof. Krzysztof Wegrzyn). Absolvoval také
mistrovské kurzy u Pinchase Zukermana, Ruggiera
Ricciho a Any Chumachenco. Současně několik let
soukromě studoval u legendárního houslisty Mistra
Josefa Suka.

Je laureátem významných národních a mezinárodních
soutěží (např. „Du Prix des Jeunes Talents Européens de
Musique Classique“ v Marseille) a držitelem stipendií.

Debutoval jako spoluhráč Josefa Suka na festivalu Pražské
jaro a natočil s ním CD u vydavatelství Supraphon.

Koncertoval sólově s mnoha orchestry pod taktovkou
Jiřího Bělohlávka, Leoše Svárovského, Eli Jaffe ad.

Opakovaně vystoupil na významných koncertech a
festivalech ve většině zemí Evropy, v Kanadě a Jižní
Koreji. V březnu 2016 a 2018 uskutečnil mimořádně
úspěšná turné po USA ve městech Seattle, San Francisco,
Los Angeles , Las Vegas, Phoenix, New York a Little Rock a
dostal opětovné pozvání na příští rok.


