
 Cyklus koncertných podujatí vážnej 
i nevážnej hudby.

27. 9. 2008 o 16.00 hod. ~ zábavno obchodné centrum MAX Nitra 

Účinkuje:

cellomania
/violončelový súbor/

Jozef Podhoranský – violončelo, Eugen Prochác – violončelo, Ján Slávik – violončelo

Music max

Cellomania existuje od roku 2000, zakladateľom je Eugen Prochác. Členmi súboru sú najpoprednejší slovenskí violon-
čelisti – Jozef Lupták, Jozef Podhoranský, Eugen Prochác a Ján Slávik. Všetci z nich sú aktívni ako sólisti, komorní hráči 
a pedagógovia.
Repertoár súboru obsahuje veľmi široký štýlový záber – od baroka až po súčasnosť. Tvoria ho tak úpravy, ako aj origi-
nálne skladby pre toto obsadenie. Cellomania vystupuje v triových i kvartetových programoch, jej flexibilita umožňuje 
interpretovať skladby pre najrôznejšie obsadenie – napr. pre 2 violončelá, 6, 12 violončiel a pod. Súbor predviedol 
viacero premiér diel slovenských skladateľov ako Juraj Beneš, Ilja Zeljenka, Vladimír Godár a ďalších. Zoskupenie spolu-
účinkovalo so svetoznámou skladateľkou Sofiou Gubajdulinou, kde uviedli viaceré jej diela (kvarteto, septeto a okteto) 
na festivale Melos Éthos v roku 2003. 
Cellomania pravidelne účinkuje na mnohých slovenských festivaloch – naposledy na. Bažant Pohoda v Trenčíne. Zahra-
ničné pozvania priviedli súbor mimo iného aj na prestížne violončelové festivaly vo Beauvais, v Paríži, v Regensburgu, 
v Budapešti a na koncerty v Taliansku a Nemecku.
Cellomania nahralo CD so skladbami známych slovenských autorov - Godár, Zeljenka, Čekovská, Iršai, Lejava a Šimai 
napísaných priamo pre súbor.

Program:

Joseph Bodin de Boismortier
 ~ Courante a Gigue zo sonáty d mol ~

Jevgenij Iršai
~ Seguidillia pre sólové violončelo (J. Slávik) ~

Fryderyk Chopin
~ Dumka ~

L. Koszovic / Jozef Podhoranský
~ Halgató fantázia  (J. Podhoranský) ~ 

Scott Joplin
~ Easy Winners Ragtime ~

Antonio Vivaldi
~ Presto ~

Sulkhan Cincadze
~ Toccata pre sólove violončelo (E. Prochác) ~

Joseph Haydn
~ Allegro z Divertimenta D dur ~

Koncertný cyklus je organizovaný v spolupráci so Slovak Music Bridge, v.o.s.

Kontakty:
zábavno obchodné centrum MAX Nitra; Chrenovská ul. 30, Nitra; www.ocmax.sk; nitra@ocmax.sk

Slovak Music Bridge, v.o.s.; www.slovakmusicbridge.eu; agency@slovakmusicbridge.eu


