
Benefiční koncert pro Hospic sv. Alžběty 

28. 3. 2018 v 19.30, Dům umění města Brna 

 
Klavíristka Kristýna Znamenáčková (JAMU) a houslistka Natálie Kulina (Conservatorium 

van Amsterdam) pořádají benefiční koncert pro Domácí hospic Tabita při Hospici sv. Alžběty 

v Brně. Jde o jeden z pouhých dvou koncertů, které obě umělkyně společně provedou.  

Koncert se koná ve středu 28. 3. 2018 v 19.30 v Domě umění na Malinovského náměstí. 

V programu zazní mimo jiné Houslová sonáta Oskara Nedbala nebo Subito Witolda 

Lutoslawského. 

 

 

 
Kristýna Znamenáčková po studiu boskovického gymnázia nastoupila na brněnskou konzervatoř, 

kde studovala nejprve pod vedením Evy Horákové, poté u Dagmar Pančochové. S oceněním 

absolvovala v roce 2012 klavírním koncertem Des dur Sergeje Prokofjeva. V letech 2012–2015 

studovala na Akademii múzických umění v Praze u Františka Malého. V roce 2017 pak absolvovala 

Janáčkovu akademii múzických umění v Brně pod vedením Aleny Vlasákové a Jana Jiraského, nyní 

tamtéž pokračuje v doktorském studiu zaměřeném na klavírní tvorbu Martinů. V roce 2015 se stala 

absolutní vítězkou soutěže Nadace Bohuslava Martinů za interpretaci jeho Sonáty pro klavír, H.350 a 

tato nahrávka byla také vybrána na výroční CD Institutu Bohuslava Martinů. Se soutěžním 

repertoárem v lednu 2017 vystupovala v pražském Rudolfinu v komorním abonentním cyklu České 

filharmonie, v prosinci 2017 pak tamtéž provedla se Stamicovým kvartetem skladatelův Klavírní 

kvintet č. 1, H.229. 

http://znamenackova.cz 

 

 

Natálie Kulina v letech 2012–2016 studovala na Konzervatoři Brno pod vedením Miloše Vacka. 

Získala ocenění v soutěžích jako Mezinárodní houslová soutěž J. Muziky, Kocianova houslová soutěž, 

Talents for Europe, Prague junior note, Soutěž konzervatoří, atd. Konkurzem vybrána na masterclassy 

a kurzy s Annou Sophií Mutter, Josefem Špačkem , Milanem Vitkem, Perem Enokssonem, Ilyou 

Gringoltsem, Eliotem Lawsonem a  Alexandrem Zapolskim. Jako sólistka vystupovala například 

s tělesy Filharmonie Brno, Zielonogorska Filharmonia, Moravský komorní orchestr, Sinfonietta 

Bratislava, Europera Youth Orchestra, Virtuosi Pragenses. 

Od roku 2016 studuje Natálie Kulina na Conservatorium van Amsterdam u Ilyi Gruberta. 

www.galerie-kulina.cz/nataliekulina.htm 

 

 

 

Domácí hospic Tabita, Hospic sv. Alžběty 

Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hospic) při Hospici sv. Alžběty zajišťuje nepřetržitou 

(27/7) lékařskou a sesterskou péči pacientům žijícím s nevyléčitelným onemocněním v závěru života. 

Součástí týmu jsou kromě lékařů a sester také sociální pracovníci, psychologové a duchovní, pacienti 

mohou využít i služeb odlehčovací péče a půjčovny pomůcek. Péče je hrazena ze zdravotního 

pojištění, dotací a darů. 

www.hospicdoma.cz 
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Informace: Barbora Antonová, 732 632 019, barbora.antonova@gmail.com 

http://www.hospicdoma.cz/

