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Veronika Böhmová (*1985) absolvovala doktorské studium na HAMU v Praze ve třídě prof. Ivana 

Klánského a Meisterklasse ve třídě prof. Arkadi Zenzipéra na Hochschule für Musik Carl Maria 

von Weber v Drážďanech. Je laureátkou řady národních a mezinárodních soutěží. Mezi její nej-

větší úspěchy patří postup mezi 32 nejlepších klavíristů světa na soutěži Artura Rubinsteina v Tel 

Avivu (2014), 2. cena na soutěži Antona G. Rubinsteina v Drážďanech (2012), postup do semifi-

nále na soutěži Královny Alžběty v Bruselu (2010) a 2. cena na soutěži Maria Canals v Barceloně 

(2007). Se svými recitály se představila publiku v České republice (Pražské jaro, Pražský pod-

zim), Rakousku, Německu, Bulharsku, Slovinsku, Belgii, Itálii, Francii, Švýcarsku, USA, Mexiku, 

Japonsku a Číně. V roce 2014 natočila pro Supraphon CD se skladbami Sergeje Prokofjeva

a Igora Stravinského. Spolupracuje s předními světovými orchestry a na svém repertoáru má 

v současné době třicet klavírních koncertů. V roce 2016 dosáhla zatím svého největšího úspě-

chu – vystoupení ve slavné koncertní síni Isaac Stern Auditorium – Carnegie Hall v New Yorku.

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé,

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a Spolek NUDZ zařadily mezi své 

aktivity také projekt koncertů nejen klasické hudby s názvem Umění – cesta do duše.

Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé 

zapůjčení skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyeru NUDZ.

Jménem pořadatelů si Vás dovoluji pozvat na koncert Veroniky Böhmové.

Váš Cyril Höschl

Veronika Böhmová  klavír
J. S. Bach, F. Bussoni – Chaconne d moll

S. Prokofjev – Sonata op. 83 č. 7 B dur (Allegro inquieto, Andante caloroso, Precipitato)

F. Liszt – Sonata h moll

Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte prosím předem svoji účast e-mailem: hana.jarosova@nudz.cz
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