
Alžběta Ježková se hře na housle věnuje od svých šesti let, kdy začala navštěvovat ZUŠ v Kroměříži. V současnosti studuje na Gymnáziu a Hudební  škole hl.m. Prahy u profesorky Rimmy Kotmelové. V minulosti pravidelně navštěvovala kurzy Ivana Štrause v Litomyšli a také se několikrát zúčastnila Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. V roce 2014 se účastnila hudebního festivalu mladých v Dubaji. Kromě toho se zdokonaluje také pod pedagogickým vedením profesora Václava Dvořáka, který studoval u profesora Milana Vítka v Dánsku. V letošním roce vystoupila s orchestrem FOK v pražském Rudolfinu.   
Sarah Harmsworth v současné době zastává pozici hlavních druhých houslí v Missoula Symphony, je zástupcem koncertního mistra v Helena Symhony a koncertním mistrem University of Montana Symphony Orchestra.  Účinkovala jako sólistka s mnoha symfonickými orchestry. Jako členka komorního orchestru Sarah vyhrála dvakrát komorní soutěž Montana State MTNA. Její klavírní trio Missoula Piano získalo třetí místo na národní soutěži. Také dvakrát zvítězila v národní soutěži pro sólové housle, MASO Young Artist Competition a  University of Montana Concerto Competiton. Sára také vystupovala na hudebních kurzech a festivalech jako je Breard Music Center, Litomyšlské smyčcové kurzy a Marrowstone Music Festival. V současné době studuje u Margaret Baldridge na Univerzitě v Montaně, předtím studovala na Oberlin Conservatory of Music u prof. Milana Vítka. Dalšími jejími učiteli byli J.P. Rafferty, William Preucil, David Kim a Noah Bendix Balgley. 
Jaeyee Lee je druhým rokem na Oberlin Conservatory, kde studuje u prof. Milana Vítka. Absolvovala Sunhwa art High school a jako první v její třídě získala stipendium na celé studium. Kromě toho vystoupila s Mozartovým houslovým koncertem č. 3 a Vieuxtemps houslovým koncertem v roli koncertního mistra se školním orchestrem. Během střední školy získala mnoho ocenění na soutěžích v Koreji.    
Kaya Møller se narodila v roce 1997 a hře na housle se věnuje od svých šesti let. V roce 2011 získala první místo v Danish leading national newspaper Berlingske Competition a Jacob Gadesovu cenu za talent. V roce 2012 pak vyhrála první místo v soutěži "The American Protégé International Piano and Strings Competiton" a zahrála si tak v Carnegie Hall v New Yorku. V roce 2013 vyhrála Øresund's Soloist Competition v kategorii do šestnácti let a získala zde také cenu diváků. Rok na to byla EMCY pozvána na mezinárodní komorní turné "Young Hearts of music" a zahrála si tak v Německu, Rakousku a Dánsku. V roce 2015 získala 1. cenu a cenu diváků na "Student violin Competition of Japan". V letošním roce obdržela již potřetí cenu diváků na "Øresunds Solists", kromě toho se stala celkovým vítězem Jacob Gade Violin Competition. Již několikrát si zahrála s Dánským symfonickým 
orchestrem a Symfonickým orchestrem Malmö.  
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Program:  
 1. J. Brahms (1833-1897): Scherzo v c-moll z F-A-E sonáty pro housle a klavír Paul Kim, USA  2. H. Wieniawski (1835-1880): Variace na originální téma pro housle a klavír, op. 15 Alva Holm, Dánsko  3. W. A. Mozart (1756-1791): Sonáta v e-moll pro housle klavír, K. 304   I. Allegro Natálie Kulina, ČR  4. W. A. Mozart (1756-1791): Koncert č. 5 v A-Dur pro housle a klavír, K. 219  I. Allegro aperto – Adagio – Allegro aperto Alžběta Ježková, ČR 

----------------------------- Přestávka  -------------------------------- 
5. J. S. Bach (1685-1750): Partita č. 2 d-moll pro sólové housle, BWV 1004  V. Chaconne Sarah Harmsworth, USA  
6. F. Kreisler (1875-1962): Recitativo a Scherzo-Caprice pro sólové housle, 
op. 6 

Jaeyee Lee, Jižní Korea 
 

7. P. I. Čajkovský (1840-1893): Koncert v D-Dur pro housle a klavír, op. 35 
 II. Canzonetta: Andante 
 III. Finale: Allegro vivacissimo Kaya Møller, Dánsko  
Klavírní doprovod: Marie Vigilante, Česká republika – Rakousko 

Paul Kim je studentem na konzervatoři v Oberlinu u profesora Milana Vítka. Hře na housle se věnuje od svých tří let. Paul vyhrál mnoho soutěží: Korea Time Competition, US open music competiton, El Camino Youth Symphony Concerto competition, Tuesday Musical a Twentieth Annual Music Competition of Bay Area Music Association. Byl dobrovolníkem u organizace Hop3 Box, která pořádá benefiční koncerty a získává peníze pro charitu a pomáhá například získat čistou vodu pro Haiti a zlepšit podmínky v uprchlických táborech v Severní Koreji. Ve školním roce 2010/11 se Paul zúčastnil turné s orchestrem El Camino Youth Symphony po Francii a Španělsku. Byl koncertní mistr orchestru Hop3 Box. Paul se věnuje komorní hudbě a vidí v ní svoji budoucnost. 
Alva Holm začala hrát na housle ve čtyřech letech a od roku 2010 je studentkou u profesora Alexandra  Zapolski. V roce 2015 vyhrála zlatou medaili v dánské soutěži Berlinske  a cenu Talent v dánsko-švédské soutěži ‚Øresunds Solist‘, dále obdržela cenu Gade Legat, která je sponzorovaná fondem Jacob Gade. V roce 2015 Alva vyhrála houslovou soutěž PhDr. Josefa Micky a dostala tak příležitost zahrát si s Brněnským symfonickým orchestrem a zúčastnit se nahrávání v Českém rozhlase. Letos v dubnu Alva získala první cenu v soutěži Jacob Gade Competition. 
Natálie Kulina začala hrát na housle v sedmi letech, od roku 2009 studovala pod vedením MgA. Miloše Vacka na konzervatoři v Brně, nyní studuje u Ilyi Gruserta na Conservatorium van Amsterdam. Kromě toho čerpá rady a zkušenosti na kurzech a masterclass u vynikajících interpretů a pedagogů, jako je Milan Vítek, Anna –Sophie Mutter, Josef Špaček, Per Enoksson, Ilya Gringolts nebo Alexandra Soumm. Jako členka a sólistka vystoupila s Brněnskou filharmonií, Zielonogorska filharmonija (Polsko), Sinfonietta Bratislava, Virtuosi Pragenses, Europera Jugendorchester a s Moravským komorním orchestrem. Mezi její největší úspěchy patří ceny z mezinárodních interpretačních soutěží Kocianova houslová soutěž, Talents for Europe, Prague Junior Note a několikanásobné vítězství v celostátní soutěži ZUŠ. Naposledy získala 3. cenu na soutěži českých konzervatoří v oboru hra na smyčcové nástroje. Byla také oceněna za interpretaci děl autorů 20. století (Janáček, Novák, Trojan) a mimo jiné se zabývá studiem a premiérováním skladeb soudobých českých skladatelů.  


