
Třináctiletá Nora Lubbadová je mimořádným klavírním zjevem. 
Již ve čtyřech letech si vyžádala klavírní lekce, je žákyní PaedDr. 
J. Šnederflerové ZUŠ Olešská Praha 10. Dosud si zahrála na de-
sítkách soutěží motivována možností hrát pro posluchače. V sed-
mi letech, kdy poprvé vystoupila s orchestrem, byla tak okouzle-
na hudbou, že chtěla na pódiu zůstat. O tři roky později Nora sa-
ma objevila televizní soutěž Louskáček v Moskvě, podařilo se jí 
postoupit do finále a mohla si tak zahrát s Moskevskou filharmo-
nií. O rok později vystoupila v Budapešti s Dohnányi orchestrem.
V tomto roce měla příležitost koncertovat se Státním komorním 
orchestrem Žilina v rámci charitativního koncertu pro Svetielko 
nádeje. Zdobí ji absolutní vítězství v soutěži Pro Bohemia
v Ostravě, Prague Junior Note, Mladí pianisté hrají na klavíru 
Steinway, Bachovská cesta, Virtuosi per musica di pianoforte, kte-
rá se konala v roce 2021 a která je jednou z neprestižnějších sou-
těží u nás.
V sezóně 2019/2020 Nora získala stipendium nadace Magdalé-
ny Kožené MenArt a mohla pracovat pod vedením mentora do-
centa Ivo Kahánka.
V době pandemie se otevřela možnost soutěžit s dětmi z celého 
světa díky soutěžím pořádaným online, a i tam Nora všechny sou-
těže vyhrála: Grand Prize Virtuoso v Bonnu a speciální cena 
Výjimečný mladý talent, Piano Talents v Milánu, Putra interna-
tional, Piano competition Gloria Artist Vienna, získání Grand Prix
a v roce 2021 účast na koncertě vítězů ve Vídni, Crescendo Inter-

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 výjimečné Nory Lubbadové.
                                                                                                                                  Váš Cyril Höschl 

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

W. A. Mozart  Sonáta B dur KV 570

S. Rachmaninov  Polichinell op. 3 N. 4

R. Schumann  Dětské scény op. 15

č. 1 O cizích zemích a lidech, č. 11 Bubák

F. Liszt  Koncertní etuda N. 2 Rej skřítků

J. S. Bach  Preludium a fuga B dur BWV N. 21

z Temperovaného klavíru

A. Dvořák  Valčík Des dur op. 54 č. 4

F. Chopin  Fantazie – Impromptu op. 66 cis moll

S. Rachmaninov  Preludium g moll op. 23 č. 5

national competition, International competition New York – Spe-
ciální cena Výjimečný talent, Grand Prize Virtuoso a koncert lau-
reátů v dubnu 2022 v proslulé budově Royal Albert Hall v Lon-
dýně, Chopin Avenue v Hongkongu r. 2020 a duben 2022 1. cena 
nejen v sólovém klavíru, ale i v kategorii klavírní koncert, Cena za 
nejlepší výkon Chopinova díla a Grand Prize (Velká cena).
V lednu 2021 získala prestižní ocenění Zlatý oříšek udělované 
nejtalentovanějším dětem České republiky. Stala se tváří filmu 
Talent režiséra M. Suchánka, natočila reportáže pro televizi Nova 
a Českou televizi. V té byla hostem i Adventního koncertu.
Nora pravidelně hraje v Senátu, v Kostele Šimona a Judy na Noci 
kostelů. Vystoupila také např. na Pražském jaru, v Sukově síni 
Rudolfina, Petrof Gallery, Zlaté Pecce, Koncertu malých géniů ve 
Znojmě, Chopinově festivalu v Mariánských Lázních, Preludiu
A. Motejla v Šumperku, Magickém klavíru v Opavě, Za poklady 
Broumovska a dalších koncertech. Jako zástupce nadaných dětí 
zahájila koncert světoznámé zpěvačky Magdaleny Kožené v Br-
ně v Besedním domě, kdy koncert zaznamenala Česká televize. 
V srpnu 2022 vystoupila na recitálu Mezinárodní letní hudební 
akademie Kroměříž jakožto laureátka společně s virtuosem Ivo 
Kahánkem.
Vedle hraní na klavír Nora ráda navštěvuje koncerty špičkových 
umělců, čte si v odborné literatuře a sportuje. Její velkou vášní je 
jízda na kolečkových bruslích.

Doprava: Autobusy 371 nebo 374 od metra C Kobylisy do stanice Klecany, U hřbitova (15 min.). NUDZ je od zastávky 5 minut pěšky, orientační bod je vysoký modrý vodojem.
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