Antónia Gráfová, DiS. art. (1977)
Hudobné vzdelanie:
. 1991 – 1997 Konzervatórium Žilina: operný spev ( A. Kubiček )
Doterajšie pedagogické pôsobiská:
. ZUŠ J. Potočára Čadca od 1994 - učiteľ spevu a hry na klavíri / vedúca PK ( do 2018)
. ZUŠ Krásno nad Kysucou - ext. učiteľ hry na klavíri ( 2014/16)
. ZUŠ L. Árvaya Žilina od 2017 - učiteľ spevu a hry na klavíri, zbormajster detského zboru
Koncertná činnosť:
. pravidelný sprievod liturgie v chráme, zbormajster Chrámového zboru sv. Jozefa 1999/2019 (Čadca - farnosť sv.
Jozefa-robotníka Kýčerka)
. Veľkonočný koncert 1998, 2000, 2004, 2008, 2016, Novoročný koncert 2002 (Čadca, Stráňavy)
. Koncert VIII. ročníka medzinárodného festivalu duchovnej piesne - 2007 (Opava)
. Konsekrácia chrámu v Turzovke – Živčákovej, kde spolu s KKO Čadca a zbormi Gaudium z Rakovej, chrámovým
zborom Sursum corda z Rosiny viedla hudobnú stránku slávnosti a prípravu premiéry skladby P. Kršku: Locus iste
pre tenorové sólo, organ, sláčikový orchester a 3 miešané zbory, ktorej sa účastnilo 120 hudobníkov - 2015
(Turzovka - Korňa)
. Vianočný koncert 2015 (Raková, Stráňavy)
. Koncert k 60. výročiu ZUŠ J. Potočára - spolupráca s SKO a KKO,
Zbor sv. Jozefa Čadca - Kýčerka a Zbor Gaudium Raková 2016 (Čadca)
. Hudobný sprievod slávnostnej liturgie na vrchu Butkov, kde žilinský diecézny biskup T. Galis požehnal Krížovú
cestu v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v lome cementární Ladce. – 2016 (Ladce)
. pravidelný sprievod slávnostných liturgií – Butkov/Ladce, Živčáková/Turzovka
. premiéra diela P. Kršku na verše T. Križku: Skorocely pre soprán, tenor a klavír - 2016 (Čadca)
. profilový koncert Zboru Sv. Jozefa v spolupráci so SKO Bratislava 2017 ( Bratislava – Jezuitský kostol)
. Pôstne koncerty Zboru Sv. Jozefa v spolupráci s KKO Čadca 2017 ( Zákamenné, Čadca )
. koncerty v spolupráci so SKO Bratislava - A. Dvořák: Biblické písně – komplet ( Cyrilometodské dni 2018
Terchová, festival Pohoda 2018 Trenčín, Svatováclavský hudební festival Ostrava 2018 )
. sprievod liturgie v chráme od 2018 ( Žilina - farnosť Závodie)
Umelecká spolupráca s telesami:
. Kysucký komorný orchester Čadca, Slovenský komorný orchester Bratislava,
Chrámový zbor Sv. Jozefa Čadca - Kýčerka, Chrámový zbor Opava, Gaudium Raková, Sursum Corda Rosina

Účasť v porotách:
. člen poroty: Magnifikat – Festival Duchovnej piesne mládeže Kysúc 1998/2015 (Čadca)
. člen festivalovej rady - Komorná Čadca 2010/18- klavír (Čadca)
. člen poroty - Vokálna jar 2012 (Kysucké nové mesto)
. člen poroty - Mladým spevákom 2016, 2017 (Vrútky)

Metodické aktivity:
. tvorivé vyučovanie spevu Doc. A. Tichá - ŽU 2010 (Žilina)
. workshop pre účastníkov festivalu Komorná Čadca 2014 „Pieseň“ (Čadca)
. spevácky workshop Ľ. Rybárskej 2016 (Bratislava)
. workshop klavírnej hry P. Volpe /Taliansko/ 2017 - (Čadca)
. spevácky workshop T. Guaglianone 2018 (Čadca)
. konzultácie u prof. Konzervatória Žilina ( Berki, Fraňová, Gráf, Sedlický)

Úspechy žiakov, súťaže:
. žiaci sa s úspechom zúčastňovali speváckych súťaží - Mladým spevákom (Vrútky)
Vokálna jar (KNM), Slávik Slovenska, Medzinárodná spevácka súťaž R. Petráka (Žilina)
. N. Podmanická - mimoriadny žiak Konzervatória - spev (Žilina)

. prijatí na Konzervatórium (Žilina)
P. Bírová - cirkevná hudba
I. Čičová - spev
S. Martikánová - spev
B. Kubalíková - hra na klavíri
L. Ščuriková - hra na klavíri
V. Pikuláková - hra na klavíri
R. Bareš - hra na organ
K. Orieščiková - spev

