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Pierre-Yves Plat se narodil se 

v roce 1980 a na klasický klavír se 

začal učit hrát když mu bylo pìt let. 

Jeho učitelkou byla tehdy Marie-

Claude Legrand. Jeho osobnost a 

vrozený smysl pro rytmus ho přivedly 

ke hraní boogie a ragtimu. Později 

vytvářel své vlastní skladby díky vlivu 

různých umělců jako Ferleta 

Edourada (získal v roce 1992 ocenění 

Berklee za jazzový výkon) nebo 

Fabrice Eulryho (také známý jako "Le 

Chopin du Boogiewoogie"). V roce 

1996 natočil své první ragtimové CD  

a začal vystupovat na veřejnosti. Od 

té doby hrál v mnoha sálech, a to jak 

v Paříži, tak i po celé Francii a v 

dalších zemích Evropy.  

Pravidelně vystupuje na 

rùzných festivalech blues, ragtime            

a boogie-woogie. V začátcích své 

kariéry vystupoval v Paříži v různých 

jazzových klubech, jako například "Le 

Petit Journal Saint-Michel",   "Le Petit  
 

Klubu Journal Montparnasse", 
"Lattitude Jazz". Své posluchače 
okouzloval svoji klavírní hrou také           
v hotelu Four Seasons v Paříži.  

Je to klasika, nebo jazz? 
Pierra-Yvese Plata nemůžeme 
jednoduše zaškatulkovat. Díky jeho 
hudební citlivosti a úžasné virtuozitě, 
nádherně      transformuje     klasické 
melodie přes jeho ragtimové 
ztvárnění Chopina až po interpretaci 
Bacha v rytmu salsa.  

Jeho úžasný talent probudí 
veřejnost, ohromující je jeho 
schopnost improvizace a bohaté 
fantazie. Bach, Chopin, Beethoven              
a mnoho dalších skladatelů náhle 
jako by patřili do naší doby                          
a promlouvají k nám pod prsty 
tohoto mladého virtuosa, plného 
odvahy a osobitého humoru.  

Pierre-Yves Plat se poprvé 
představil českému publiku  na svém 
koncertu v  Divadle Hybernia 
v květnu 2013, kde sklidil zasloužené 
ovace.  
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Fotografie z úspěšného koncertu v Praze v květnu 2013. 

  Pro Vaše firemní akce a společenské události Vám připravíme program vystoupení 
na základě obdržených informací a požadované délky vystoupení.  

Další podrobnosti Vám rádi sdělíme na vyžádání. 
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