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31. Letní koncerty ve Wurzu Sobota 28. červenec 2018 - Sobota 8. záři 2018
na historickém farním nádvoří ve Wurzu, 92715 Wurz, Kirchplatz 1,
soboty 18 h, neděle 16 h, 10. Srpen (pátek) 19 h

„Ja Ka Scha - Takový je život!“
Neděle 29. červenec 2018 16.00 h
Foaie Verde: „Just Gypsy“
Ohnivá zpěvačka Katalin Horvath a její skupina přinesou do Wurzu strhující hudbu z Balkánu,
Maďarska, Ruska a Rumunska. Cikánská hudba na nejvyšší úrovni, husí kůže a emoce, to slibuje
„Foaie Verde“.
Pět plnokrevných muzikantů ze čtyř různých zemí s charizmatickou zpěvačkou Katalin Horvath,
ďábelským houslistou a zakladatelem „Foaie Verde“ Sebastianem Marem, Vladimirem Treninem bajan, Frankem Wekenmannem - kytara, a Veitem Hübnerem - basa, nadchnou posluchače hudbou
Romů a zemí jihovýchodní Evropy.
„Speed Folk“ z Rumunska se setkává s orientální hudbou, srbské rytmy zaznívají vedle maďarských
melodií a ruského folklóru, zpívá se v různých jazycích. Když hudebníci vstoupí na jeviště, přeskočí
na posluchače jiskra jejich nespoutaného temperamentu, radosti ze života, ale také melancholie.
Jejich tempo je dech beroucí, jejich hra vášnivá, virtuózní a divoká. Melodická jízda na horské
dráze, kde i vzlykající bolest srdce kape na duši sladce jako med.
Foaie Verde znamená rumunsky „zelený list“, je to ale také zvolání uchvácení, zaraženosti nebo
údivu. Tak jako mladý list ve svých buňkách nese v sobě vzpomínky celého stromu, tak spočívá tato
hudba ve vitální tradici Sinti a Romů z Balkánu, která byla nesena po staletí a sahá až do současnosti.
„To, co zde bylo předáváno po staletí, ústně od otce k synovi, aniž by se cokoli zapisovalo, je velká
opera, která působí skutečně svěže jako ‚zelený list‘. Romové mají pravdu, když říkají: Tato hudba
patří celému světu. Tak by to mělo být!“ (Jossi Wieler, intendant Opery ve Stuttgartu).
Pro „Foaie Verde“ je hudba mostem mezi kulturami, jazykem volnosti a bránou k míru. V ohňostroji
prstokladové zručnosti a hlasové akrobacie prožijete neomezený poslechový zážitek. Opojení z
vysoké rychlosti, které jde až pod kůži!

Během celé koncertní sezóny bude na farním nádvoří ve Wurzu k vidění výstava fotografií „30 let
letních koncertů ve Wurzu“ a výstava Hornofalckého uměleckého spolku s díly Claudie BillerFütterer (malba), Bernda Seidla (malíř), Gerdy Moser (malba), Inge Posorski (malba) a Huga
Braun-Meierhöfera (objekty ze dřeva).
Předprodej na předprodejních místech NT-ticket.de a na www.okticket.de
Ceny: 520,00, se slevou 260,00; v pátek, 10. srpna za 260,00 a se slevou za 130,00.
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