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PRESSSEMITTEILUNG         01.08.2018 
 
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!“ 
 
 

Sobota 11. srpen 2018, 18 h 
 
Sedláčkovo kvarteto a Lukáš Pavlíček, hoboj 
 
 
Když se setkají hoboj a smyčce, vznikne exkluzivní kompozice barev tónů. Hobojové kvartety byly 
hitem v dobách Vídeňské klasiky: tehdy jich vzniklo přes 200. Absolutním highlightem byla skladba 
Wolfganga Amadea Mozarta, která je v tomto žánru jeho jedinou. 
 
Pražské Sedláčkovo kvarteto s hobojistou Lukášem Pavlíčkem ji také zahrají a dále pak kvartet Jana 
Adama Františka de Paula Ritter von Míča z tehdejších Čech a Moravy. Lukáš Pavlíček je členem 
Orchestru Českého rozhlasu, jako sólista Plzeňské filharmonie a komorní hudebník koncertuje s 
Pražským dechovým oktetem (2016 ve Wurzu). 
 
Sedláčkovo kvarteto bylo založeno v roce 2007. Jeho nejdůležitějším mentorem v počáteční fázi byl 
1. houslista mezinárodně známého Panochova kvarteta, Jiří Panocha. Společné zkušenosti při 
mistrovských kurzech a letních akademiích tyto hudebníky spojily. 
 
Michal Sedláček (1. housle), Jan Maceček (2. housle), Vít Kubík (viola) a Karel Chudý (violoncello) 
byli oceněni za svoji mimořádně diferencovanou souhru, svoji hravost a vypilované interpretace 
četnými cenami. 
 
Celá sestava programu večerního koncertu je pečlivě vybraná. Mozartův velkolepý smyčcový kvartet 
„La caccia“ s „tématem lovu“, který zahajují housle „troubením halali“ vystřídá Dvořákův 
„Americký smyčcový kvartet“, bezpochyby inspirovaný ptačím voláním u Turkey River. Prvotřídní 
koncert, který v nádherném prostředí barokního farního nádvoří ve Wurzu bude také jistě obohacen 
nějakým ptačím zpěvem. 
 
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 Biller-
Fütterer (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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