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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!“ 
 
 

Neděle 12. srpen 2018, 16 h 
 
„Klezmer pur“ 
 
 
S klezmerem se tito tři hudebníci vydávají na hřebenovou túru mezi radostí ze života, melancholií a 
vášní. Když Hubert Kellerer, akordeon, Peter Aradi, basa, a Georg Winkler, klarinet, uchopí své 
nástroje, vznikne virtuózní malba tónů – divoká, něžná, vyzývavá, vtipná, sférická. 
 
K tomu se řadí ještě lyrická elegance, která triu „Klezmer pur“ propůjčuje něco nezaměnitelného. 
Akordeon pláče, klarinet zpívá, jásá a směje se, basa je základ, virtuózní a vitální mozaika smíchu a 
pláče, tance a nářku, radosti ze života a smutku. Co zůstává, je pronikavý pocit štěstí, oslava 
momentu na nejvyšší úrovni.  
Georg Winkler jako klasický klarinetista je absolventem Mozartea v Salzburgu a ve své 
doktorandské práci se intenzivně věnoval stylu klezmer a jeho pozadí. Hubert Kellerer má se svým 
akordeonem již osmnáctiletou praxi v koncertování a široký repertoár až po současnou hudbu.  
Basista Peter Aradi je maďarskou duší souboru „Klezmer pur“. Studoval v Maďarsku a Rakousku a 
do souboru vnáší často "Gipsy-feeling". 
Toto trio osvobodilo klezmer nekonvenčně osvěžujícím způsobem – ale autenticky – od běžných 
klišé a vyvinulo si tak svůj vlastní styl. 
Hudba se v podání hudebníků ze souboru „Klezmer pur“ stává vnitřním dialogem, který již 
nepotřebuje slova. 
 
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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