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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!“
Sobota 18. srpen 2018 , 18 h
Aleksandra Mikulska, klavír
Sen lásky: Chopin a Liszt
Když pianistka Aleksandra Mikulska sáhne do kláves, skví se pasáže ze skladeb Chopina a Liszta.
Nejraději se Aleksandra Mikulska nechává vést pocity okamžiku.
Její program slibuje ohromující hudební zážitek, který reprodukuje nenapodobitelným způsobem
autentický dialog Liszt – Chopin. Byla to patrně nejkrásnější dvojice přátel v hudebních dějinách:
Franz Liszt, mistr se sklonem k dramatickému básnictví, a Frédéric Chopin, Polák v exilu, jehož
romantické kánony hýbou klavírním světem až do dneška.
Aleksandra Mikulska spojuje hudební tradice Polska, Německa a Itálie v jedinečný, osobitý a
nezaměnitelný styl. Je to její citlivá, výrazově silná interpretace a její transparentní hrací technika,
které vždy nadchnou publikum i tisk, vlastnosti, které již vyzdvihoval Chopin a které dělají její hru
tak autentickou.
Na programu Aleksandry Mikulske jsou mazurky Frédérica Chopina, Scherzo, slavné Andante
spianato a Grande Polonaise Brillante op. 22. Pro druhou část koncertu vybrala Aleksandra Mikulska
suitu „Glanes de Woronince“ o třech větách od Franze Liszta. Složil toto dílo v obci Voronovycia na
Ukrajině pro princeznu Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, se kterou žil 13 let ve Výmaru. Oba měli
společensky těžké postavení, protože jejich „divoké manželství“ tehdy neodpovídalo stavu a bylo
považováno za nemorální.
Kromě suity má Aleksandra Mikulska v programu Sny lásky, valčíky a Uherské rapsodie a zahraje
romantické skladby vybízející ke snění. Tato mnohanásobně oceněná pianistka, která je také
prezidentkou německé Chopinovo společnosti, dokáže z kláves vykouzlit něžnost a pohyblivost, ale
také nespoutanou sílu a bleskurychlá arpegia a hřmící akordy – čistá virtuozita!
Nechte se unést brilantností této dokonalé pianistky!
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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