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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 25. srpen 2018, 18 h
Dvořákovo trio
Tři skvělí mladí hudebníci Dvořákova tria z Prahy, Jan Fišer, housle, Tomáš Jamník, violoncello, Ivo
Kahánek, klavír, během 13 let od svého založení vyrostli v sehraný soubor na nejvyšší úrovni.
Již v roce 2007 zvítězili v soutěži Nadace Bohuslava Martinů, další ceny pak následovaly. Jan Fišer
je koncertní mistr Pražské filharmonie, oceněný mnoha cenami, mimo jiné „Davidoff Prix“. Tomáš
Jamník vystupuje po celém světě jako sólista a zvítězil v roce 2006 v soutěži „Pražské jaro“ stejně
jako Ivo Kahánek, který absolvoval 14. listopadu 2017 svůj debut ve Filharmonii Berlín pod
vedením Simona Rattlea.
Na programu Dvořákova tria ve Wurzu budou vedle klavírních trií Josepha Haydna a Bedřicha
Smetany vrcholem „Trio Dumky“ Antonína Dvořáka, jehož jméno nese jejich trio. Při střídání
melodií po způsobu lidových písní a živých tanců se plně rozvine virtuozita hudebníků a jejich
strhující interpretace okouzlí publikum.
Když Antonín Dvořák v roce 1891 skládal baladické „Trio Dumky“, nacházel se – při hledání
svobodnějších cest komponování téměř po emancipaci romantické tradice – v jedné z
nejexperimentálnějších fází své tvorby.
Dvořákovo klavírní trio z Prahy hraje hudebně, technicky perfektně, tónově dokonale, s hravostí a
zářivou brilantností. Čistotou jejich hraní se tento koncertní večer stane prvotřídním poslechovým
požitkem.

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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