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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 26. srpen 2018 , 16 h
Obrazy přírody a tónové malby
Andreasgarten
Obrazy přírody a tónové malby v impresionistickém pojetí zazní v zahradě barokního farního
nádvoří ve Wurzu a pozvou publikum ke snění.
Vynikající trio s berlínskou harfenistkou Katharinou Hanstedt, mezzosopranistkou Gesou Hoppe a
virtuozem na flétnu Klausem Schöppem představí hudbu francouzského impresionismu a tři díla
německo-americké skladatelky Ursuly Mamlok.
Program určují nálady přírody, ať už je to v barevně popsané studni Villy Medici v „Deux
impressions“ od Bozzy, v „Reflets dans l´eau“ Iberta nebo ve Zpěvu slavíka v „Poemes de Ronsard“
od Roussela.
Těžištěm programu je Ursula Mamlok se svým velkým cyklem „Der Andreasgarten“. Skladatelka
uchopila téma nálady přírody a převedla přírodní zážitek jako metaforu pro zlom v životě
Mamlokových v důsledku pronásledování národními socialisty.
Toto společenské dílo je inspirováno stále přítomným nebezpečím „Andreasova příkopu“, který
probíhá v blízkosti letního domu Mamlokových v Kalifornii a který stále znovu způsobuje otřesy
země.
Zhudebnění dojemného a poutavého básnického cyklu Dwighta Mamloka jeho ženou Ursulou
Mamlok dojímá nápaditým, překvapujícím a emocionálním jazykem tónů stejně jako "Variations"
pro sólovou flétnu a „Haiku Settings“ pro hlas a flétnu.
Filmový portrét režisérky Anne Berrini představuje pohnutý život Ursuly Mamlok a přibližuje
skladatelku velmi blízko. Ursula Mamlok emigrovala přes Ekvádor do New Yorku, kde se stala jako
profesorka skladby jednou z nejvýznamnějších hudebních skladatelek USA. Posledních deset let
svého života strávila ve svém rodném Berlíně. Zde se jí podařil hudební nový start.
Skládala hudbu a cestovala po celé Evropě na vystoupení i krátce před svou smrtí 4. května 2016.
Berrina Brand byla její poradkyní v hudebních vědách, agentkou a nejbližší důvěrnicí. Provede nás
pečlivě vybraným programem.
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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