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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 1. září 2018 , 18 h
Klarinetové trio Schmuck

„Klarinetové trio Schmuck“ nabídne tu nejlepší komorní hudbu na vysoké úrovni. Od klasiky až po
jazz uchvacuje toto cenami ověnčené trio perlivou hravosí, magickými dialogy a prvotřídní
virtuozitou a jejich spektrum sahá od Mozarta přes Dvořáka a Piazzolly až po Debussyho a Ragtimes
mimo jiné od Scotta Joplina a Irvinga Berlina. V programu nechybí ani „Take Five“ Paula
Desmonda. „Bulgar“ Mikea Curtise pro dva klarinety a basklarinet tvoří strhující, velkolepý závěr
tohoto mimořádného koncertu.
Vzácná kombinace různých klarinetů, Bassettova rohu a basklarinetu v podání třech hudebníků v
kombinaci s jejich perfektní hrací technikou, jejich temperamentem a jejich promyšlenými
interpretacemi je příslibem mimořádného koncertního večera ve Wurzu.
Sayaka Schmuck je zakladatelkou tria a od roku 2015 klarinetistkou v Rozhlasové filharmonii NDR
Hannover. V témže orchestru působí Til Renner jako sólový klarinetista a nadto ještě koncertuje s
věhlasnými orchestry po celém světě, stejně jako Felix Welz, který má angažmá ve Státním divadle v
Darmstadtu jako klarinetista.
Dnes jsou sehraným souborem s obdivuhodnou homogenitou a porozuměním jen na mrknutí.
Virtuózní ovládnutí jejich nástrojů a vnitřní láska ke komorní hudbě je spojila v "Klarinetové trio
Schmuck". Na své nástroje umí dýchat, smát se, plakat a své nadšené publikum berou s sebou.

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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