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PRESSSEMITTEILUNG         22.08.2018 
 
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 2. září 201818, 16 h 
 
Škampovo kvarteto, Praha, s Ib Hausmannem, klarinet  
 
 
Škompovo kvarateto z Prahy s Helenou Jiříkovskou a Adélou Štajnochrovou, housle, Martinem 
Stupkou, viola, a Lukášem Polákem, violoncello, vystoupí ve Wurzu spolu s mnohokrát oceněným 
klarinetistou Ib Hausmannem. Ten improvizuje, skládá a rád staví mosty mezi hudebními světy. K 
jeho nejdůležitějším učitelům patřili pianista Menahem Pressler a skladatel György Kurtág.  
 
Škampovo kvarteto patří k předním českým smyčcovým kvartetům. Dokážou nadchnout publikum 
bezprostředností svého výrazu, intenzitou tónů a perfektní hrací technikou, která těmto čtyřem 
hudebníkům umožňuje vyjádřit každou frázi s plným napětím, diferencovat dynamicky až do 
nejmenšího pianissima, a přitom udržovat perfektní tónovou rovnováhu.  
 
Soubor se intenzivně zabýval českým skladatelem Leošem Janáčkem a jeho hudbou, ovlivněnou 
lidovými melodiemi, rytmy a tanci jeho vlasti, a vznikl tak koncertní projekt "Janáček a jeho 
moravské kořeny". Smyčcový kvartet č. 1 se tak v interpretaci Škampova kvarteta stane obzvláště 
intenzivním poslechovým zážitkem.  
 
Zřídka je k slyšení "Meditace o staročeském chorálu „Sv. Václav“ pro smyčcové kvarteto op. 35a od 
Josefa Suka, který byl druhým houslistou Českého smyčcového kvarteta (zal. 1891/92). Suk doplnil 
rakouskou císařskou hymnu dílem, inspirovaným Chorálem Sv. Václava, staročeské duchovní písně. 
Obrací se na tohoto svatého českého národa s prosbou o blaho českého lidu.  
 
Bude to hodnotný večer plný emocí, až Ib Hausmann na scéně ve Wurzu zahraje svoji vlastní 
skladbu pro sólový klarinet a spolu se Škampovým kvartetem slavný Klarinetový kvintet A-Dur W. 
A. Mozarta. Můžete se těšit na koncert, v němž udávají tón radost z hraní a vášnivé provozování 
hudby. 
 
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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