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PRESSSEMITTEILUNG         29.08.2018 
 
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!“ 
 
 
 

Sobota 8. září 2018, 18 h 
 
Soubor Ja Ka Scha 
 
Na závěr 31. ročníku Letních koncertů ve Wurzu vystoupí soubor „Ja Ka Scha“, který dal celé 
sezóně motto:“Ja Ka Scha - Takový je život!“ 
 
Soubor Ja Ka Scha byl založen v roce 1972 v Oděse Jakovem Lichtamnem, otcem Borise Lichtmana, 
a kombinuje staletí staré hudební tradice, východoevropský folklór a pestrou a mnohotvárnou 
cikánskou hudbu v jeden jedinečný hudební styl. Soubor se svými ďábelskými houslisty od té doby 
okouzluje publikum excelentní a brilantní hrou na housle, balalajku, kytaru, akordeon, basu a 
perkuse, zpěváky i tanečníky. 
 
Boris Lichtman, bývalý sólový basista Berlínských filharmoniků, převzal vedení úspěšného souboru 
po smrti svého otce. Mimořádným způsobem se zde prolínají etnické vlastní skladby, ohnivé 
cikánské melodie, ruské romance, staré i nové maďarské čardáše. 
 
Ja Ka Scha opečovává a uchovává nejen hudební dědictví, ale nechává také zaznít široké spektrum 
živé hudby. Nezapomenutelný večer na rozloučenou s ohnivými melodiemi plnými lásky, chuti a 
vášně, které všechny posluchače uvedou takřka v extázi a naladí je tak, že se již budou těšit na příští 
koncertní sezónu. 
 
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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