České trio, Lukáš Hurník a jejich mladí hosté i k vám
České trio připravilo cyklus čtyř komorních koncertů s průvodním slovem známého publicity,
hudebního skladatele a popularizátora vážné hudby Lukáše Hurníka, který se uskutečnil v průběhu
jara a podzimu roku 2013 v Praze. Na každém koncertě se představil rovněž jeden vynikající mladý
umělec, který se může pochlubit již významnými úspěchy např. na mezinárodních hudebních
soutěžích. Zajímavostí těchto koncertů bylo i použití techniky digitální videoprojekce, kdy se
v průběhu skladby promítaly na plátno nad jevištěm obrázky, které se váží k autorovi skladby, době
jejího vzniku apod.
Vzhledem k mimořádnému zájmu o takový typ koncertu i u mimopražských pořadatelů, nabízí nyní
České trio tyto koncerty i publiku v regionech.
Pořadatelé mohou objednat všechny čtyři koncerty jako cyklus (i abonentní) nebo si mohou vybrat
jednotlivé koncerty a jednotlivé mladé sólisty sami.
Rádi bychom umožnili navštívit tyto koncerty i publiku v menších místech, kde prostředky na
kulturu nejsou tak velké. Hledáme sponzory a dárce, kteří chtějí pomoci dobré věci.
Koncert I.
mladý host koncertu – houslistka Julie Svěcená
Luboš Sluka
Dmitrij Šostakovič

Trio č. 2
Trio e moll op. 67
--

Bedřich Smetana

Trio g moll op. 15

Koncert II.
mladý host koncertu – klavíristka Markéta Sinkulová
Zdeněk Lukáš
Josef Suk

Trio Boemo /věnováno Českému triu/
Trio c moll op. 2

-Felix Mendelssohn-Bartholdy

Trio d moll op. 49

Koncert III.
mladý host koncertu – akordeonista Milan Řehák
Viktor Kalabis
Sergej Rachmaninov

Trio op. 39
Elegické trio č. 1 g moll
--

Franz Schubert

Trio B dur op. 99

Koncert IV.
mladý host koncertu – klarinetista Libor Suchý
Ludwig van Beethoven
Josef Suk
Pavel Trojan

Trio B dur op. 11
Elegie op. 23
Klavírní trio č. 2 /věnováno Českému triu/
--

Antonín Dvořák

Dumky op. 90

Hledáme sponzory pro naše hudební projekty s podporou mladých umělců
na celostátní i regionální úrovni.
Staňte se jimi i Vy!

