Skutečský festival je v plném proudu
V neděli 12. března byl slavnostně zahájen 14. ročník festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. Tehdy byl vyprodaný sál Kulturního klubu Skuteč ohromen krásou
Dvořákovy Novosvětské symfonie.
Po březnových koncertech a představeních se program festivalu přehoupne do své druhé
poloviny, ve které nabídne neméně líbivé tituly. Navíc zamíří i mimo hranice města
Skuteč. Jedním z takových je koncert regionálních těles, který proběhne v neděli 9.
dubna v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti. Chrudimská komorní filharmonie a pěvecké
sbory Slavoj a Rubeš představí komorní kantátu Otčenáš od Leoše Janáčka.
V kostele Panny Marie v Luži v neděli 23. dubna proběhne koncert souboru Collegium
Cantantium a zazní v něm výběr spirituálů a dílo Antonína Dvořáka. Ženský vokální
soubor již byl hostel festivalu, v roce 2012 v Luži uvedl slavný písňový cyklus Adiemus.
Na co se ale návštěvníci festivalu těší nejvíce, jsou dva velké koncerty na zimním
stadionu ve Skutči. Filharmonie Hradec Králové aranžovala písně legendární skupiny
Beatles, návštěvníci si je budou moci vychutnat ve středu 19. dubna. Na tento koncert už
jsou k dispozici pouze vstupenky na stání.
Pěkná volná místa však nabízí druhý koncert na zimním stadionu. Filmová filharmonie
s japonským dirigentem Chuheiem Iwasakim zaplňuje sály po celé republice. Ve středu
26. dubna se o to pokusí i ve Skutči. Jak již název samotné filharmonie napovídá, zazní
převážně filmová hudba. Těšit se můžete na Jurský Park, Posledního mohykána, Indiana
Jonese, Gladiátora nebo Piráty z Karibiku.
V pátek 28. dubna na pódiu Kulturního klubu Skuteč předvede taneční umění baletní
soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. Balet s takřka pohádkovým námětem a
krásnou romantickou hudbou Giselle představí i vynikající zahraniční sólisty.
Alfred Strejček do Skutče přiveze další pořad a vystoupí v něm s Jitkou Molavcovou a
dvěma hudebníky Hradišťanu. Rozprava Oráče se Smrtí je originálním a velmi poutavým
tématem podle středověkého spisu Jana ze Žatce.
Celý festival uzavře Závěrečný koncert s Carmen v neděli 7. května, ve kterém uslyšíte
nejslavnější španělská díla.
Více informací naleznete na http://festival-hudebni.skutec.cz

