13 let koncertů Klasika Viva
Koncertní cyklus Klasika Viva se uskuteční v letošním roce již potřinácté. Stejně jako
v předchozích ročních budou první čtyři koncerty Klasika Viva společné s festivalem
Šumperské Preludium.
V loňském roce jsme v Šumperku a Jeseníku nabídli celkem 14 koncertů, z nichž k nejlepším
a nejvíce navštíveným patřil bezesporu vánoční koncert operní divy Evy Urbanové. Mezi
jinými umělci vystoupilo v rámci cyklu např. smyčcové Grafovo kvarteto, chlapecký pěvecký
sbor Bonifantes z Pardubic, dechové trio Ecles, klavírní trio Orbis, violistka Jitka Hosprová,
Pražský barokní soubor nebo klavírní virtuos Jan Jiraský.
Za 12 let existence cyklu navštívilo koncerty více než 33.000 posluchačů. Klasika Viva nabízí
svým příznivcům i letos možnost členství v Klubu přátel Klasika Viva. Za 80 Kč je možné
zakoupit si Kartu Klubu přátel KV, která umožňuje na koncerty Klasika Viva uplatnit slevu
20 Kč na vstupenku. Současně získává držitel karty zdarma program.
A nač se můžeme v 1. pololetí cyklu Klasika Viva 2013 těšit?
Na zahajovacím koncertě v pondělí 11. února 2013 vystoupí
pěvecký sbor MOTÝLI ŠUMPERK. Ke spoluúčinkování si
Motýli pozvali světovou harfistku číslo jedna – JANU
BOUŠKOVOU. Motýly Šumperk není třeba představovat a
harfistku Janu Bouškovou jsme měli možnost slyšet před dvěma
lety na festivalu Klášterní hudební slavnosti. Jana Boušková je
momentálně nejuznávanější harfistkou světa. Je vítězkou
nejprestižnějších harfových soutěží světa v USA a Izraeli, je
žádanou lektorkou harfových kurzů po celém světě a stějně tak je
žádnou sólistkou. Vystupovala po celém světě a na nejprestižnějších
pódiích světa. V Šumperku se můžeme těšit na provedení skladeb I.
Hurníka, B. Brittena, J. F. Fischera, J. S. Bacha, C. Debussyho a
dalších autorů.
V pondělí 25. února 2013 se na koncertě představí jeden
z nejznámějších českých kytaristů současnosti, LUBOMÍR
BRABEC. Lubomír Brabec se proslavil jako první umělec,
který vystupoval na Antarktidě. Je uznáván jako jeden
z nejbrilantnějších kytaristů světa. Také Lubomír Brabec
byl v minulých letech hostem festivalu Šumperské
Preludium a do Šumperka přiveze program se skladbami
J. Dowlanda (anglická renesance), F. Sora (španělský
klasicismus) a skladatelů španělského
kytarového umění 19. a 20. století).

Následující koncert v pondělí 11. března 2013 přivítá v Šumperku mezzosopranistku JANU
WALLINGEROVOU. Zasvěcení budou znát tuto sólistku Národního divadla v Brně jako
Janu Štefáčkovou. Umělkyně je odchovankyní Šumperského dětského sboru, vystudovala
Pražskou konzervatoř a v současnosti je vyhledávanou pěvkyní. Na programu koncertu, který
nese podtitul „Na křídlech zpěvu,…na křídlech vášně“ zazní skladby barokních skladatelů
Cacciniho, Lottiho, Carissimiho či Händela, výběr z písňových cyklů Antonína Dvořáka,
Bohuslava Martinů, P. I. Čajkovského nebo vášnivá hudba z opery Carmen G. Bizeta. Na
cembalo a klavír spolupracuje Martin Hroch.
Další koncert v pondělí 19. března 2013 nabídne
šumperskému publiku jedno z nejlepších českých
smyčcových
kvartet,
PANOCHOVO
KVARTETO. Soubor, který byl založen již v roce
1968 studenty Pražské konzervatoře, začal záhy
koncertovat po celém světě. Kvarteto je laureátem
mezinárodní soutěže Pražské jaro a držitelem zlaté
medaile soutěže v Bordeaux (1976), zlaté desky
Supraphonu (1982), Grand Prix akademie Charlese
Crose v Paříži a velkého ocenění prestižní ceny
Midem Classical Awards 1995 za nahrávku
Dvořákových Cypřišů a Slovanského kvartetu. Na
koncertě zazní kvartety W. A. Mozarta (dílo 80.), L. van Beethovena (op. 18, č. 6 B dur) a A.
Dvořáka – Kvartet op. 96 F dru „Americký“.
V pondělí 15. dubna 2013 vystoupí v Šumperku klavírní duo Esther Lee S. (USA) a Chang
Sung (Jižní Korea) a závěrečný koncert 1. pololetí se uskuteční v pondělí 20. Května 2013 a
na pódium klášterního kostela v Šumperku zavítá klavírní Trio la Musica.
Všechny koncerty v Šumperku se budou konat v klášterním kostele od 19 hodin. Vstupenky a
karty Klubu přátel Klasika Viva bude možné zakoupit v obvyklých předprodejích, stejně jako
Abonentní kartu.

