HROZNATOVA
AKADEMIE
CENTRUM KULTURY A VZDELANI

Nabídka koncertů

v Klášteře Teplá

2019
Místo konání
Modrý sál, Hroznatova akademie,
Klášter premonstrátů Teplá
Začátek koncertů
20:00 hodin, pokud není v programu
uvedeno jinak
Vstupenky
K zakoupení v Hroznatově akademii,
v turistickém informačním centru
v Mariánských lázních, nebo na portálu
www.plzenskavstupenka.cz
Vstupné
200 Kč, pokud není v programu
uvedeno jinak
Info
e-mail: akademie@klastertepla.cz
tel.: 353 394 463

26. 1.
Lenka Kozderková – flétna
Eva Vogltanzová – kytara
John Dowland, J. S. Bach, Dionisio Aguado,
Gabriel Fauré, Astor Piazzolla, Nikita Koškin
Flétnistka Lenka Kozderková, vyhledávaná interpretka
soudobé hudby vystoupí spolu s Evou Vogeltanzovou,
klasickou kytaristkou i jazzovou basistkou. Koncertu
předchází krátké vystoupení žáků ZUŠ Teplá.
Začátek již v 19:00.

květen 2019 (termín bude upřesněn)
CANTILO v.i.p.
Jiří Laburda
Světová premiéra uvedení díla Pater noster od Jiřího
Laburdy, které skladatel napsal přímo pro pěveckoinstrumentální soubor z Mariánských Lázní. Mezinárodně
uznávaný autor bude na premiéře osobně přítomen.
(vstupné 130 Kč)

1. 6.
Jitka Čechová
B. Smetana, R. Schumann, F. List
Bedřich Smetana, jeho současníci a přátelé v podání
klavíristky Jitky Čechové, světové špičky smetanovské
interpretace, jenž je i autorkou velmi ceněné
a nejkompletnější nahrávky Smetanova díla.

22. 6.
Radek Baborák, Miloš Bok, Petr Zdvihal
L. van Beethoven, A. Dvořák, J. Brahms
Mimořádné setkání tří osobností české hudby, které si
nemůžete nechat ujít! Hornista Radek Baborák, zřejmě
náš nejuznávanější sólista současnosti vystoupí
s koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého
rozhlasu houslistou Petrem Zdvihalem a známým
skladatelem, ale i skvělým klavíristou Milošem Bokem.

14. 7.
Quartetto Telemann
Koncert v opatské zahrádce
Spojení staré hudby, letního večera, květin a barokní
architektury. Formální oblečení není požadováno, zato
můžete se sklenkou dobrého vína v ruce vychutnávat
suveréní intrepretaci v netradičním nástrojovém obsazení
- flétna, hoboj, kytara a violoncello.
(v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Modrého sálu)

24. 8.
Vilém Veverka – hoboj
Kateřina Englichová – harfa
Maurice Ravel, Claude Debussy, Luboš Sluka
První společné album dvou vynikajících interpretů
„Impressions” vydané roku 2017 Supraphonem
se stalo hudební událostí. Nyní máte možnost
vyslechnout si je naživo.

