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SKUTE%SKÉ NOVINY

Soubor Musica Florea v kostele Nanebevzetí Panny Marie
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Díky projekci a jedineIným p6veckým výkonFm byla opera Rusalka neopakovatelným zážitkem.

FESTIVAL
OHLASY
A DOJMY
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Haydnovo StvoGení bylo uvedeno v kostele v Hlinsku. Foto: Petra Plisková - Šoltysová
Markéty Cukrové.
F. J. Haydn - Stvo8ení
Projektem, který v historii festivalu dosud nem6l obdoby, bylo
Haydnovo StvoGení, provedené více
než 130 úIinkujícími. SouIasn6 šlo
o technicky a organizaIn6 nejnároIn6jší koncert, pGi n6mž v kostele
Narození Panny Marie v Hlinsku
muselo vzniknout provizorní pódium pro 90 zp6vákF, sólisty a poIetný orchestr. Díky za spolupráci
patGí panu d6kanovi Hojnému z hlineckého D6kanství, p. Bakešové za
zapFjIení prostor smuteIní sín6 pro
vystupující a samozGejm6 i zástupcFm vedení M6sta Hlinsko, kteGí
všem požadavkFm organizátorF vyšli maximáln6 vstGíc.
Opera Rusalka
Grandiózní a velkolepou teIkou
za VII. roIníkem festivalu byla opera Rusalka. V originálním podání
se s ní ve SkutIi pGedstavila vysoce
um6lecky hodnocená scéna Divadla
J. K. Tyla v Plzni. PGedstavení m6lo
svou 39. reprízu, ale poprvé mohlo být odehráno mimo domovskou
scénu – vyžaduje totiž možnost digitální produkce, kterou KKS disponuje.
Hudba dozn6la, transparenty a
praporky z ulic zmizely, ale dojmy v nás pGetrvají po celý pGíští
rok, který bude napln6n pGípravou
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební SkuteI 2011. Jako pGíslib
nechb zazní, že se op6t máte na co
t6šit.
/bal/

VII. roIník festivalu Tomáškova
a Novákova hudební SkuteI je za
námi. ProstGednictvím n6kolika fotograOí se ješt6 vracíme k jeho programu, abychom si pGipomn6li dojmy, které v nás koncerty vyvolaly.
Klavírní koncert
Martina Vojtíška
V komorním prostGedí m6stského
muzea zazn6ly v dokonalém provedení nejprve úžasné a dechberoucí
skladby F. Chopina. Poté Martin
Vojtíšek odehrál pod portrétem Vít6zslava Nováka i velmi nároIné
skladby této významné skuteIské
osobnosti.
Opereta Veselá vdova
Tém6G do posledního místa vyprodaný sál potleskem ocenil nejen
vynikající p6vecké výkony hlavních
pGedstavitelF, ale také výpravnost
pGedstavení, zvuk orchestru a krásnou Lehárovu hudbu, ale i Gadu komických situací, které tuto operetu
uIinily divácky tak oblíbenou.
P8ehlídka p:veckých sbor=
Více o p'ehlídce +t-te na str. 6
Dagmar Pecková
a Vojt:ch Spurný
Vstupenky na tento koncert byly
zárukou spokojenosti. Vynikající
výkony obou protagonistF se oIekávaly a publikum v beznad6jn6
vyprodaném sále bylo vskutku nadšeno a nešetGilo ovacemi.
Musica Florea a A.Vivaldi
Tém6G do posledního místa zapln6ný kostel Nanebevzetí Panny
Marie byl unesen pGekrásnou malebností a vzletností díla Antonia
Vivaldiho. Zážitek ze Stabat mater
i ostatních skladeb umocnilo vynikající provedení souboru, který se
specializuje na dobovou hudbu stejn6 jako výkon mezzosopranistky
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! Neopakovatelnou atmosféru prožívali návšt6vníci galakoncertu
Dagmar Peckové a Vojt6cha Spurného. Jejich vystoupení bylo bezesporu jedním z vrcholF festivalu.
! PGíznivci operetního žánru si pGišli na své pGi Veselé vdov6, kterou
ve SkutIi uvedlo SeveroIeské divadlo opery a baletu. Krásné skladby
a známé melodie F. Lehára pot6šily návšt6vníky n6kolika generací.

Oba koncerty pGehlídky byly tradiIn6 zakonIeny spoleInou písní všech vystupujících.
Foto: L. Balounová
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