pĜedplatné koncertĤ - K/1 Klatovy
Cena pĜedplatného 720,-- Kþ = 6 titulĤ
Pokud vlastníte pĜedplatné divadelní skupiny B/1, A/1, C/1,
S/1 nebo klubovou sk. P/1, poskytneme vám slevu 100,-- Kþ
z koncertního pĜedplatného K/1, takže cena bude 620,-- Kþ.

Stálá divadelní scéna Klatovy

Pro držitele prĤkazu ZTP platí sleva 50 %.
Držitelé pĜedplatného skupiny K/1 se automaticky stávají þleny Kruhu
pĜátel hudby pĜi SDS Klatovy.
Pokud chcete vystavit fakturu pro zamČstnavatele, uvádČjte jejich
pĜesné adresy pĜi podání pĜihlášky!

PĜedplatné koncertĤ

Informace podává a závazné pĜihlášky pĜijímá
Stálá divadelní scéna - propagaþní oddČlení
339 01 Klatovy, PO BOX 72
- tel. 376 311 261, 720 531 095
*****************************************************

skupiny

K/l

BČhem mČsíce srpna-záĜí vám budou zaslány legitimace se složenkou.
PĜedplatné je možno hradit i hotovČ pĜiloženou složenkou v kanceláĜi
SDS Klatovy - do 31. Ĝíjna 2015
*****************************************************

sezona

VyplnČné pĜihlášky pošlete zpČt na výše uvedenou adresu
(nebo pĜes internet) - *nejpozdČji do 5. þervna 2015*.

2015 /2016

PĜihlášku najdete na www.divadlo.klatovynet.cz.
** zmČna programu vyhrazena **


V divadle je k dispozici bezbariérový pĜístup pro vozíþkáĜe.
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Dne 5. þervence 2015 uplyne 75 let od úmrtí tohoto
slavného þeského houslisty, 5. prosince 2015 pak 135
let od jeho narození. Tato skuteþnost je vhodnou
pĜíležitostí ke vzpomínce na naši houslovou legendu.
Houslista Miroslav Vilímec, pĜedseda Spoleþnosti
Jana Kubelíka, provází tento poĜad zasvČceným
výkladem. Jana Kubelíka pĜirovnávají k Paganinimu. Ve své dobČ byl miláþkem davĤ.
Mladý houslista s hĜívou tmavých vlasĤ okouzloval svou hrou i sex-appealem. ěíkalo
se, že je reinkarnací Paganiniho, že je také posedlý ćáblem. PouštČl se i do Paganiniho
kusĤ, nezalekl se ani jeho krkolomných Variací na anglickou hymnu, které se od þasĤ
italského mága nikdo neodvážil hrát.
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Nápad založit kapelu, která by používala klasické smyþcové nástroje v elektrické
podobČ a kombinovala klasickou a moderní hudbu, dostala houslistka Markéta
MuzikáĜová nČkdy v roce 2002, kdy se svým klasickým smyþcovým kvartetem
HarmOny koncertovala na turné Rýmování o životČ. Tady potkala rovnČž Petra
Maláska a pod dojmem spolupráce s jeho kapelou zaþala uvažovat o modernizaci
svého kvarteta. Inflagranti pak založila v roce 2004 a hned na jaĜe pĜíštího roku
vydal soubor pilotní singl, který na zaþátku léta 2005 následovalo debutové album
Rockmantica (Universal Music). Kdo tvoĜí trio Inflagranti?

Markéta MuzikáĜová - první housle,
KateĜina Lískovcová - druhé housle
Iris Morisáková - violoncello.



 

~QRU



-DQD0DUFLQNRYi6PRORYi-DQ.DĖND

YDUKDQ\ 







SR]RXQ

Michaela Ambrosi
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Jan KaĖka pochází ze Sokolova. Své hudebním vzdČlání získal na plzeĖské konzervatoĜi
u prof. Vlastimila Eichlera a na pražské HAMU pod vedením Doc. JiĜí Sušického. Po hostování
Západoþeském symfonickém orchestru, Karlovarském symfonickém orchestru, Komorní
filharmonii ýeské BudČjovice a PlzeĖské filharmonii nastoupil do operního orchestru Divadla
J.K.Tyla v Plzni. S tímto tČlesem odehrál nČkolik stovek pĜedstavení na domácí scénČ i v zahraniþí,
zejména v Japonsku. Jan KaĖka se kromČ klasické hudby vČnuje i hudbČ taneþní a jazzové. V
sedmnácti letech zaþal hrát se svými spolužáky z konzervatoĜe v kapele Taras Band a L69, pozdČji
založil svou vlastní autorskou kapelu Joe Blow. Jako þlen Orchestru Václava Hybše doprovázel
napĜíklad Evu Urbanovou, Karla Zicha, Karla Hálu, Jitku Zelenkovou nebo Václava NeckáĜe, se
kterým odehrál na turné po ýeské republice þtyĜicet koncertĤ. Deset týdnĤ svého hudebního života
strávil Jan KaĖka na moĜi jako þlen orchestru výletní lodi Aida Blue, dva roky hrál s plzeĖskou
taneþní kapelou P-Band.V souþasné dobČ uþí na ZUŠ J.Kliþky v Klatovech a hraje v muzikálovém
orchestru Divadla J.K. Tyla a v jazzové kapele Memory Jazz Band. ýasto také hostuje v PlzeĖské
filharmonii jako þlen orchestru i jako sólista. Po celou dobu jeho hudební þinnosti se také vČnuje
skládání a aranžování hudby.
Jana Marcinková Smolová pochází z Klatov, kde dostala své hudební základy.
Studovala na KonzervatoĜi v Plzni obor hra na klavír a hra na varhany. Vysokoškolská studia
absolvovala na JanáþkovČ akademii múzických umČní v BrnČ ve varhanní tĜídČ profesorky Kamily
Klugarové. AktivnČ se zúþastnila nČkolika mistrovských interpretaþních kurzĤ pod vedením
pĜedních evropských varhaníkĤ. Ve školním roce 2006/2007 získala roþní stipendijní pobyt na
Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu (SRN). Své vzdČlání rozšíĜila i dálkovým studiem
na Katolické teologické fakultČ UK v Praze.
Dnes se Jana Marcinková Smolová vČnuje pĜevážnČ pedagogické þinnosti, pĤsobí jako uþitelka
klavíru, varhan a jako korepetitorka nČkolika oborĤ na ZUŠ Josefa Kliþky v Klatovech. Úþastní se
metodických semináĜĤ a vzdČlávacích programĤ v oblasti výuky a hry na klavír a varhany. PĜispívá
do regionálního tisku, pĜipravuje prĤvodní slovo (psané þi mluvené) pro nČkteré koncerty poĜádané
školou. UplatĖuje se rovnČž jako hráþ sólový, komorní a liturgický. Podílí se na kulturním životČ
mČsta Klatov, pravidelnČ vystupuje v cyklu „Klatovské hudební þtvrtky“, v rámci výboru Kruhu
pĜátel hudby se každoroþnČ podílí na dramaturgii abonentních koncertĤ. Na plzeĖské radnici
zajišĢuje varhanní doprovod svatebních obĜadĤ. Je þlenkou Západoþeského hudebního centra,
dlouhodobČ spolupracuje se sopranistkou Danielou Mandysovou a s pozounistou Janem KaĖkou.
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Michaela Ambrosi a Petra Žćárská se potkaly již pĜed mnoha lety, kdy zaþínaly se
studiem staré hudby. Potom se jejich cesty na nČkolik let rozdČlily. PĤsobily
v rĤzných souborech a získávaly zkušenosti, které nyní zúroþují ve spoleþných
projektech. Spojuje je nejen nadšení pro objevování hudby, která byla historií
zapomenuta, ale také možnosti, které jejich nástroje nabízí. Spojení cembala a
flétny má velmi dlouhou a rozmanitou tradici, poþínaje renesanþní hudbou pro
virginal, flétnu a hlas, pĜes barokní skladby pro flétnu a basso continuo, až ke
galantnímu slohu, kdy vznikají skladby pro obligátní cembalo s flétnovým
doprovodem. Interpretky se rozhodly proniknout hloubČji k podstatČ hudby, kterou
publiku pĜináší, a tak se obČ v rámci doktorského studia vČnují jednomu neprávem
opomíjenému þeskému skladateli. Michaela se zamČĜila na hudbu JiĜího ýarta a
Petra spojila své studium s odkazem Josefa Antonína ŠtČpána. Nevyhýbají se ale
ani souþasné literatuĜe komponované pĜímo pro jejich nástroje. V Pro Arte
Bohemica by rády navázaly na odkaz kdysi slavného souboru Pro Arte Antiqua,
který byl prĤkopníkem v historicky pouþené interpretaci v ýeské republice.















Petra Žćárská
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Všichni tĜi þlenové Lobkowicz Tria jsou uznávání sólisté a komorní hráþi.
Zkušenosti z mnohých pódií v tuzemsku i v zahraniþí využil soubor na
mezinárodní soutČži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu, kde získal
v záĜí 2014 první cenu a cenu publika. Lobkowicz Trio je také laureátem
DvoĜákovy mezinárodní soutČže v Praze. Soubor vystoupí v této a pĜíští sezónČ
na prestižních festivalech v Rakousku a Itálii. Díky své souhĜe, pĜesvČdþivé
interpretaci, precizní technické úrovni a vytĜíbené intonaci si soubor získává
uznání publika i odborné veĜejnosti. Lobkowicz trio konzultuje s pĜedními
þeskými umČlci, jako je prof. Ivan Klánský, prof. Miroslav Petráš, nebo prof.
P.HĤla.
Název souboru poukazuje na tradiþní propojení rodu LobkowiczĤ a mnoha
skladatelĤ osmnáctého a devatenáctého století. Ludwig van Beethoven vČnoval
LobkowiczĤm Trojkoncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr, který patĜí
k vrcholĤm triového repertoáru. Svolení používat tento vznešený název dostal
ensemble od pana Jaroslava Lobkowicze.


