Varhanní koncert zavedl „Poklady“ poprvé do kostela sv. Petra a
Pavla v Broumově
Broumov – Již počtvrté usedlo publikum festivalu Za poklady Broumovska do kostelních lavic, aby si
vyslechlo další z koncertů, které festival po celé léto na Broumovsku pořádá. Sobota 21. července
patřila kostelu sv. Petra a Pavla v Broumově, v němž vystoupil varhaník Přemysl Kšica a trumpetista
Miroslav Smrčka.
Skladby Georga Philippa Telemanna, Johanna Pachelbela, Johanna Sebastiana Bacha, Leopolda
Mozarta, Johanna Caspara Ferdinanda Fischera a Jiřího Ropka zněly kostelem v podmanivé atmosféře
sobotního červencového podvečera. Cestu na čtvrtý koncert si našlo 266 návštěvníků a ve festivalových
kasičkách „zacinkalo“ 19.925 korun.
„Premiéru na festivalu měli nejen vynikající interpreti, ale i místo konání, tedy kostel sv. Petra a Pavla,
a především překrásné rekonstruované varhany. První věrohodná písemná zmínka o broumovských
varhanách je v latinsky psaném inventáři z roku 1807, rok zhotovení je v tomto dokumentu uváděn jako
1766. Varhany byly samozřejmě v průběhu let své existence několikrát přestavovány, postupně změnily
nejen zvukový charakter, ale i vzhled. Finální přestavbu nástroje provedli v letech 2014 – 2017 Ivan a
Pavel Červenkovi z Jakubovic u Lanškrouna, kteří také nástroj připravili na dnešní koncert,“ uvedla
ředitelka festivalu Tereza Kramplová.
„Hrálo se nám výborně. Jednak zde byl čerstvě restaurovaný nástroj a krásná akustika, jelikož chrám
sv. Petra a Pavla je poměrně velký. A bylo zde i mimořádné množství posluchačů, to nás velice mile
překvapilo a dojalo,“ uvedl Přemysl Kšica po koncertě.

Pozvánka na 5. koncert / 28. 7. 2018 Kostel sv. Barbory, Otovice
Festival Za poklady Broumovska v sobotu 28. července v 18. hodin pokračuje pátým koncertem
v kostele sv. Barbory v Otovicích. Představí se vítězové rozhlasové soutěže Concertino Praga, fagotista
Adam Plšek a vítězka Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa Eliška
Tkadlčíková. Koncert je cenou festivalu Za poklady Broumovska za jejich vítězství v soutěžích. Vstupné
je dobrovolné.
Program:
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Antonio Vivaldi: Koncert pro fagot a moll, RV 497
Johann Sebastian Bach: Partita pro fagot d moll transc. William Waterhouse BWV 1013
Domenico Scarlatti: Sonata f moll K 367
Georg Friedrich Händel: Suita B dur
Fryderyk Chopin: Nocturno c moll op. 48 č. 1
Mazurka a moll op. 17 č. 4
Waltz e moll op. posth
Francis Poulenc: Novelette č. 1,2
Laureát Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2017, vítěz Mezinárodní soutěže dechových
nástrojů v polské Wroclawi (2016) a student Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, kde
studuje obor fagot pod vedením MgA. Lukáše Kořínka, Adam Plšek, se na festivalu Za poklady
Broumovska představí poprvé stejně jako vítězka Mezinárodní soutěže Broumovská klávesa, Eliška
Tkadlčíková. Eliška získala v roce 2017 1. místo a titul Absolutního vítěze na celostátní soutěži mladých
klavíristů „Prague Junior Note“ v Praze, 1. cenu na celostátní soutěži ZUŠ, cenu „Talent Olomouckého
kraje“ a titul „Laureát Mladého klavíru 2017“. Studuje anglickou sekci na Gymnáziu Olomouc – Hejčín
a zároveň je studentkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením profesora Karla
Košárka. Oba umělci zastupují tu nejmladší generaci špičkových umělců, budeme se tedy spolu s nimi
těšit na jejich vystoupení a možnost srovnání s výkony jejich ostřílených kolegů. Klavírního
doprovodu Adama Plška se ujme vyhledávaný doprovazeč a klavírista Stanislav Gallin.
Nad 13. ročníkem festivalu převzali záštitu Ministerstvo kultury, kardinál Dominik Duka OP a víceletou
záštitu převzal Královéhradecký kraj.
Festival podpořili partneři MND, Kasper, město Broumov, Raiffeisen Leasing, Hobra-Školník, Státní
fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, Královéhradecká diecéze a místní
farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Podnikatelský klub Broumovska, Dobrovolný
svazek obcí Broumovsko, Region Broumovsko, Rakouské kulturní fórum, P-Transport, Clarina, Petrof a
místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích.
Mediálními partnery 13. ročníku festivalu jsou Harmonie, Radio Classic, Týdeník Rozhlas, Český rozhlas
Hradec Králové, PROPAMÁTKY, scéna.cz a Naše Broumovsko. Aktuální informace naleznou zájemci na
webu www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu festivalu.
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