Letní hornové kurzy vyvrcholily sedmým koncertem festivalu Za
poklady Broumovska
Broumov – V sobotu 11. srpna byl v broumovském klášteře slavnostně zakončen 4. ročník
mezinárodních Letních hornových kurzů. Vyvrcholením celého hornového týdne pak byl
sobotní koncert lektorů kurzů Esy Tapaniho, Zuzany Rzounkové a Jana Vobořila v rámci
festivalu Za poklady Broumovska.
Na hornové kurzy, probíhající ve dnech 5. - 11. srpna, se přihlásilo více než padesát účastníků z
Japonska, Maďarska, Slovinska, Ruska, Slovenska a České republiky. Zakladatelkou a uměleckým
garantem kurzů je sólohornistka Symfonického orchestru FOK, Zuzana Rzounková, která uvedla:
„Čtvrtý ročník Letních hornových kurzů byl mimořádný počtem přihlášených posluchačů. Vnímáme jako
obrovský úspěch, že se k nám studenti vrací a že jsme atraktivní i pro nové zájemce. Letos jsme rozšířili
základnu lektorů o pedagogy pro mladší ročníky, starší a zkušenější byli v péči lektorů z Čech i skvělého
finského kolegy Esy Tapaniho. Milým osvěžením uprostřed týdne byl koncert na Jízdárně
v Hejtmánkovicích.“
Zuzana Rzounková letos přizvala ke spolupráci finského hornistu Esu Tapaniho, profesora na
Hochschule fur Musik ve Frankfurtu nad Mohanem, Jana Vobořila, sólohornistu České filharmonie,
Martina Sokola, prvního hornistu FOK a pedagožku Lenku Němcovou.
„Pořadatelům hornových kurzů v broumovském klášteře se podařila úžasná věc, a to spojit nádherné
prostředí se špičkovým programem pro účastníky. To je určitě důvod letošního obrovského počtu
posluchačů, což hodnotím velmi kladně. Krásné prostředí, nadšení účastníci… Přeji kurzům mnoho
úspěchů do dalších let,“ uvedl Esa Tapani. Ten pak v sobotu v podvečer spolu se Zuzanou Rzounkovou,
Janem Vobořilem a Janou Goliášovou vystoupil na sedmém koncertu festivalu Za poklady Broumovska
v Polici nad Metují, v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hornový koncert si přišlo vyslechnut …
posluchačů, kteří na dobrovolném vstupném přispěli částkou … korun.

Pozvánka na 8. koncert / 18. 8. 2018 Vižňov
Samé osmičky budou doprovázet následující festivalový koncert. Již poosmé se sejde festivalové
publikum, aby si vychutnalo další z hudebních zážitků, a to v sobotu 18. 8. od 18 hodin v kostele sv.
Anny ve Vižňově. Na osmém koncertu, který bude nahrávat Český Rozhlas Vltava, vystoupí ensemble

Hudební festival Za poklady Broumovska
Klášterní 1, 550 01 Broumov, Česká republika

IČ: 02298490
www.zapoklady.cz

CASTELKORN, ve složení: Josef Žák - housle, Anastasia Baraviera - violoncello, Felipe Guerra cembalo/varhanní pozitiv a Victorien Disse - teorba/kytara s tímto programem:
Heinz Ignaz Franz Biber: Sonata A dur
Georg Muffat: Sonata Violino Solo
Antonio Bertali: Ciaccona
Johann Heinrich Schmelzer: Sonata Quarta RE MAJ
Heinz Ignaz Franz Biber: Sonata Reprezentativa
Castelkorn je instrumentálním uskupením, které vychází z repertoáru Kroměřížských archivů, ve
kterých se ukrývá množství skladeb z období baroka jak v Čechách a na Moravě, tak především z velkých
kulturních center střední Evropy se silnou vazbou na Itálii.
„Ze sbírky z Kroměřížského archivu vybrali účinkující skladby pro housle a basso continuo, především
duchovní hudbu. V programu zazní i hudba světská, až nevážná. Francouzský soubor trávil minulý rok
ve Vižňově léto, kdy natočil v místním kostele patřícím do broumovské skupiny kostelů své profilové CD
Lamentevole, symbolicky se tak v rámci festivalu vrací do našeho regionu. Má zároveň i podtrhnout
obrovský kulturní význam broumovských kostelů i jejich současný stav a nutnost jejich zachování,“ říká
k programu osmého koncertu ředitelka festivalu Tereza Kramplová.
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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