Prague Cello Quartet exceloval na předposledním koncertě festivalu
Za poklady Broumovska
Martínkovice – Bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem, který si vyžádal dva další přídavky,
skončil devátý koncert prázdninového hudebního cyklu Za poklady Broumovska. Sobota 25.
srpna patřila souboru Prague Cello Quartet, který oslnil publikum v kostele sv. Jiří a Martina
v Martínkovicích.
Předposlední koncert 13. ročníku festivalu si na své konto připsal letos zatím nejvyšší návštěvnost, nejvyšší
vybrané vstupné i nadšené reakce posluchačů. Do Martínkovického kostelíku, který doslova praskal ve svých
kostelních švech, se vměstnalo 550 návštěvníků a kasičky s dobrovolným vstupným zaplnilo přes 40 tisíc
korun.
Čtveřice mladých violoncellistů Prague Cello Quartet vystoupila s originálním repertoárem, který zahrnoval
klasické skladby, písně z muzikálů Fantom Opery nebo Jesus Christ Superstar, filmové melodie i moderní
hity od Coldplay, Queen, Eda Sheerana a Bobbyho McFerrina.
„Koncert formace Prague Cello Quartet byl milým vybočením z čistě klasické hudby do světa pop music,
jazzu i rocku. Festivalové publikum se v rámci téměř dvou hodinové show pobavilo a na konci koncertu i
zapojilo do produkce čtyř skvělých hráčů, kteří dokázali, že klasika může i bavit,“ zhodnotila sobotní
podvečer v nabitém kostele v Martínkovicích ředitelka festivalu Tereza Kramplová.
„Atmosféra koncertu byla úžasná, publikum bylo naprosto fantastické. Většinou když hrajeme v kostelích,
tak lidé jsou umírnění, nejsou tak hluční, asi i proto, že mají respekt k tomuto prostoru. Ale dnes, asi i tím,
že tu bylo tolik lidí, tak se publikum nebálo a bylo super, reagovalo celou dobu,“ uvedl po koncertě Petr
Špaček z Prague Cello Quartet.

Pozvánka na závěrečný koncert / 1. 9. 2018 Broumov
Poslední, desáté festivalové zastavení nabídne posluchačům vystoupení renomované sopranistky
Kateřiny Kněžíkové, houslisty Milana Al-Ashaba a orchestru L´Armonia Terrena pod vedením dirigenta
Zdeňka Klaudy. Závěrečná festivalová znělka se rozezní v sobotu 1. září od 18 hodin v kostele sv.
Vojtěcha v broumovském klášteře. Koncert bude poslední příležitostí, jak pomocí dobrovolného
vstupného v rámci festivalu přispět na obnovu kostelů broumovské skupiny.
Program závěrečného koncertu:
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Ludwig van Beethoven: Ah, perfido!, Koncertní árie pro soprán a orchestr, op. 65
Antonín Dvořák: Romance pro housle a orchestr op. 11
Wolfgang Amadeus Mozart: Ah, lo previdi... Recitativ a árie pro soprán a orchestr, KV 272
Leopold Koželuh: Symfonie č. 5 g moll
Wolfgang Amadeus Mozart: Bella mia fiamma, addio! Koncertní árie pro soprán a orchestr, KV 528
"Josefína Dušková - Bella mia fiamma" je koncertní program založený na 3 scénách (áriích), které buď
Josefína Dušková premiérovala (Ah, perfido!), nebo které pro ni byly přímo komponovány (Ah, lo
previdi - r. 1777, když se poprvé setkali s Mozartem v Salzburgu, a Bella mia fiamma, kterou pro ni
napsal údajně zavřený v altánku na Bertramce, když tu trávil čas přípravami premiéry Dona
Giovanniho). Árie jsou doplněné symfonií Dvořákovou Romancí pro housle a orchestr a Symfonií č. 5
Leopolda Koželuha.
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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