Saxofon a akordeon Dua Aliada zněly šonovským kostelem svaté
Markéty
Šonov | Běžně koncertují v hudebních síních po celém světě i na neobvyklých a netradičních
místech. V sobotu 20. července je hudební festival Za poklady Broumovska zavedl do kostela sv.
Markéty v Šonově, kde vystoupili v české premiéře na čtvrtém festivalovém koncertu –
rakouské Duo Aliada, neboli saxofonista Michal Knot a akordeonista Bogdan Laketic.
Dva zvukově originální nástroje v nezvyklé hudební kombinaci přilákaly během horkého sobotního
podvečera do zcela zaplněného šonovského kostela přes tři sta milovníků klasické hudby. Díky nim
i díky skvělému programu připsal čtvrtý koncert na festivalové konto zatím nejvyšší letošní částku
vybranou díky dobrovolnému vstupnému – 30.160 korun.
„Aliada znamená spojenectví, v tomto případě spojení dvou nástrojů, které jsou samostatně, natož pak
v duu dost neobvyklé. Rakouské Duo Aliada připravilo velmi atraktivní program z vlastních aranží
skladeb J. S. Bacha, W. Lutoslawského, E. Griega, I. Stravinského, Ch. Corey a G. Gershwina. Zazněla i
skladba T. Skwerese napsaná na objednávku dua, reflektující dnes velmi aktuální téma imigrace a
humanity,“ popsala sobotní večer výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová.
Pozvánka na 5. koncert festivalu / 27. července, Vižňov
Kostel sv. Anny ve Vižňově se v sobotu 27. července v 18 hodin otevře díky pátému festivalovému
koncertu, během něhož se publiku představí Stamicovo kvarteto spolu s violistkou Kristinou
Fialovou a violoncellistou Petrem Nouzovským ve smyčcových sextetech Dvořáka a Čajkovského.
Vstupné na koncert je dobrovolné. Výtěžek putuje na obnovu kostelů broumovské skupiny.
„Obsazení smyčcového kvarteta tentokrát doplní violoncello a viola, aby ukázali posluchačům jak
mohutně, téměř orchestrálně dokáže znít soubor šesti smyčcových nástrojů v případě, že skladatel
skvěle ovládá instrumentaci. Koncert je naplněním cíle spojovat generace umělců a jistě poskytne
posluchačům zážitek ze špičkové interpretace,“ uvedli organizátoři festivalu.
Program koncertu:
J. Förster: Modlitba
Antonín Dvořák: Smyčcový Sextet A dur, op. 48

Petr Iljič Čajkovskij: Smyčcový sextet d moll, op. 70 „Souvenir de Florence“
Nad 14. ročníkem festivalu převzali záštitu: Ministerstvo kultury ČR, kardinál Dominik Duka OP a
víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj. Hlavními partnery festivalu jsou Ministerstvo
kultury ČR, Královéhradecký kraj, město Broumov a společnost MND. Významnými partnery jsou
Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing,
Kasper KOVO, Wikov a Z-Trade. Partnery festivalu jsou Královéhradecká diecéze a místní farnosti,
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region
Broumovsko, Rakouské kulturní fórum, Polské velvyslanectví v Praze, P-Transport, Petrof, Penzion
Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve
svých obcích.
Mediálními partnery 14. ročníku festivalu jsou Harmonie, Opera+, Klasikaplus.cz, Radio Classic,
Český rozhlas Hradec Králové, PROPAMÁTKY, Týdeník Rozhlas, scéna.cz a Naše Broumovsko.
Aktuální informace naleznou zájemci na webu www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu
festivalu.
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