1500 hudebníků z celého světa již za měsíc v Praze a Kutné Hoře
VÁCLAV BLAHUNEK

Již za měsíc, ve dnech
8.–11. července 2016 se
poprvé v České republice
– v Praze a v Kutné Hoře
uskuteční Mezinárodní
hudební konference
WASBE. Této jedinečné
přehlídky světových a českých dechových symfonických orchestrů se zúčastní
dohromady více než 1500
hudebníků z celého světa!
TO NEJLEPŠÍ Z CELÉHO
SVĚTA NA PĚTI PÓDIÍCH
Můžete se těšit na excelentní orchestry z celého
světa, např. ze Spojených
států dorazí Charleston
South University Wind
Ensemble, který do Prahy

přiveze unikátní konfrontaci
starých benátských mistrů
Giovanni Gabrieliho či Orazio Vecchi s modernou
20. století Michaela Colgrasse, Alana Hovhanesse či
Čechoameričana Roberta
Kurky. Koncert se vstupem
zdarma bude rozdělen na
hudbu chrámovou, věžní
a válečnou, bude se konat
9. 7. od 13:00 hod. v Kongresovém sále České národní banky na Senovážném
náměstí v Praze. Odpolední
bloky koncertů se v tomto
akusticky ojedinělém sále
budou konat od soboty
9. července až do pondělí
11. července vždy mezi
14:00–17:30 hod.
Další série odpoledních
koncertů s volným vstupem

se uskuteční 9.–11. 7. vždy
mezi 14–17 hod. ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR,
kde se nachází světově unikátní
Salla
Terrena,
barokní
skvost
akustické
dokonalosti.
Z účinkujících souborů za
zvláštní pozornost stojí Blasorchester města Luzern,
jenž předvede nejen hudbu
pochodovou, ale též původní hudbu alpskou včetně
stylizací nejstarších známých švýcarských lidových
písní. Podobný zážitek si
mohou návštěvníci vychut-

nat v Zahradě Galerie Středočeského kraje v Kutné
Hoře, kde se odehraje
pásmo odpoledních openair
koncertů
o víkendu
9.–10. 7.
vždy od
14:00
hod.
UNIVERZITNÍ I VOJENSKÉ
ORCHESTRY
Zahajovací koncert se
uskuteční již v pátek 8. 7. od
18:00 hod. ve Dvořákově síni Rudolfina. Postupně zde
vystoupí špičkové univerzitní dechové symfonické
orchestry z Estonska, Ma-

ďarska a Slovinska, každý
s hodinovým reprezentativním programem toho nejlepšího, co jejich národní
kultury v současnosti nabízejí. Na zahajovací a další
večerní koncerty WASBE již
zbývá jen několik málo posledních vstupenek, proto
neváhejte s jejich zakoupením.
Vrcholem bude sobotní
vystoupení Hudby Hradní
stráže a Policie ČR ve Španělském sále Pražského
hradu. Závěrečný koncert
v pondělí 11. 7. od 19:00 hod.
nabídne premiéru holandské speciality v podobě Národního fanfárového orchestru mladých. Toto špičkové těleso sbírá úspěchy
a je zváno k účinkování po

celém světě. Druhá polovina
večera ve Smetanově síni
Obecního domu bude patřit
Ústřední hudbě Armády ČR,
takže se publikum může
těšit na vskutku jedinečný
zážitek.
MÁME BÝT NA CO HRDÍ
Češi jsou mnohými ze
zahraničí nahlíženi jako otcové patroni světa dechové
symfonické hudby díky naší
skladatelské a interpretační
tradici. Přijďte i vy na prestižní koncerty v rámci
WASBE PRAGUE 2016 a poznejte tento okouzlující svět
na vlastní kůži!
Více informací a předprodej vstupenek naleznete na
www.wasbeprague.com
(PR)

