Mimořádný hodový koncert 8. září 2016
pěvecký sbor Jitro řídí Jiří Skopal
Vážení přátelé vážné hudby,
dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat na připravované koncerty
Bítešského hudebního půlkruhu v jeho nadcházející jubilejní
20. sezóně. Přeji vám příjemné umělecké zážitky.
Ing. Otto Hasoň, předseda spolku

SMETANOVO TRIO
4. října 2016
Jitka Čechová – klavír
Jiří Vodička – housle
Jan Páleníček – violoncello
Smetanovo trio, založené v roce 1934 klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Ve Velké Bíteši se nám představilo
již v roce 2010.

POCTA SMYČCŮM
11. listopadu 2016
prof. František Novotný – housle
Jiří Klecker – housle
Sakura Ito (Japonsko) – housle
Klára Erdingerová Staňková – housle
Leoš Černý – viola
Projekt profesora brněnské JAMU Františka Novotného Pocta smyčcům sklízí nadšené ovace
světového publika. Vystupuje se svými nejlepšími
žáky, současnými i bývalými, dnes již renomovanými sólisty.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS – VÁNOCE KARLA IV.
6. prosince 2016
koncert pod záštitou starosty Velké
Bíteše ing. Milana Vlčka
Před sedmi sty lety se narodil snad nejslavnější a bezpochyby nejoslavovanější český
král Karel IV. Schola Gregoriana Pragensis
k tomuto výročí nastudovala dva programy, ten vánoční uslyšíme v Bíteši.

ELIŠKA BALABÁNOVÁ – KYTARA,
ELLEN VELÍŠKOVÁ – CEMBALO
3. ledna 2017
Neobvyklá kombinace kytary a cembala v podání
dvou mladých umělkyň.
Eliška Balabánová je na
listině mladých talentů
Nadace Český hudební
fond.

RENATA A IGOR ARDAŠEVOVI – 2 KLAVÍRY
7. února 2017
Fenomenální brněnské klavíristy
manžele Ardaševovy není třeba
bítešskému publiku představovat.
Jsou stoprocentní zárukou kvality,
ať hrají spolu čtyřručně, na dva klavíry či každý zvlášť.

KALABIS QUINTET
7. března 2017
Komorní seskupení z listiny NČHF:
Zuzana Bandúrová – flétna
Jarmila Vávrová – hoboj
Nela Durníková – klarinet
Denisa Beňovská – fagot
Adéla Triebeneklová – lesní roh
Soubor byl založen studentkami AMU v Praze v roce
2012, získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích.

DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ,
DOC. JIŘÍ HOŠEK – VIOLONCELLA
4. dubna 2017
Otec a dcera – dokonalá
souhra dvou violoncell.
V Bíteši jsme je slyšeli s židovskou hudbou v květnu
2012. Patří k nejvýraznějším violoncellistům současnosti.

CZECH BRASS BAND – MIMOŘÁDNÝ KONCERT

Marek Zvolánek, Marek Vájo, Jiří Houdek – trubky
Lukáš Moťka, Stanislav Penk – trombóny
Karel Kučera – bastrombón
Karel Malimánek – tuba

2. května 2017

Žesťový soubor byl založen v roce 1991 nadšenými studenty Pražské konzervatoře jako dechové
kvinteto. V současné době hraje v rozšířeném složení. Interpretují skladby od renesance přes
baroko, klasicismus, romantismus až k jazzu, popu, funky a filmové hudbě.

•
•
•
•

Koncerty se konají v Kulturním domě ve Velké Bíteši, není-li na plakátu uvedeno jinak
Abonentní vstupenky můžete zakoupit na prvním a druhém koncertu sezóny
Vstupenky na jednotlivé koncerty přímo v místě konání před koncertem
Ceny abonentních vstupenek (7 řádných koncertů sezóny): 600 Kč, 500 Kč – důchodci,
400 Kč – mládež do 18 let a studující
• Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty: 120 Kč, 100 Kč – důchodci,
80 Kč – mládež a studenti, děti do 6 let zdarma
• Pokračujeme dalším ročníkem oblíbené dětské soutěže. Informace při zahájení sezóny
• Změna termínu a účinkujících vyhrazena

