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Město Rájec-Jestřebí

ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s. r. o.

Cyklus koncertů
je pořádán pod záštitou starostky
Mgr. Romany Synakieviczové.

Pátek 14. 9. 2018 v 19 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou

Slavnostní zahajovací koncert

Pátek 4. 1. 2019 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna

Novoroční koncert s přípitkem starostky

Božská harfa Moravské klavírní
Jany Bouškové trio a hosté

Členka České filharmonie a výjimečná reprezentantka
české klasické hudby doma i v zahraničí uspěla jako jediná
představitelka harfového oboru na nejprestižnějších
harfových soutěžích v zahraničí a dnes je velmi žádanou
umělkyní vystupující po celém světě.
Vstupné jednotlivě: 180/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Pátek 16. 11. 2018 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna

Ďábelský virtuóz

Ivan Herák & band

Ivan Herák (housle), Josef Fečo (kytara),
Marek Boldi (kontrabas)
Ivan Herák patří k nejvyhledávanějším českým cikánským
houslovým virtuózům. Uslyšíte virtuózní skladby i teskné
balady pro sólové housle převážně z maďarské,
rumunské a slovenské romské lidové tvorby s prvky
klasicko-romantické hudby.
Vstupné jednotlivě: 120/100 Kč (děti, studenti, předprodej)

Středa 12. 12. 2018 v 19 h, kostel Všech svatých

Adventní koncert

Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková
– klavír, Miroslav Zicha – violoncello,
operní sólisté v jednání

Renomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí
tradiční svátečně laděný program zaměřený na slavné árie
a dueta z oper a operet světového repertoáru. O přestávce
jsou všichni hosté zváni k tradičnímu novoročnímu přípitku.
Vstupné jednotlivě: 120/100 Kč (děti studenti předprodej)

Pátek 15. 3. 2019 v 19 h, obřadní síň MÚ

Pódium mladých &
Aleš Tvrdík a TRIA LIGNA
Aleš Tvrdík – klarinet, Kateřina Trumpešová
– hoboj, Adam Pešek – fagot

Jako každoročně bude jeden koncert Kruhu přátel hudby věnován
prvotřídním mladým interpretům, kteří na základě mimořádných
úspěchů dosáhli na stipendium Českého hudebního fondu a uvedení na Listinu nejúspěšnějších mladých umělců v České republice.
Vstupné jednotlivě: 120/100 Kč (děti, studenti, předprodej)

Pátek 26. 4. 2019 v 19 h, obřadní síň MÚ

BAROCK
&
Barokní
Hany Bartošové
a rockové hity

Přední česká varhanice, umělecká ředitelka a dramaturgyně
Brněnského varhanního festivalu, předsedkyně Klubu moravských skladatelů a aktivní propagátorka české hudby v zahraničí
představí rozmanitý repertoár od baroka až po současnost.
Vstupné jednotlivě: 120/100 Kč (děti, studenti, předprodej)

Adresy míst konání koncertů:
1) Státní zámek Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, Rájec-Jestřebí
2) Obřadní síň MÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí
3) Kulturní centrum – sokolovna, Fügnerova 281, Rájec-Jestřebí
4) Kostel Všech svatých, Blanenská (naproti MÚ), Rájec-Jestřebí
Změna programu vyhrazena.

Adam Malík – elektrická kytara
Pavel Wallinger – housle
Komorní orchestr Musici Boemi

Renomovaný komorní orchestr s kytarovým mágem Adamem
Malíkem, frontmanem úspěšné AC/DC revival kapely, nabízí spojení
drsného zvuku elektrické kytary a libozvukem smyčců ve slavných
skladbách barokních mistrů v čele s Antoniem Vivaldim, Johannem
Sebastianem Bachem a rockových legend, jakými byli QUEEN,
AC/DC, The Scorpions, Bon Jovi, The Aerosmith či Guns N’ Roses.
Vstupné jednotlivě: 200/150 Kč (děti, studenti, předprodej)

Předplatné:
zlevněná přenosná abonentka
pro 1 osobu 390 Kč(dítě do 15 let,
student do 26 let)
přenosná abonentka pro 1 osobu 490 Kč
přenosná abonentka pro 2 osoby 790 Kč
Slevy:
50 % ze vstupného na jednotlivé
koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel
hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
a jedné doprovodné osobě (abonentka
je nepřenosná)
Předprodej vstupenek a abonentek:
Informační centrum Rájec-Jestřebí,
Komenského 620, Rájec-Jestřebí,
tel. 516 432 191,
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz,
www.hudbarajecjestrebi.cz
Dramaturgie a marketing:
umělecká agentura GLOBART s.r.o.,
MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603 840 013,
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz
Partner:
Český hudební fond

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými
koncerty talentovaní žáci ZUŠ z Rájce-Jestřebí.
Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových
umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém
našeho hudebního školství.

www.hudbarajecjestrebi.cz

