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Sdružení profesionálních a dobrovolných kulturních pracovníků
a pořádající města a obce Vás zvou na koncert
27. ročníku hudebního festivalu
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PODBLANICKY t-IUDEBNI
PODZIM 20 II
(Jan DismasZelenka 1679-1745)

21. října 2011 V 17.00 hodin
Radějovice - Olešky
kostel Narození Panny Marie

Účinkují:

THURI ENSEMBLE
Jan Tburi - hoboj
Jaroslav 60bdal - housle
Tomáš Strašil - violoncello
Megumi Yamada - varhany
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THURl ENSEMBLE, první český hobojový kvartet
Vznik tohoto souboru inicioval v roce 2000 Jan Thuri. Ansámbl tvoří
čtyři instrumentaJisté s bohatými mezinárodními koncertními i soutěžními
zkušenostmi; nástrojové obsazení ve složení hoboj, případně anglický roh,
housle a viola společně s bassem continuem umožňuje velikou rozmanitost
repertoáru. Z tohoto důvodu se soubor věnuje nejen autentické interpretaci
hudby 17. a 18. století. ale s oblibou provozuje i díla zcela soudobá. Klade
důraz na českou tvorbu a tak pro soubor vznikla a byla mu dedikována
celá řada premiérových skladeb. Výrazným přínosem je i odborná hudební
spolupráce se skladatelem prof. F. X. Thurim - expertem v oblasti staré
hudby. Zvláštností souboruje také interpretace japonské tradični hudby a děl
japonských skladatelů, která je inspirována m. j. mezinárodním složením
souboru. THURl ENSEMBLEje pravidelným hostem mezinárodních hudebních
festivalů, účinkuje a nahrává pro Český rozhlas, televizi a pravidelně
koncertuje - v roce 2004 např. v pražském Rudolfinu, kde premiéroval
skladbu Entrée - Temps světově proslulého japonského skladatele Toru
Takemitsu, nebo v Paříži, kde v únoru téhož roku ziskal prestižní ocenění na
mezinárodní hudební soutěži T.I.M.

Program:

Jan Dismas Zelenka
1679-1745

Tři tance

Georg Friedricb Hándel
1685 - 1759

Triová sonáta
Adagio
Alla breve
Andante
Allegro

Johano Sebastian Bacb
1685 - 1750

Air

Georg PhiUip Telemann
1681 - 1767

Sonáta 9 moU
Sicciliano
Allegro
Minuetto
Adagio
Allegro

Jobann Sebastian Bach
1685 - 1750

Cboral z kantáty č, 147
Jesu bleibet meine Freude

Jan Dismas Zelenka
1679 - 1745

Franz Scbubert
1797 - 1828
František Xaver Tburi
*1939

č,

2 Es dur HWV 382

z orchestrálnl suity

c.

3 D dur, BWV 1068

Sonáta B dur ZWV 181
Largo
Tempo giusto
Ave Maria

Triová sonáta
Andante
A\legro
Largo
Allegro
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Pořadatelé si dovolují vyjádřit poděkování partnerům. bez
jejichž finanční pomoci by nebylo možno festival pořádat.
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Cidlinský - Galerie C • Grafické zpracování:
Zména programu vyhrazena.

Quo s.r.o.

