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KYTAROVÝ RECITÁL ONDŘEJE PAVLÍČKA "NAPŘÍČ STOLETÍMI"
Stává se milým zvykem, že se ve sborovém domě Betlém Církve českoslovesnké
husitské mimo bohoslužeb, výuky náboženství, dětského volnočasového klubu
ŠALOMOUN či Setávání nad Biblí konají akce, které obohacují a kultivují
kulturní život v naši městské části. Minulý rok to byl například Tříkrálový nebo
Svatomartinský koncert, v lednu tohoto roku pak autorský večer Juraje Jordána
Dovaly.
V rámci Noci kostelů minulého roku jsme měli možnost poznat umění pana
Ondřeje Pavlíčka ve hře na koncertní kytaru ve Sboru Páně v Řečkovicích.
Protože jeho interpretace se u posluchačů setkala s vřelým přijetím, dohodli jsme
se na jeho pozvání do naši městské části.
Jsme rádi, že vás nyní můžeme pozvat na kytarový recitál Ondřeje Pavlíčka
„Napříč stoletími“, který se uskuteční 1. 3. 2019 v 18:30 hod. ve sborovém
domě Bedtlém, Selská 53, Brno – Maloměřice.
Alespoň pár slov o tomto koncertu: na jeho úvod zazní skladby z období
renesance, konkrétně anglická renesanční loutnová hudba. Postupně se
přeneseme skrze období baroka (J. S. Bach) a 19.století (E. Granados) až do
20.století, a to například k filmovému skladateli Ennio Morriconemu, od něhož si
v kytarové úpravě vyslechneme melodie z filmu Tenkrát na západě. Nebudou
však chybět také temperamentní španělské, argentinské či mexické rytmy.
Ondřej Pavlíček je absolventem brněnské konzervatoře a bakalářského studia
JAMU. Během studií se zúčastnil několika mezinárodních soutěží (1. cena v
soutěžích: Treviso, Dolný Kubín, Guitartalent Brno, Vidnava). Z domácích akcí
získal dvě druhá místa v soutěži českých konzervatoří. Zúčastnil se natáčení pro
rádio Vltava či Českou televizi a rovněž mnoha mistrovských kurzů u
významných světových kytaristů: S. Tennanta, A. Desideria, A. Yorka, E.
Fernandeze, D. Kavanagha, R. Bouchera, T. Offermanna, H. Kappela a dalších.
Taktéž během studia vystoupil s kytarovým kvartetem na koncertě v Německu v
rámci výročí 25 let partnerství Brna a Stuttgartu nebo též sólově v italském
Trevisu na koncertě laureátů. V současnosti je učitelem hry na kytaru na Základní
umělecké škole J. Kvapila a SZUŠ Radmily Chmelové v Bystrci.
Místa na tento kytarový recitál je možno si rezervovat prostřednictvím e-mailové
adresy vem@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle 776 032 149.
Podrobnější a aktuální informace naleznete na webových stránkách
www.verbumetmusica.com. Doporučená výše daru při vstupu je 100,- Kč.
Výtěžek koncertu bude věnován na podporu dětského volnočasového dětského
klubu Šalomoun.

PROGRAM
A.Mudarra: Fantasia
J.S.Bach: Preludium BWV 1007
E.Granados: Danza No.5
S.Myers: Cavatina
H.Villa-Lobos: Choros
G.Tamez: Ayres de Son
L.Brouwer: Danza del Altiplano
A.Ruiz-Pipó: Danza
a další je překvapení…
☺

