Novoměstské Slunohraní – Letní orchestr a dílna komorní hudby
Organizátor: Komorní hudba dnes o.s.
Novoměstské Slunohraní je letní dílna komorní hudby pro amatérské hráče na smyčcové
nástroje. V roce 2010 proběhl její první ročník, a to se skvělými ohlasy jak z řad účastníků,
tak veřejnosti. Druhý ročník, který je již připraven, rozezní Horáckou galerii v Novém Městě
na Moravě na samém začátku července. Toto netradiční setkání skýtá amatérským
hudebníkům možnost strávit několik dní ve společnosti hudebních profesionálů, rozšířit tak
své interpretační a technické dovednosti, získat novou inspiraci a strávit obohacující dny
s lidmi se stejným zájmem. Je příjemnou skutečností, že se pro tuto akci podařilo získat tak
vynikající lektory, jakými jsou členové Janáčkova kvarteta či houslista a dirigent Richard
Kružík. Jejich hudební i pedagogická vytříbenost je zárukou skutečně výjimečného zážitku
pro všechny zúčastněné.
Novoměstské Slunohraní probíhá ve dvou rovinách – výukové a koncertní. Výuková část
otvírá všem možnost velmi úzce spolupracovat se členy Janáčkova kvarteta při nastudování
smyčcových kvartetů různých stupňů obtížnosti. Hudebníci tak v malých skupinkách
nacvičují předem vybranou skladbu a pod odborným vedením zdokonalují její provedení.
V průběhu celé akce má také každý účastník možnost přihlásit se na individuální „hodinu“
a projít s lektorem svůj notový part, nebo vyřešit problémy s technikou hry na nástroj. Pro
všechny je také velmi osvěžující a příjemná hra v Letním orchestru, který pod vedením
Richarda Kružíka připravuje program pro závěrečný koncert.
Novoměstské Slunohraní je zaměřeno na interpretaci klasické hudby, nicméně hudebníkům
nabízí také výlety do jiných hudebních žánrů, a to jak formou malého workshopu, tak také
prostřednictvím koncertů. První ročník přinesl výlet do světa folkloru s cimbálovou muzikou
Prespoľan. Druhý ročník zavede majitele smyčců do světa jazzu. Není povolanějšího znalce
jazzu, než jakým je jazzový houslista, publicista a pedagog Jan Beránek, který povede
jazzové odpoledne. Koncertní část Novoměstského Slunohraní otvírá bránu Horácké galerie
v Novém městě na Moravě široké veřejnosti, všem milovníkům kvalitní hudby a příjemné
atmosféry. Pro letošní ročník jsou připraveny tři zajímavé koncerty. Večer, který ponese
název „Čarovný saxofon“, přinese známé i méně známé melodie ze světa jazzu a swingu
a potěší tak posluchače všech věkových kategorií. „Two generation band“ zahraje ve složení:
Jan Beránek - housle, Vincenc Kummer - kontrabas, Radek Zapadlo - saxofon, Vilém Spilka
– kytara. Obsazení této kapely je zárukou skvělého hudebního zážitku. Hned následující
den, čeká posluchače další hudební lahůdka v podobě nočního koncertu netradičního
smyčcového kvarteta. Ve 22:00 vystoupí na nádvoří Horácké galerie čtveřice výborných
mladých umělců, kteří pod názvem Indigo Quartet hrají jak úpravy tradičních jazzových
skladeb, tak také skladby vlastní. V sobotu, 9.7. ve 20:00 bude Novoměstské Slunohraní
zakončeno slavnostním koncertem, jehož první část bude patřit Janáčkovu kvartetu, ve
druhé části večera se pak představí Letní orchestr, složený z účastníků dílny, pod taktovkou
Richarda Kružíka.

