17. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PETRA DVORSKÉHO
Místo konání:
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Termín konání:

Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč
ARS / KONCERT, spol. s r.o.
1. – 15. srpen 2015

Sedmnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského proběhl v Jaroměřicích
nad Rokytnou, Dalešicích a ve Valči u Hrotovic od 1. do 15. srpna 2015. Festival už potřetí
v historii zahájili laureáti Světové operní soutěže Plácida Dominga „Operalia“. Španělská
sopranistka Auxiliadora Toledano a korejský tenorista Jaesig Lee představili program z děl mistrů
italské a francouzské opery. V áriích a duetech z Donizettiho, Verdiho, Ponchielliho, Pucciniho
a Gounodových oper doprovodila mezinárodní sólisty Filharmonie Bohuslava Martinů pod
taktovkou italského dirigenta Sebastiana Rolliho.
Festival v loňském roce nabídl pět komorních koncertů. V chrámu sv. Markéry v Jaroměřicích nad
Rokytnou vystoupila Schola Gregoriana Pragensis a komorní orchestr Czech Virtuosi se sólistkami
Michaelou Šrůmovou a Lucií Hilscherovou v programu nazvaném Salve Regina. Sál předků
jaroměřického zámku se rozezněl zpěvem mezzosopranistky Barbory Martínkové-Poláškové za
doprovodu pražského klavírního kvarteta Ensemble Martinů a o pár dní později zde zazněla hudba
mistrů vrcholného baroka v podání hobojisty Viléma Veverky a Ensemble 18+. Písňový recitál
ruské sopranistky Tatiany Teslii na zámku ve Valči představil písně ruských skladatelů
19. a 20. století. V programu festivalu mnohé upoutalo vystoupení skupiny Olympic s Komorní
filharmonií Pardubice v sobotu 8. srpna. Jen o den dříve přijela do pivovaru v Dalešicích jedna
z nejžádanějších českých zpěvaček Lenka Dusilová a 13. srpen byl na nádvoří zámku ve Valči
vyhrazen pro koncert Dana Bárty a Illustratosphere. Závěr 17. ročníku patřil dramatickému oratoriu
Gioacchina Rossiniho, Stabat Mater. To pro festival nastudoval výrazný představitel současné
generace mladých českých dirigentů Jakub Klecker s Českým filharmonickým sborem Brno
a Moravskou filharmonií Olomouc. Sólových partů se ujali sopranistka Jana Šrejma Kačírková,
mezzosopranistka Václava Krejčí Housková, tenorista Aleš Briscein a basista Martin Gurbal‘.
V rámci doprovodného programu festivalu proběhla výstava klientů Denního centra Barevný
svět, o.p.s. a občanského sdružení APLA – Vysočina. Vernisáž výstavy se uskutečnila v sobotu
1. srpna. Výstava byla otevřena na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou do konce srpna.

Více na www.arskoncert.cz.

