Koncerty tak trochu jinak
Místo konání: Jihlava
Organizátor: SUPŠ Jihlava-Helenín
Termín konání: rok 2019
V projektu „Koncerty tak trochu jinak“ bylo uspořádáno 5 akcí pro veřejnost. Prvkem, který
spojoval všechny akce, byla vážná hudba, mluvené slovo a někdy překvapivá vazba na
Jihlavu.
V březnu 2019 proběhl koncert komorního orchestru Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava,
doplněný přednáškou Zdeňka Geista. Celý pořad byl zaměřen na vztah Gustava Mahlera
a Josefa Hoffmanna a jejich společnou tvorbu ve Vídni. Tento koncert se odehrál
v „Rytířském sále“ Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě-Heleníně. Společně s touto
akcí probíhala výstava děl Josefa Hoffmanna. Tato výstava byla připravena ve spolupráci
s Rodným domem Josefa Hoffmanna v Brtnici. Další koncert proběhl v dubnu 2019
v Gotickém sále jihlavské radnice. Koncertovali vynikající klavíristé Igor a Renata
Ardaševovi. Koncert byl doplněn přednáškou Renaty Piskové na téma „Významná úloha
hudebních spolků v Jihlavě v druhé polovině 19. století“. V říjnu 2019 proběhl v Gotickém
sále jihlavské radnice komponovaný pořad „Pěvkyně bohem seslaná“. Tento pořad byl
věnován repertoáru Emy Destinnové a Lea Slezáka. Tyto osobnosti koncertovali v Jihlavě
a jejich tvorba byla spojena s tvorbou G. Mahlera. Na koncertu vystoupila světoznámá
operní pěvkyně, jihlavská rodačka Kateřina Hebelková se svými hosty. Mluvené slovo
doplnil Zdeněk Geist. V říjnu 2019 proběhla v Městské knihovně v Jihlavě přednáška Pavla
Sýkory „Rodina Mozartova a české země.“ Na tuto přednášku navázal koncert „Klasicismus
par excellence“ v Gotickém sále jihlavské radnice. Obě tyto akce byly zaměřeny na
hudebního génia W. A. Mozarta a jeho vazby na významné skladatele, rodáky z Vysočiny.
Na koncertu jsme mohli přivítat vynikající těleso – komorní orchestr Camerata Janáček
z Ostravy.
Na projektu spolupracovaly tyto organizace z Jihlavy a okolí- Státní okresní archiv Jihlava,
Dům Gustava Mahlera v Jihlavě, Základní umělecká škola Jihlava, Městská knihovna
Jihlava, Dům Josefa Hoffmanna v Brtnici a Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava.

