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Kroměřížsko
nastavit jako můj region

Kroměřížsko

Jablúčko a sakura: kultury se opět sejdou v Kroměříži
10. března 2014 9:00
KROMĚŘÍŽ V kroměřížské kině se zítra koná Nadsklepí koncert s názvem Jablúčko a Sakura. Jde o jedinečné propojení české a japonské kultury. Akce začne o půl
osmé večer.

Na koncertě Jablúčko a sakura zahraje i klavíristka Yukiko Sawa. | foto: Jana Rohanová, 5plus2.cz

Úcta před silou přírody, víra v dobrosrdečnost, ale i umění. Přesně tyto aspekty se snoubí v česko‐japonském projektu s názvem Jablúčko a sakura. Jedinečný
koncert si lidé mohou vychutnat zítra o půl osmé večer v kroměřížském kině Nadsklepí.
Hlavním smyslem koncertu je setkání kultur z České republiky a Japonska. Stejně jako loni přijede do Kroměříže Japonská klavíristka Yukiko Sawa z Yokohamy. Ta
město navštívila poprvé v roce 1997 po ničivých povodních, které zasáhly i Kroměříž. Přijela tehdy z Tokia i s finančním darem.
Právě připomenutí síly přírodních živlů je dalším důvodem projektu. "11. března to budou tři roky od velkého, ničivého zemětřesení v Japonsku. Z České republiky
jsme dostali finanční podporu, za kterou vám všem chci srdečně poděkovat. Je moc hezké, když si lidé na celé zemi pomáhají. Při této příležitosti vás zvu na
koncert, kde vzpomeneme na všechny lidi, kteří potřebují pomoc," uvedla při své poslední návštěvě klavíristka Yukiko Sawa.
Na koncertě zazní krásné japonské a české komorní skladby. Diváky koncertem provede japonská sopranistka Nao Higano, která bydlí v Kroměříži. Na letošní ročník
chystá novinky. "Při vystoupení na sobě budeme mít kimono," vyzdvihla s úsměvem sympatická zpěvačka. Novinkou bude i česká premiéra komorní skladby
Jablúčko a Sakura od Josefa Melnara.
"Tématem letošního koncertu je jaro. Proto jsme vybrali takové sklady, které s ním souvisí. Zařadili jsme krásné a živé lidové i umělé japonské písně a lidé si také
mohou poslechnout skladbu Josefa Suka," láká na akci Nao Higano.
Dále účinkují flétnistka Magda Čáslavová, mladá nadějná violloncelistka Kristýna Juřenová a Pěvecký sbor Smetana Hulín pod vedením Lenky Poláškové.
Autor: Jana Rohanová

Další články z rubriky
Stromy se v létě nekácejí, kritizuje průběh opravy náměstí zastupitel
Zlínský kraj | Kroměřížsko

Město Kroměříž v červnu začalo s opravou Slovanského náměstí. Vše pokračuje podle plánů a stanovených termínů. A právě v tom je paradoxně problém. Emoce
totiž... celý článek

Řidič za deště přehlédl skupinu chodců, jeden z nich po nárazu zemřel
Zlínský kraj | Kroměřížsko

Tři chodci na kraji cesty překvapili ve středu večer řidiče u Kroměříže. Za deště jednoho z nich srazil, muž po transportu do nemocnice zemřel. celý článek
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U Kroměříže se při závodech zřítilo letadlo a shořelo, pilot nepřežil
Zlínský kraj | Kroměřížsko

V sobotu dopoledne došlo u Kroměříže k tragické nehodě. Při závodech v letecké akrobacii zřítilo malé motorové letadlo. Stroj po pádu začal hořet,
pilot... celý článek

Kroměřížský soud vyslýchal aktéry rvačky na koupališti v Hulíně
Zlínský kraj | Kroměřížsko

Zlomeniny, pohmožděniny, poškození oka a dlouhodobé léčby. Takové jsou následky rvačky, která se strhla loni v srpnu v Hulíně. Dnes u okresního soudu
v... celý článek
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