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Akce
SAKURA A JABLÚČKO
Hudba (/24668) , Další: 0film (/24892) , ARTEDIEM (/24858) , klasika (/24668) , vše (/855)

•
•
•
•
•

Datum konání: Út, 11. 3. 2014
Čas konání: 19:30
Místo konání: NADSKLEPÍ
Pořadatel: DŮM KULTURY v Kroměříži
Vstupné: 120 Kč / Arte 80 Kč

(http://colosseum.dk-kromeriz.cz/datumy.php?jazyk=1&orgID=159&tprID=1353&soubor=2b844485f3a56f566186e9c8d110885b&mrs=0) Předprodej

od 3. února. Česko-japonský
projekt Sakura & jablúčko se opět představí svým posluchačům. Ze vzdálené Yokohamy přicestuje japonská klavíristka Yukiko Sawa, která poprvé vystupovala v
kroměřížském Sněmovním sále po ničivých povodních v roce 1997, a podruhé minulý rok v kině Nadsklepí. Po povodni přivezla z Tokia i finanční příspěvek městu
Kroměříži. Japonská sopranistka Nao Higano, trvale žijící v Kroměříži, koncert doprovodí zpěvem a slovem a jako další hosté vystoupí flétnistka Magda Čáslovová,
violoncellistka Kristýna Juřenová a Pěvecký sbor Smetana Hulín pod vedením Lenky Poláškové. Koncert ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž a Rotary klubem
Kroměříž.

&
Jarní koncert s povídáním japonské klavíristky YUKIKO SAWA
Přesně po roce se vrací na českou hudební scénu mezinárodní projekt Sakura a Jablúčko, jehož dominantním rysem je setkávání českých a japonských hudebníků a jejich
kultur. Česko-japonská setkání s lidovou i umělou písní znova zavítají do Kroměříže. Japonská klavíristka YUKIKO SAWA z Yokohamy bude vystupovat opět v Kroměříži.
Poprvé navštívila naše město ihned po povodních v roce 1997 a přivezla z Tokia i finanční dar pro město. Yukiko nyní vzpomíná: „ 11. března to budou 3 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“.

Na koncertě zazní krásné japonské a české komorní skladby. Posluchači tak budou mít vynikající možnost srovnání těchto rozličných kultur. Česká premiéra bude skladba
„Jablúčko a Sakura“ od moravského skladatele Josefa Melnera. Stejně jako v loňském roce tak i letos koncert moderuje japonská sopranistka NAO HIGANO. Účinkují
flétistka MAGDA ČÁSLAVOVÁ, mladá nadějná violončelistka Kristýna Juřenová a Pěvecký sbor Smetana Hulín pod vedením Lenky Poláškové.
•
•
•
•
•
•

NAO HIGANO – soprán (JP/CZ)

YUKIKO SAWA – klavír (Japonsko)
MAGDA ČÁSLAVOVÁ – flétna
KRISTÝNA JUŘENOVÁ - violoncello
LENKA POLÁŠKOVÁ - sbormistr
Pěvecký sbor SMETANA HULÍN

Program:

•
•

Kósaku Yamada : Sakura Sakura

a capella

Kiyoshi Nobutoki (1887-1965) : Výběr ze suity Nobana to šódžo (Polní
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květy a děvče, 1927)
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•

Ikuma Dan : Hana no mači
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(Mesto květ)

• 'Akira Nakata : Sakura jokočó (Ulička so Sakurou)
•
•
•

Antonin Dvořák : Poetické nálady op.85, č.4

Jarní

•

Tadashi Yanada : Hiru no jume

•

Josef Melnar (1961): Jablúčko a sakura pro soprán, flétna, violoncello a klavír Česká

•

Miroslav Hroněk : Prší, prší pro smišený sbor

•

Oldřich Halma : Ej koňaré, koňaré pro smišený sbor

•

Eugeň Suchoň : Bodaj by Vás pro smišený sbor

•

Miroslav Košler : Tři Japonské písně pro smišený sbor a soprán

Josef Suk : Písen lásky op.7, č.1
Leoš Janáček : Výběr z Moravská lidová poezie v písních Jablúčko

, Červená jablúčka

(Denný sen) pro soprán, flauta a klavír
premiéra

Hamabeno uta (Píseň pobřeží ), Akatombo (Červená vážka), Sakura, sakura

To se mi líbí Toto se líbí více lidem (15). Zaregistrujte se a prohlédněte si, co se vašim přátelům
líbí.
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