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Po úspešnom prvom ročníku sa v auguste bude opäť konať festival klasickej hudby Marianske hudobné leto. Tohtoročný festival sa ponesie v duchu stretávania rôznych
kultúr a vystupujúci umelci budú taktiež prezentovať klasickú i tradičnú hudbu svojej krajiny. Okrem koncertov v Pútnickom dome, Bazilike Minor a Spoločenskej sále je pre
publikum taktiež pripravené open-air vystúpenie na námestí.
Festival otvorí japonská sopranistka Nao Higano spolu s Ensemble Levante. Na ďalších koncertoch sa predstavia lektori majstrovských kurzov, medzi ktorých patrí husľový
virtuóz Dalibor Karvay, poľská huslistka Anna Gutowska, sólový flautista Viedenských filharmonikov Karl-Heinz Schütz, slovenské flautistky Marcela a Petra Lechtové.
Po celý týždeň budú už po štvrtý krát taktiež prebiehať Medzinárodné majstrovské kurzy a Junior kurzy, na ktorých sa zúčastnia mladí hudobníci zo Slovenska, Maďarska,
Slovinska, Rakúska, Argentíny, Japonska, Poľska a Čiech.
Srdečne Vás pozývame na všetky podujatia Marianskeho hudobného leta!

Program
Sobota 09.8.2014, 19:00 / Pútnický dom Marianka

NAO HIGANO (SK/JAP) / Soprán
ROBERT WOLF (A) / Flauta
ENSEMBLE LEVANTE
MARCELA LECHTOVÁ (SK), PETRA LECHTOVÁ (SK)
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Na otváracom galakoncerte Marianskeho hudobného leta vystúpi japonská sopranistka Nao Higano spolu s Ensemble Levante, ktorého zakladajúcimi členkami sú flautistky Petra
a Marcela Lechtové.
Nao Higano spolupracovala s mnohými renomovanými orchestrálnymi a komornými telesami a ako sólistka hosťovala v Opere SND, Opere BD Brno a ND Praha. Špeciálnu pozornosť
venovala štúdiu vokálnych kompozícií slovanských, najmä súčastných autorov, ktoré interpretovala a premiérovo uviedla v európskych krajinách a v Japonsku. V Marianke prednesie
taktiež piesne slovenských a japonských skladateľov ako J. Cikkera, T. Yanadu a i.

Flautistky Marcela a Petra Lechtové umelecky pôsobia v súčasnosti vo Viedni, ale taktiež pravidelne hosťujú na Slovensku a sú iniciátorkami festivalu
Marianske hudobné leto. Komorné teleso Ensemble Levante debutovalo v novembri 2010 v Centre Arnolda Schönberga vo Viedni. Vystupuje v rôznych obsadeniach spolu s hosťujúcimi
umelcami. V Marianke vystúpi spolu s americkým klaviristom Danielom Overlym a Petrou Pogády.
Rezervácia lístkov
Nedeľa 10.8.2013, 11:00 / Spoločenská sála Marianka

Nedeľné matiné
ANNA GUTOWSKA (PL) / Husle

PETRA POGÁDY (SK/A) / Klavír
Nedeľné matiné odznie v podaní lektorov majstrovských kurzov medzi ktorých patrí aj mladá poľská huslistka a profesorka na Viedenskej univerzite Anna Gutowska a rakúska
klaviristka so slovenskými koreňmi Petra Pogády.
Anna Gutowska patrí medzi popredné mladé poľské huslistky a je držiteľkou viacerých medzinárodných docenení ako prvé miesto na medzinárodnej súťaži Postacchini (1999) v Taliansku
a prvé miesto na medzinárodnej baltickej husľovej súťaži v Gdansk (2006). Ako sólistka sa prezentoval s viacerými orchestrami po celom svete, a v tomto roku vystúpila ako sólistka v
Berlínskej filharmónií.

Petra Pogády vyrastala v rakúsku a svoje štúdia absolvovala v Paríži, Viedni a Linzi. Bola vyznamenaná ako vynikajúca klaviristka viacerými oceneniami a
štipendiami. Má za sebou koncerty v mnohých európskych krajinách, účasť na festivaloch a majstrovských kurzoch, napr. u Rudolfa Buchbindera (v Zürichu), Tel Hai Piano Festival v I
zraeli (mimoriadna cena pre vynikajúcu účastníčku) a International Keyboard Festival, New York.
Na koncerte odznejú skladby rakúsky a poľských skladateľov taktiež od F. Schuberta a F. Chopina.
Rezervácia lístkov
Streda 13.8.2014, 20:00 / Námestie 4. apríla

Hudba na námestí
Koncert komornej hudby na námestí v Marianke, na ktorom sa predstavia účastníci medzinárodného projektu „Music is calling. Let´s play together!“. Projekt sa uskutočnil v júli 2014
v talianskom meste San Salvo a zúčastnili sa na ňom styri európske krajiny. Zo slovenska na ňom vystúpili 15 talentovaní mladí umelci. Na koncerte odznejú skladby W.A.Mozarta, J.
Offenbacha, L. Kupkoviča ai.
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Vstup voľný
Štvrtok 14.8.2014, 19:00 / Pútnický dom

DALIBOR KARVAY (SK) / Husle
KARL-HEINZ SCHÜTZ (A) / Flauta
DANIEL OVERLY (USA) / Klavír
Na večere venovanom sólovým sonátam a suitám od klasicizmu po modernu slovenských, francúzskych, ruských a rakúskych skladateľov vystúpi sólový flautista Viedenských
filharmonikov Karl-Heinz Schütz a slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay.
Karl-Heinz Schütz patrí k najrenomovanejším flautistom svojej generácie a ako sólista a orchestrálny hráč vystúpil v mnohých krajinách Európy, Ázie a Ameriky. Je taktiež vyhľadávaným
pedagógom a profesorom na viedenskom konzervatóriu. Je držiteľom početných medzinárodných ocenení, a výhercom prvých cien na Medzinárodnej flautovej súťaži Carl Nielsena v roku
1998 a Medzinárodnej flautové súťaže Krakov z roku 1999 .
Ako sólista orchestrálny háč a sólista vysúpil s mnohými renomovanými orchestrami na v mnohých krajinách sveta, medzi ktoré patrí taktiež Wiener Symphoniker , Wiener Concertverein,
Vienna Classical Players, Stuttgarter Philharmoniker, Symfonickým orchestrom Barcelony, Odensa Symfónia , Camerata XXI Tarragona, Concertino Wien, Capella Cracoviensis a ďalšie.
Ako sólista a komorný hráč ystupoval na významných festivaloch vo viacerých krajinách Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a je pravidelne pozývaný ako hosťujúci profesor na
medzinárodné majstrovské kurzy, a to najmä v Soule Kórea , Academie de Nice, Liechtensteiner Meisterkurse, Bludenzer Meisterkurse, Akademie der Bregenzer Festspiele, Akadémia
Fiss a PACIFIC MUSIC FESTIVAL v Sapporo v Japonsku.

Dalibor Karvay sa už od detstva prezentuje na slovenských a medzinárodných pódiách. Je výhercom mnohých súťaží medzi inými aj Eurovision Young Talent
a Oistrachovej súťaže v Moskve.
Dalibor preukazoval od detstva pozoruhodný hudobný talent. Vo veku troch rokov začal hrať na husle pod vedením svojho otca. Absolvoval mimoriadne štúdium na Žilinskom
konzervatóriu u Prof. Bohumila Urbana a od roku 1999 študoval na Viedenskom konzervatóriu v triede svetoznámeho Prof. Borisa Kuschnira. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí
víťazstvo na stretnutí mladých hudobníkov v Córdobe (1996), cena Eurovízie-Grand Prix Mladý hudobník roka (2002), prvé miesto na súťaži Tibora Vargu (2003), cena Medzinárodnej
tribúny mladých interpretov New Talent (2005), víťazstvo na súťaži Davida Oistracha v Moskve (2008). Ako sólista účinkoval s mnohými orchestrami: Rundfunk Symfonieorchester
Berlin, Solistes Européens Luxembourg, Radio Symphonieorchester Vienna, English Chamber Orchestra, Slovenská filharmónia, a i.
Na koncerte zaznejú skladby od Eugena Suchoňa, Reinharda Süßa, Sergeja Prokofieva a i.
Rezervácia lístkov
Piatok 15.8.2013, 19:30 / Bazilika Minor – Marianka

Barok v Bazilike

Baroková komorná hudba
Účastníci a lektori majstrovských kurzov
Koncert je venovaný sviatku Nanebovzatia Panny Márie.
Barokový komorný koncert so sprievodom čembala a orgánu. Na koncerte vystúpia spolu s účastníkmi kurzov aj lektor komornej hudby Miklós Albert.
Vstup voľný
Sobota 16.8.2013, 16:00 / Pútnický dom

Záverečný koncert Majstrovských kurzov
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Účastníci majstrovských kurzov
Na koncerte budú účastníci majstrovských kurzov prezentovať výsledky intenzívnej spolupráce s lektormi. Vystúpia mladí hudobníci zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Japonska,
Argentíny, Čiech a Slovinska.
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