POZVÁNKA
Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat do klubu Violino na koncerty v měsíci
březnu 2009.
17. března v 19:30 hodin
VIVALDIANNO
Michal Dvořák – Jaroslav Svěcený
Originální setkání s multižánrovou hudbou a oběma protagonisty
dnes již platinovou deskou ověnčeného projektu VIVALDIANNO, na
kterém své kvality také prokázal dnes již legendární kytarista Radim
Hladík, hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal, bolivijský flétnista Jaime
Garvizu, sitárista Ladislav Brom, vynikající komorní hráči smyčcových
nástrojů, percusista Miloš Vacík a řada dalších interpretů. V průběhu
večera uvidíte i původní nástroje z různých koutů světa, které na CD
Vivaldianno hrály důležitou roli. Vivaldianno dnes poslouchají lidé
všech generací.
24. března v 19:30 hodin
VELKÝ JARNÍ KONCERT
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle
JULIE SVĚCENÁ – housle
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír
Na počest prvních jarních dnů zazní nádherná ,,Jarní’’ sonáta Ludwiga van Beethovena, pestrobarevná hudba Argentince Astora Piazolly a dalších vynikajících autorů. Určitě si tento večer nenechte
ujít.
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26. března v 19:30 hodin
COLOURS ANEB BARVY JARA
RICHARD PACHMAN – klavír a zpěv
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a viola
Příjemná, uchu lahodící hudba Richarda Pachmana a staletími
prověřené skladby J. S. Bacha, Nicolo Paganiniho i dalších autorů
vytvoří ve Violinu krásnou atmosféru, kterou obzvlášť v dnešním hektickém světě všichni potřebujeme.
31. března v 19:30 hodin
STARÉ PRAŽSKÉ HOUSLE
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a průvodní slovo
Unikátní hudební procházka Malou Stranou, Pražským hradem či
Starým a Novým Městem ukáže centrum naší metropole ze zcela
netušeného úhlu pohledu. Jaroslav Svěcený postupně představí nejen historii pražských houslí čtyř staletí a dobovou hudbu, ale také
místa, kde tito úžasní mistři žili a pacovali. Po koncertě bude následovat autogramiáda CD a DVD s touto tématikou, všechny vystavené
nástroje si budete moci prohlédnout zblízka.

Srdečně Vás zdraví
Hynek Beran, tajemník
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Violino
občanské sdružení
Krakovská 5
Praha 1
violino@violino.cz
www.violino.cz

Pokud jde o nevyžádaný email, omlouváme se a prosíme o zprávu, abychom Vás
smazali z databáze. Informujte laskavě Vaše přátele, pokud by měli zájem.

