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Antonio Vivaldi (1678-1741)

Le Quatro Staggioni Op. 8 No. 1-4

Koncert E dur "Jaro"
I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, III. Allegro

Koncert g moll "Léto"
I.Allegro non molto, II. Adagio, III. Presto

Koncert F dur "Podzim"
I.Allegro, II. Adagio molto,  III. Allegro

Koncert F moll  "Zima"
I.Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro

Klášterní hudební slavnosti
Kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku

7. července 2008 ve 20 hodin

www.baroccosempre.com

http://www.baroccosempre.com/


Barocco  sempre  giovane (Baroko  stále  mladé)  je  komorní  soubor  složený  ze  špičkových 
mladých profesionálních hudebníků. 
Byl založen v roce 2004 violoncellistou Josefem Krečmerem.
Tento, dnes již renomovaný komorní soubor, má za sebou celou řadu významných koncertů, 
nahrává na CD, vystupuje v televizi a pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.
Mladí interpreti se věnují především hudbě mistrů evropského baroka, klasicismu a též hudbě 
soudobých autorů. Každý člen BSG je nejen komorním hráčem, ale vystupuje na pódiích též 
jako sólista v některém z mnoha instrumentálních koncertů, které má soubor v repertoáru. 
Barocco sempre giovane spolupracuje s předními sólisty i s celou řadou vynikajících mladých 
interpretů - zpravidla vítězů významných mezinárodních interpretačních soutěží.     

Houslistka Iva Kramperová je koncertnímu publiku dobře známa z celé řady vystoupení, mj. 
též jako sólistka Komorní filharmonie Pardubice. Studovala housle na Pardubické konzervatoři, 
je laureátkou několika významných interpretačních soutěží (mj. v září 2007 získala laureátský 
titul na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně), je též stipendistkou firmy Yamaha.
Zúčastnila se celé řady interpretačních kurzů u nás i v zahraničí – např. Letních houslových 
kurzů Václava Hudečka v Luhačovicích nebo Régis Pasquier ve Francii. V současné době je 
posluchačkou Akademie múzických umění v Praze ve třídě Prof. Ivana Štrase. Od roku 2004 je 
sólistkou  a  stálou  členkou  souboru  Barocco  sempre  giovane  a  od  roku 2007  pedagogicky 
působí na Konzervatoři Pardubice.
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