
ne V nové Sezoně
Pardubice se suverénni ra_
zancÍ, jež je vlastní sebevědo-
mému mládí, vstoupili do no_
vé abonentnÍ sezony členové
hudebního souboru Barocco
sempre giovane pod umělec
kým vedením Josefa Kreč-
mera. PÍvni koncert jejich
cyklu přilákal do R}tířského
sálu zámku tolik Zájemců, že
bylo opět nutno přidávatžidle.

od samého Začátku se na
posluchače Začal Valit proud
skvostně interpretované ba-
rokní hudby. Uvod večera ob_
starala Sinfonia in G major
Jana václava stamice. Josef
KreČmer připomněl pardu_
bickou stopu v životě tohoto
zakladatele mannheimské
školy a zcela správně vyjádřil
i jisté politování nad Skuteč-
nostÍ, Že ne vždy se ke slav-
ným obyvatelům našeho regi_
onu dokážeme vracet s patřič-
nou pozornosti. Stamicova
skladba v podání mladých
pardubických hráčů snad bu_

PARDuBIcKý soUBoR Bařocco sempře giovane otevřelo sezonu vy-
nikajícím konceřtem na zámku. Foto: Denílv Jiří sejkora

de první vlaŠtovkou'.. Per- c moll pro violu, smyČce a
fektně si členové souboru, ten- cembalo Johanna christiana
tokrát neposílení o externího Bacha (úprava Henry casa'
sólistu, poradili i sKoncertem desus), o Tartiliho Koncertu

A dur pro housle, smyčce a
cembalo ani nemluvě.

Po přestávce čekalo na pří_
tomné překvapeni v podobě
dvou skladeb napsaných při
mo na objednávku orchestru.
Pět eklektických meditací nad
obrácenÍm sv. Františka z As-
sisi Il Poverel]o di Dio (chudá_
sek Boží) slavomÍra Hořínky
vneslo do Zámeckého sálu du_
chovní rozměr a jejich inter_
pretace přesvědčivě ukázala
další moŽnosti sympatického
mladého tělesa' Po bri1antně
zahraném vivaldiho Koncer'
tu d moll pak následovalo a ce_
lý večer uzavřelo dalŠí objed_
nané dílko -Ritorni per Archi
e cembalo Víta Zouhara. Pů-
sobivý barokně - minimalis_
tický mix vyvolalpřiznivé re_
akce a nikoho nenechal na po-
chybách, že Barocco sempre
giovane hodlá bý i v nové se_
zoně na Špici hudebního Živo_
ta regionu s velkým přesahem
mimoněj. (oa)


