
Soubor Barocco sempre
giovane ZazáŤIve Spanělsku
,,Spanělské turné bylo velmi úspěšné," říká umělecký šéf souboru Josef lÝečmer

Pard,ubice/ Španělsko _ Ko-
morní soubor Barocco sempre
giovane, složený převáž\é z
bývďých absolventů Konzer-
vatoře Pardubice, pořádá jiŽ
od roku 2005 každorďně oko_
10 padesáti koncertů u nás i v
zahraničí. Umělechý šéf sou_
boru Josef Krečmer a mladí
hudebníci přijďi koncem říj_
na a v listopadu letošního roku
pozvánina třitýdenni turné do
Spanélska'

Bylo to vaše pÍvní působ€ní ve
spanělsku?
Ne. ve Španélskujsme kon_
certovali poprvé j iŽ v roce
2009.

ve kterých městech letos sou_
bor účinkova| a kolik bylo kon_
certů?
Koncertů jsme odehráli tři-
náct, dokonce ve všech č'ás-
tech Španělska, a také v Me-
lilli' což je krásné starobyié
španělské město naúzemÍ ď_
rického kontinentu. velni si
VáŽÍme zejména koncertů na
prestiŽních pÓdiích v Barce_
loně, ve Va1encii, v orensiči
vOviedu.

s iakým programem jste se le-
tos př€dstavili španělskému
publiku?
v podstatě jsme španělské

KoMoRNÍ souBoR Bařocco s€mpre giovane předvedlsvé uměnína
třÍtýdennÍm tuřné po Španělsku. Foto: archiv

khvaista Lul{ášKlánský a
violista JiŤÍ Kabát. skvělé \4ý_
kony ovšem podďi všichni,
což bylo vzhledem k velk:fun
vzdálenostem a celkové únavě
z náročného cestování obdi_
vuhodné' KaŽdý z koncertů
měl úŽasnou atmosféru. coŽ
španělské publikum vždy ná_
ležitě ocenilo mohutn]Ím po-
tleskem a vyžádďo si řadu
přidavků. Mohu říci, Že letoš_
ní španělské turné Barocco
sempre giovane bylo velrni
úspěšné. KIomě krásných zá_
žitkůjsme si přivezli nejen
pozvání na dďší turné, ale ta_
ké k úČinkování na qýznam_
ných mezinárodnich festiva_

lech nej en ve Španělsku.

co násl€dovalo po španělském
turné a iakó m.ite plány do bu-
doocna?
Dobrá zpráva je, že práce je
stále dost' Hned po návratu ze
Španělska následoval abo_
nentní koncert našeho soubo_
ru s izraelským cembalistou
Ad-EL shalevem v Rytířském
sále pardubického zámku a
koncert v Dvořákově síni Ru-
dolfina v Praz e. začátkem
prosince bude Barocco
sempre giovane koncertovat v
Eisenachuv Německu' rodišti
J. S. Bacha' Pardubické pub-
likum se může těŠit na tradič_
nÍ vánďnÍ koncert Barocco
sempre giovane s václavem
Hudečkem 20. prosince v su_
kově síni Domu hudby. o den
později, 21. prosince, bude ko_
morni soubor opět koncerto-
vat v Praze a den před Štěd'
I:ým drxem v televiznÍm Ad-
ventrrím koncertu.

z tohoto výčtu vyplýv4 že Ba-
řocco s€mpÍe giovan€ skut€čně
nezahálí.
To tedy opravdu ne. Na závěr
mi dovolte Wslovit jedno
skromné přání: Bylo by krás_
né, kdyby vešlo v obecné po_
vědorrrí, že Pardubice j sou ve
světě reprezentovány nejen
vrcholoqým sportem, ale také
hudební kultulou na špičkové
úrovni. Cko)

agentuře nabíďi seznarm
skladeb' ze ktených si pořada'
telé v jednotlivých městech
sami sestavili programy kon-
certu.

Můžete upř€snit' o které sklad_
by s€ jednalo?
z větší dásti to byl italský ba'
roknÍ rcperto.áI - vivaldi' t o_
catelli, Corelli a Geminiani, z
české hudby pa} díta Jana
václava stamice, a ze světové
hudby také Bach, Mozart,
Mendelssohn, Elgar a Grieg.
Ve skladbách pro sóloqý ná_
stroj s doprovodem smyčců
excelovďi zejména houslistka
Iva svobodováKramperová,


