TISKOVÁ ZPRÁVA OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI

Mladí hrají klasiku – čtvrteční koncert v Oblastní galerii
(Liberec) V liberecké galerii se představí Prantlovo smyčcové kvarteto, které vzniklo
v letošním roce při Hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Mladí hráči ve věku 17 –
20 let zavítají do Liberce v rámci své pouti po českých městech a představují se
klasickým repertoárem složeným z děl J. Pachelbela, W. A. Mozarta a A. Dvořáka.
Koncert se uskuteční ve Zlatém salonku liberecké galerie ve čtvrtek 23. července od
17:30 hodin.
Tento čtvrtek 23. července měl v liberecké galerii původně zaznít koncert hudebního tělesa
Absolute Brass Quintet. „Koncert měl obohatit nabídku doprovodných programů výstavního
projektu Objevy. Bohužel z důvodu nemoci jednoho z hráčů musel být koncert zrušen,“
vysvětlil změnu program Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie. Galerii se však podařilo
zajistit náhradní vystoupení v podání Prantlova smyčcového kvartetu. Prantlovo smyčcové
kvarteto tvoří studenti pražského Hudebního gymnázia Jana Nerudy a bude jistě velmi
zajímavé sledovat, jak se mladí lidé ve věku pouhých 17 až 20 let vypořádají s klasickým
repertoárem. Konkrétně vás potěší Malou noční hudbou W. A. Mozarta, Dvořákovým
Americkým kvartetem op. 88 a Pachelbelovým Kánonem.
„Všem našim příznivcům se omlouváme za změnu programu, ale věřím, že nabídnutá náhrada
bude pro ně také dostatečně atraktivní,“ doplnil Jan Randáček.
V případě příznivého počasí se koncert uskuteční na nádvoří galerie. Na koncert platí obvyklé
vstupné jako při prohlídce galerie.
Mgr. Markéta Kroupová
marketa.kroupova@ogl.cz
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606 500 033
Koncert Prantlova kvarteta
Místo konání:
Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace
U Tiskárny 1
460 01 Liberec 5
Zlatý salonek, případně nádvoří
Termín:
23. července 2009 v 17:30 hodin
Prantlovo smyčcové kvarteto:
1. housle: Olga Šroubková
2. housle: Kristýna Kolářová
Viola: Ondřej Pecarík
Violoncello: Petr Sixta

Repertoár:
Johann Pachelbel: Kánon
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba
Antonín Dvořák: Americký kvartet op. 88

