Festival Hudební setkání pokračuje dalšími dvěma výjimečnými koncerty,
které se konají na zámku Velké Březno:

25. 9. v 18:00 vystoupí světoznámé Panochovo kvarteto, které se u nás zastaví
po svém japonském turné. Hraje v jediném, neměnném složení od roku 1968,
které tehdy založili 4 studenti v čele s Jiřím Panochou. Za svou kariéru
procestovali celý svět a patří ke nejlepším souborům. Večerem budou
samozřejmě i slovem provázet, na program jsme společně vybrali dva stěžejní
a můžeme říci i nejhezčí kvartety smyčcové literatury. Smetanův kvartet
e moll „Z mého života“, který líčí hudebním slovem Smetanův osud a Dvořákův
překrásný kvartet zvaný „Americký“. Panochovo kvarteto tak navazuje na řadu
kvartetních souborů, které se na zámku představily a které zde doposud nikdy
nevystupovaly.
6. října od 16:00 hodin uslyšíme legendární, dnes již nehrané představení
divadla Viola, ve kterém účinkuje pan Josef Somr, Bára Munzarová
a na violoncello doprovází Andrea Rattayová.
Jedná se o „Příběhy starého zákona“ v překladu Ivana Olbrachta. Pan Somr
udělal výjimku, jelikož již ukončil hereckou kariéru a představení pro Velké
Březno opětovně udělá.

Předprodej vstupenek: Pondělí – Pátek: 10 – 12 a 13 – 17:30 hodin
Sobota: 10 – 12 hodin v prodejně HUDEBNINY-USTI.CZ
Mírové náměstí 109/33, Ústí nad Labem(2. patro nad McDonaldem)
Telefon pokladna: 412 551 975
Vstupenky je možné také zakoupit na základě rezervace v místě konání akce 30 minut před jejím
začátkem.
Rezervace a informace o vstupenkách: Michal Mašek, mobil: 723 027 115
email: info@michalmasek.cz
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Předprodej vstupenek:
Pondělí – Pátek: 10 – 12 a 13 – 17:30 hodin
Sobota: 10 – 12 hodin
v prodejně
HUDEBNINY-USTI.CZ
Mírové náměstí 109/33, Ústí nad Labem
(2. patro nad McDonaldem)

Telefon pokladna:
412 551 975

Vstupenky je možné také zakoupit na základě rezervace v místě
konání akce 30 minut před jejím začátkem.

Rezervace a informace o vstupenkách:
Michal Mašek
mobil: 723 027 115
info@michalmasek.cz
Pořádá:
Morpheus Art, s.r.o.
www.morpheusart.cz

