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Koncerty plánované v Muzeu Podblanicka na rok 2019 v zámku ve Vlašimi
Změna programu vyhrazena. Předprodej: Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek 1, Vlašim
24. 1. čtvrtek v 19 hodin

Tereza Hořejšová – soprán, Ahmad Hedar – klavír

Laureátka několika mezinárodních soutěží, především Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Je zařazena na Listinu mladých umělců v sezóně 2018/19.

14. 2. čtvrtek v 19 hodin

Smetanovo trio
Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček – violoncello,
Radim Kresta - housle

Nejprestižnější český soubor současnosti oceněný mimořádnými mezinárodními úspěchy.

21. 3. čtvrtek v 19 hodin

Napolitánské písně - Jiří Rajniš a Napolitan quartet – Unikátní projekt

mladého barytonisty a sólisty slavné drážďanské Semperoper . V programu naleznete
známé italské lidové písně v originální úpravě pro baryton, dvě kytary, akordeon a mandolínu. Budete nadšeni!

25. 4. čtvrtek v 19 hodin

Lístky do památníku - Musica dolce vita
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna,
Zbyňka Šolcová – harfa

Program plný krásné hudby našich klasiků (F. Škroup, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich, písně L. Janáčka a B.
Martinů), ale též skladby tvůrců konce minulého století (Folprecht, Kaprálová, Eben).

16. 5. čtvrtek v 19 hodin

Manželské kontrapunkty - Mozart, Vivaldi, Fauré
Kristina Fialová – viola a Petr Nouzovský – violoncello

7. 6. pátek v 19 hodin – muzejní noc FolkloreClassic
Mladá houslistka Markéta Janoušková ve spolupráci
s Cimbálovou muzikou Jiřího Janouška v originálním koncertním
projektu na pomezí vážné a lidové hudby a s ženským folklórním sborečkem. Nenechte si ujít!
8. 9. neděle v 17 hodin – EHD

Veď mě dál, cesto má… Honza Jareš – nevidomý zpěvák a klavírista
Tomeš Smetana – kontrabas, baskytara, Jaromír Helešic - bicí

Mimořádná souhra tří hudebních osobností, ojedinělý hudební zážitek, který
dokazuje, že i s hůře rozdanými kartami se dá skvěle hrát, přinášet radost a zábavu a možná i zamyšlení.

29. 9. neděle v 17 hodin

Páté přes desáté - Zábavný pořad plný inteligentního humoru a písniček,
ve kterém oblíbený glosátor, spisovatel, básník a moderátor Ivo Šmoldas probere různá témata, která ho již
delší dobu „pálí“ a také témata, k nimž ho inspirují právě zpívané písničky Jany Rychterové. Říká se, že smích
prodlužuje život - proto vsaďte na tento pořad, který skvěle pobaví i středí a mladší generaci publika!
17. 10. čtvrtek v 19 hodin

Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové
3 pěvce, kteří budou známí po skončení soutěže, doprovodí slovem
i zpěvem Jakub Pustina – tenor a Marta Vašková – klavír

21. 11. čtvrtek v 19 hodin

Trio TILIA – nové saxofonové trio Kateřiny Pavlíkové.
Široký repertoár skladeb světových autorů od baroka až po současnost.

12. 12. čtvrtek v 19 hodin

Vánoční sonet – nejkrásnější vánoční poezie a koledy
Smyčcové kvinteto QUATTRO, Anna Trahová – soprán,
recitace - Valérie Zawadská

