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Koncerty plánované v Muzeu Podblanicka na rok 2021
v zámku ve Vlašimi
Změna programu vyhrazena. Předprodej: Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek 1, Vlašim
*Koncerty z důvodu neuskutečnění přeložené z roku 2020.
*28. 1. čtvrtek v 19 hodin
Julie Svěcená – housle
Ladislav Horák – akordeon
Ojedinělý společný recitál mladé úspěšné houslistky a výjimečného hráče na akordeon.

*18. 2. čtvrtek v 19 hodin

Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové
Vítězné pěvce doprovodí slovem i zpěvem Jakub Pustina – tenor, na klavír Marta Vašková.

*18. 3. čtvrtek v 19 hodin
*15. 4. čtvrtek v 19 hodin

Jan Hnyk - bas, Ahmad Hedar - klavír

Pěvecký recitál vynikajícího umělce, známého nejen z divadla, ale i z filmu Jiřího Menzela
Donšajni, laureáta několika mezinárodních soutěží a pěveckých ocenění, zařazeného na Listinu
mladých umělců v sezóně 2019/20, doplní svým klavírním uměním i zpěvem Ahmad Hedar.

*20. 5. čtvrtek v 19 hodin
Kytarové duo Siempre Nuevo /Matěj Freml, Patrick Vacík/
v projektu s názvem 4+2 se smyčcovým kvartetem Epoque Quartet /znám i ze
StarDance/zahrají nové kompozice od českých skladatelů zkomponovaných pro toto
seskupení. Skladatelé jako Brunner, Wajsar, Ille a Rak složili skladby, které nabízejí mix
mezi hudbou vážnou, latinskoamerickou a jazzovou.

11. 6. pátek v 19 hodin – muzejní noc Eva Kleinová a Mr. SURKA 6TET
Vynikající umělci a vynikající koncert v unplugget jazzové náladě. Nenechte si rozhodně ujít!

28. 9. úterý v 17 hodin

Trio Incendio

Karolína Františová - klavír, Filip Zaykov - housle, Vilém Petras – violoncello
Trio Incendio patří k naším nejnadanějším mladým souborům, Vítězové mezinárodních soutěží a držitelé
mezinárodních ocenění, jsou členy prestižní organizace European Chamber Music Academy. Všichni tři
hudebníci jsou také členy Akademie komorní hudby. Soubor je zapsán na Listině mladých umělců NČHF.

14. 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

28. 10. čtvrtek v 17 hodin

Géniové české hudby v klavírních proměnách – Jiří Pazour - klavír
Koncert českého hudebního skladatele a mistra klavírní improvizace.

25. 11. čtvrtek v 19 hodin

Hezky česky - Cantarina Clarinete – dámské klarinetové kvarteto

připravilo program známých českých písní a skladeb J. Ježka, P. Hapky, J. Šlitra a dalších, jistě si zazpíváte
za doprovodu klarinetů, basklarinetu a ukulele. To vše s průvodním slovem ze života hudebního i všedního.

9. 12. čtvrtek v 19 hodin
Pie Jesu - vánoční program přední české sopranistky a sólistky Národního
divadla v Praze Lucie Silkenové, která si ke spolupráci přizvala malého zpěváka Jana Musila, violoncellistu
Jana Rezka a klavírní doprovod. Posluchači se mohou těšit na známé skladby jako Panis Angelicus C.Francka,
Pie Jesu A. L. Webera, Exultate jubilate W. A. Mozarta či směs tradičních vánočních koled.

