NOVINKY / ČERVENEC 2019

KONCERTY

9. 7. RENÉE FLEMING & FOK
Americká sopranistka Renée Fleming se vrací do Prahy, aby zavzpomínala na Václava Havla a 30. výročí Sametové revoluce. Na koncertě zazní nejen árie z operet a oper, včetně árie o měsíčku, ale
i muzikálové písně, jako například You’ll never walk alone, to vše
pod taktovkou dirigenta a stálého spolupracovníka Pražských symfoniků Elliho Jaffe.
více zde

13. 7. SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
Koncert pro flétnu č. 2 D-dur KV 314 od W. A. Mozarta, Symfonii č. 9
e-moll „Z Nového světa“ od A. Dvořáka a Klavírní koncert č. 1 C-dur
od L. van Beethovena nabídne Severočeská filharmonie Teplice. Za
dirigentským pultem se objeví Alfredo Sorichetti. Na Flétnu zahraje Vladimir Mandrin, na klavír Young Hyun Cho.
více zde

27. 7. SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
Tentokrát se Severočeská filharmonie Teplice představí s programem: Koncert pro flétnu č. 1 G-dur KV 313 od W. A. Mozarta, Symfonii č. 9 e-moll „Z Nového světa“ od A. Dvořáka a Klavírní koncert
č. 2 B-dur od L. van Beethovena.
Na flétnu zahraje Jungyoon Choi, na klavír Lee Jieun.
více zde

3. 7. ČAJKOVSKIJ GALA
Při přípravě festivalu je třeba myslet nejen na příznivce jazzu,
crossoverů, ale i na milovníky ryzí klasiky. Letos padla volba na
mistra romantické hudby Petra Iljiče Čajkovského. Jeho Rokokové
variace přednese skvělý český violoncellista Václav Petr. Ten je i
jedním z předních sólistů projektu Kalkant, který Český národní
symfonický orchestr odstartoval před dvěma lety. Cílem projektu
je představit nahrávky nové české generace hudebníků.
více zde

10. 7. RAMÓN VARGAS & ČNSO
Po čtrnácti letech zavítá do Prahy jeden z nejžádanějších světových
tenorů naší doby Ramón Vargas. Tento mexický zpěvák hostuje na
takových scénách, jako je londýnská Královská opera, milánská La
Scala, newyorská Metropolitní Opera, Opera San Francisco, Vídeňská státní opera, Veronská aréna, divadlo Colón v Buenos Aires a
dalších.
ČNSO společně s Ramónem Vargasem v lednu účinkovali na otevíracím koncertě Královské opery v Maskatu (Omán) a obdobný
program zazní i v Praze. Milovníci opery, zbystřete! Půjde o zcela
výjimečný večer.
více zde

16. 7. HOLLYWOOD NIGHT – ZÁVĚREČNÁ NOC
Již po patnácté přichází oblíbená Hollywoodská noc s Carlem Davisem. Můžete se těšit na skvělou sopranistku Lenku Máčikovou,
která připomene oscarový snímek Tři billboardy za Ebbingem, David Kraus Vás pak svým osobitým hlasem vrátí do sedmdesátých
let, k Alainu Delonovi z filmu Kdo nastaví kůži. Seriály Most, Narcos
a Vraždy v Midsomeru, Sherlock Holmes: Hra stínů, Všechny prachy
světa – i to jsou některé novinky, které letos zazní na závěrečné
noci Prague Proms.
více zde

VÝSTAVY

NEZLOMNÍ - OD FRANZE KAFKY PO SAMETOVOU REVOLUCI
Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989
12. 7. - 6. 10. 2019 / Výstavní sály

Jedna myšlenková škola tvrdí, že umělec spoluzodpovídá za stav společnosti, v níž žije. Druhá škola umělce ponechává ve věži ze slonoviny, aby jeho dílo bylo ještě krásnější. Autoři Zuzana a Eugen Brikciusovi
připravili k třicátému výročí Sametové revoluce ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad
Vltavou a Památníkem národního písemnictví ojedinělou výstavu. Představí díla třiceti nezlomných (a
nezlomených) výtvarných umělců včetně jejich slovních projevů, ať už jsou to verše, deníkové zápisky,
citáty či rozhovory. Nebudou chybět Otto Gutfreund, Jindřich Štýrský, Toyen, Josef Čapek, Mikuláš Medek,
Stanislav Kolíbal, Eva Kmentová, Karel Nepraš ani Jiří Kolář. Nezlomnost není nutně vztažená pouze k politice či společenským událostem, spočívá i v neochvějné víře ve vlastní uměleckou cestu. Spisovatel Franz
Kafka se stal svým metafyzickým dílem, kritickým myšlením a zodpovědným sociálním postojem inspirací
celé řady vystavených umělců, včetně autorů výstavy.
„Utrpení a radost, vina a nevina jako dvě propojené ruce,
člověk by je musel proříznout napříč masem, krví a kostmi.“
Franz Kafka, Deníky
více zde

BLANKA MATRAGI - TIMELESS
7. 10. 2011 - 31. 12. 2020 / Kulečníkové a karetní herny

Výstava nabízí setkání s návrhářčinou tvorbou, ovlivněnou kulturami ze všech koutů světa. Kromě unikátních modelů pro královské rodiny nabízí průřez životní tvorbou Blanky Matragi, nechybí ani prezentace
jejích současných děl. Můžete tak nahlédnout do tajů poctivého řemesla a seznámit se s nejnovějšími
inovačními technologickými posuny v oblasti oděvní tvorby. V prostoru expozice je k vidění sklářská i sochařská tvorba, porcelán, lustry, šperky či grafiky.
Mimořádné zážitky nabízejí komentované prohlídky s Blankou Matragi.
více zde

TURISTICKÉ PROHLÍDKY

Komentované prohlídky reprezentačního patra Obecního domu nabízíme pravidelně v českém nebo anglickém jazyce. Přibližně hodinová prohlídka je spojená s poutavým výkladem našich proškolených průvodců,
k dispozici jsou také tištěné doprovodné texty. Pro organizované skupiny lze předem objednat mimořádné
komentované prohlídky i v jiných jazycích.
Poměrně dlouhý sál obdélníkového půdorysu, jenž je řešen jednoduše, nenáročně – bez dekorativní výmalby či obrazové výzdoby, a který je navíc v podélné ose prodloužen při severním nároží salónkem, byl
původně koncipován jako přednáškový sál. Dnešní terminologií řečeno – kongresový. Sladkovského sál však
může sloužit i jiným účelům. Je prostoupen reprezentační a slavnostní atmosférou, která je ideální pro
pořádání plesů či tanečních kurzů. Případně slouží i jako kinosál a to každoročně 28. října, kdy se v Obecním domě připomíná den vzniku samostatného československého státu. Objevit kouzlo tohoto i dalších
sálů jedinečného reprezentačního patra můžete v rámci některé z prohlídek Obecního domu.
více zde

ART SHOP

ALIZI DESIGN
Studio bylo založeno českou produktovou designérkou Alžbětou Zimmerovou. Její šperky se vyznačují
jednoduchým, elegantním a svěžím designem. Myšlenkou této kolekce je nabízet ručně vyráběné, ekologicky šetrné, přírodní dřevěné šperky s různými motivy a výrazy. Přívěsky, brože a náušnice v pastelových
barvách (MINT, PEACH a zlaté) jsou vyřezávány laserem z 3 mm překližky, ručně malované a smontované.
Šperky jsou navrženy v jednoduchých tvarech, aby dosáhly moderního elegantního vzhledu a splňovaly
očekávání zákazníků s nadšením pro přírodní ručně vyráběné výrobky.
více zde

CO SE DĚJE

Prodej vstupenek na adventní koncert české folkové skupiny SPIRITUÁL KVINTET byl zahájen!
Letos zřejmě naposledy!
více zde

Videopozvánka na Prague Proms 2019

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu
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