LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY 2013
Chystám Letní Dílny Dávné Muziky, tudy tedy aspoň letně letmé info, kde nás kdy
najdete. Program léta a jejích dílen je opět atraktivní, pozvěte své přátele a známé,
vyplatí se to i Vám! Mám s tím spoustu chystání, práce a výdajů, proto, prosím,
uzávěrku v polovině Máje berte vážně – slabě obsazené dílny, které samy sebe
nezaplatí, bychom museli odvolat. Zálohu 500,- Kč k přihlášce posílejte na č.ú.
757047003/0800 s Vaším jménem. Podmínky podobné loňským, nebojte se ptát.
Pište na michal_posp@volny, nebo volejte na tel.: 603 293 766, ale pozor, v létě,
cca od 1.7. na U MAILU UŽ NEBUDU, asi už neodpovím! Těším se už na setkání!
Xlužbám volný Michael Pospíšil
No Kdy
1. 7-13.7.
2013

Kde
Valtice
Vinařské učiliště,
škola
(poř. MLŠSH)

Co
VÁNOCE :/: PŘICHÁZEJÍ :-)
Letos včasná příprava na Vánoce!
Georg Arnold Valtický: NEŠPORY
1663 (letos slaví 350 let výročí!)

Kdo
Zpěváci i muzikanti,
ladíme a1=440Hz,
znalost not vhodná!
Na Koledy nikoliv :-)

2. 15.-21.7.

Valdštejn
hrad, kaple

HOLLA! HOLLAN!-13
V.K.Hollan Rovenský: Kancionál 1694
Mariánské i jiné Písně, Árie, Kantáty,
Nešpory, Pašije, Roráty, Requiem...

Zpěváci i instrumenty,
pro každého bude práce
Ladění a1=440Hz.
Ubyt. v areálu hradu

3. 22.-28.7.

Mnichovo
Hradiště
zámek,
barokní altán

BAROK BEZ PARUK-13
Folklor před Folklorem, Písně,
Popěvky, Tance, Pimprlata, Výlety,
pro zábavu, poučení i vystoupení

Zpěváci i instrumenty,
je lépe znát písmena
i noty... a1=440Hz.
Ubyt. v areálu zámku

4. 29.7.-4.8.

RychalticeHukvaldy
fara, kostel

PAVEL VEJVANOVSKÝ-RODÁK
HUKVALDSKÝ a spol.- NEŠPORY
Moteta, sonáty, mše, nové premiéry!
Světová muzika na barokní Moravě...

zpěváci i nástroje, nutná
dobrá znalost not!
Ubytování na faře,
ladíme a1=440 Hz

5. 5.-11.8.

Ostružno u Jičína
barokní fara
a kostel

„OTEVŘENÉ NEBE“-13
Adam Michna: Loutna Česká 1653
Možná přijde i i „Loutka Česká“ :-)
Jedna z největších „trvalek“ Baroka!

zpěváci i nástroje, dobrá
znalost not prospěje!
Ubytování na faře,
ladíme a1=440 Hz

6. 12.-18.8.

Jindřichův Hradec
klášter, kostely
Sv. Kateřiny
a proboštský

Svato-Hyppolitské NEŠPORY-13
Rigatti, Monteverde, Mazák, Michna,
a spol., opět jen ta nejlepší muzika,
„In Stylo Luxuriante“ cca 1650

zpěváci i nástroje, nutná
dobrá znalost not! Další
vystoupení podzim 2013
Ubyt. v bývalém klášteře

7. 26.-31.8.

Úpice
v Podkrkonoší
letos katolická
fara a kostel

ORATORIUM & BAROKNÍ NEŠPORY
Římská „malá“ Oratoria ovlivnila celý
barokní hudební i vyjadřovací sloh.
Přídavek Nešpor a Mše může být...

kdokoliv, dobré čtení not
nutné! Dílna, koncert
tamtéž, letos ubytování
na katolické faře

