Tlačová správa, Opera Slovakia

Príďte za operou II. – Koncert mladých talentov
Bratislava – Občianske združenie Opera Slovakia pripravuje po minuloročnom
úspešnom koncerte mladých operných talentov ďalší koncert, ktorý sa bude tak ako
vlani konať v netradičnom priestore v osade Starý Klíž v rámci Noci hudby 2015 už 19.
júna.
Príďte za operou je názov podujatia organizovaného občianskym združením Opera
Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na
Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Týmto podujatím
chce Opera Slovakia, o. z. v rámci celoslovenskej akcie Noc hudby priblížiť operný žáner
a zároveň aj predstaviť nové vychádzajúce mladé operné talenty, ako aj slovenskú opernú
kultúru súčasnosti širšej verejnosti na netradičnom mieste.
Podujatie sa uskutoční v rámci celoslovenskej akcie Noc hudby
Noc hudby je iniciatíva Hudobného centra, ku ktorej sa môžu pripojiť organizátori
kultúrnych podujatí akéhokoľvek štýlu a žánru aj samotní umelci. Hudobné centrum
vyhlásilo prvý ročník projektu Noci hudby 15. júna 2012, čiže v roku, kedy medzinárodne
uznávaný francúzsky Sviatok hudby oslávil 21. júna 30. výročie. Podobne ako divadlá,
literatúra, či múzeá aj hudba získala svoju noc – a koná sa pravidelne vždy tretí júnový piatok,
čo v aktuálnom roku vychádza na 19. júna. Operný koncert sa uskutoční v tento deň o
19:00 hod, v osade Starý Klíž v obci Veľký Klíž (okres Partizánske).
Koncert bude pozostávať z diel svetových autorov v podaní sopranistiek Kataríny Florovej,
Zuzany Čurmovej a barytonistu Martina Kovácsa. Hosťom koncertu bude tenorista Titusz
Tóbisz, sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach. Účinkujúci vystúpia s klavírnym
sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Opery ŠD v Košiciach, Opery SND, hlavnej
korepetítorky súťaže Musica Sacra v Ríme ako aj hlavnej korepetítorky a dramaturgičky
Opera Slovakia.

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor a hudobný producent Opera Slovakia
,,Som veľmi rád, že aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať koncert, na ktorom
predstavíme mladých talentovaných operných spevákov, ale aj priblížime operu v regióne, v
ktorom tento žáner nie je dostupný. Podujatím zároveň v rámci akcie Noc hudby upozorníme
na operný žáner. Minulý rok sa akcia stretla s veľkým úspechom a návštevníci koncertu
odchádzali s umeleckým zážitkom a to je naše poslanie, ako aj jedným z poslaní umenia.
Takže pozývam Vás za umením, za zážitkami, jednoducho Príďte opäť za operou.”

Vstupné na podujatie Príďte za operou je 10€/osobu

Vstupenku na toto podujatie si treba z kapacitných dôvodov kúpiť v predpredaji
v dostatočnom predstihu vopred. V cene vstupného je okrem koncertu zahrnuté aj bohaté
občerstvenie ako aj voľná prehliadka osady Starý Klíž.
Vstupenky si zakúpite na redakcia@operaslovakia.sk, Tel.č.

+421907818876

Príďte za operou II.
Koncert mladých operných talentov
Katarína Flórová, soprán
Zuzana Čurmová, soprán
Martin Kovács, barytón
hosť Titusz Tóbisz, tenor, sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach
Júlia Grejtáková, klavírny sprievod
Program koncertu
1. L.Holoubek: Panpulóni – M. Kovács
2. W.A.Mozart: Ária Paminy z op. Čarovná flauta – Z. Čurmová
3. W.A.Mozart: Duet Dona Giovanniho a Zerliny z op. Don Giovanni – M. Kovács a Z.
Čurmová
4. A.Boito: Ária Margaréty z op. Mefistofeles – K. Flórová
5. G.Verdi: Ária Manrica z op. Trubadúr – T. Tóbisz
6. G.Verdi: Ária Desdemony (Preghiera) z op. Otello – K. Flórová
7. G.Verdi: Ária Rodriga z op. Don Carlos – M. Kovács
8. G.Rossini: Mačací duet – Z.Čurmová a K. Flórová
9. P.Tosti: L´ultima canzone – M. Kovács
10. G.Puccini: Ária Johnsona z op. Dievča zo Západu – T. Tóbisz
11. G.Puccini: Ária Lauretty z op. Gianni Schicchi – Z. Čurmová
12. G.Puccini: Ária Liu z op. Turandot – K. Flórová
13. G.Puccini: Ária Calafa z op. Turandot – T. Tóbisz
Po koncerte bude nasledovať občerstvenie a voľné posedenie spolu s organizátormi,
návštevníkmi a umelcami. Pre návštevníkov je pripravený aj sommelier v historickej
kamennej pivnici ,,pod kaštieľom“.
Viac o mieste konania podujatia na www.starykliz.sk
Viac info o podujatí a vstupenky v predpredaji na redakcia@operaslovakia.sk a
www.operaslovakia.sk

Ilustračné video z koncertu mladých talentov Príďte za operou v roku 2014
https://www.youtube.com/watch?v=6ZY1RWDo0-k
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