Den města se ponese v duchu hudby
Nymburk oslaví Den města tentokrát koncertem Nymburského komorního orchestru
a Českého filharmonického kvarteta. Tímto dnem si Nymburk připomíná zahájení odporu
proti německým okupantům dne 2. května 1945. Vedení města při této příležitosti položí
věnce k uctění památky obětem těchto událostí.
Koncert se koná k příležitosti oslav Dne města a v rámci hudebního Festivalu Bohuslava
Matěje Černohorského. Zahájení koncertu je ve čtvrtek 3. května od 19 hodin v kostele sv.
Jiljí. Nymburský komorní orchestr vystoupí pod vedením dirigenta Arnolda Smrtky, České
filharmonické kvarteto ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří
Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.
Na programu jsou skladby
1. C. Stamitz: Orchestrální kvartet F dur, 1. věta
2. L. Soustružník: Balada pro Violu sólo a orchestr
3. A. Vivaldi: Koncert A dur pro kytaru a smyčce
4. A. Marcello: Koncert D moll pro hoboj a orchestr, 1. a 2. věta
5. E. Morricone: Gabriels Oboe
6. W. A. Mozart: Serenata Nocturna D dur
České filharmonické kvarteto
Vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. Kvarteto vystupuje ve složení Štěpán
Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.
Zvuk kvarteta, který je typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou.
ČFK účinkuje pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, na festivalech
a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice a v zahraničí (Velká
Británie, Lucembursko, Německo, Japonsko, Izrael, Čína, Slovensko). V současné době
kvarteto intenzivně pracuje na vydání svého CD se skladbami Leoše Janáčka a na přípravě
dalšího koncertního turné po Japonsku.
Nymburský komorní orchestr
Nymburský komorní orchestr, zkráceně NKO byl založen v r. 1980. Čítal dvě desítky
amatérských hudebníků. Od roku 2009 NKO funguje pod záštitou Nymburského kulturního
centra. Po panu Milanu Veselém řídí orchestr vynikající houslista, koncertní mistr Arnold
Smrtka. Pod jeho vedením dostala úroveň souboru novou dimenzi, která se projevila
vyprodanými koncerty. Orchestr rovněž navázal velmi prospěšnou spolupráci se základní
uměleckou školou B. M. Černohorského v Nymburce. Nymburský komorní orchestr pod
vedením svého ředitele Arnolda Smrtky spolupracuje také se členy světově proslulého
orchestru České filharmonie.
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