PROGRAM :
Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809 – 1847)
Frühlingslied / Jarní píseň (švábský dialekt)
In weite Fernen / Ve velkých dálkách
Herr, zu Dir / Pane, k Tobě
Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809 – 1847)
1. věta Allegro vivace z „Jugendsinfonie“ č. 5 B dur
Viktor Ullmann (1898 – 1944)
Berjoskele / Břízka
ze sbírky Drei jiddische Lieder / Tři písně v jidiš
Gideon Klein (1919 – 1945)
Partita pro smyčcový orchestr
Orchestrální úprava:Vojtěch Saudek
přestávka
___________________________________________________
Mark Kopytman (Izrael) (1929 – 2011)
Music for Strings / Hudba pro smyčce
Robert Schumann (1810 – 1856)
Dichterliebe / Láska básníkova,
sbírka písní na verše Heinricha Heineho
Výběr: Im wunderschönen Monat Mai / V divukrásném měsíci máji
Aus meinen Thränen / Z mých slz
Die Rose, die Lilie / Růže, lilie
Wenn ich in deine Augen seh' / Když hledím do tvých očí
Ich will meine Seele tauchen / Chci svoji duši ponořit
Im Rhein, im heiligen Strome / V Rýnu, svatém proudu
Ich grolle nicht / Nehněvám se
Orchestrální úprava: Vítězslav Podrazil
Další koncert KPH Kolín:
GRAFFOVO KVARTETO, IGOR ARDAŠEV / klavír
MSD Kolín / úterý 23.10.2018 v 19 hodin
C Pavel Rajdl

O skladbách a jejich autorech
Program je rámován hudbou romantických skladatelů. Jsou to skladby
Felixe Mendelssohna – Bartholdyho (1809 – 1847) a Roberta
Schumanna (1810 – 1856), který zhudebnil verše židovského básníka
Heinricha Heineho (1797 – 1856).
Písně těchto dvou skladatelů a terezínského autora Viktora Ullmanna
(1898 – 1944), které byly zkomponovány pro zpěv s klavírním
doprovodem, zde zazní v úpravě pro zpěv a smyčcový orchestr.
Přerovský rodák Gideon Klein (1919 – 1945) byl v prosinci 1941
internován v koncentračním táboře Terezín. V říjnu 1944 byl
deportován přes Osvětim do Fürstengrube a tam byl koncem ledna
1945 zastřelen.
Jeho předválečná tvorba a terezínská díla jsou uváděna předními
českými i zahraničními interprety. Dílo skladatele, který se dožil 26 let,
se dočkalo mezinárodního uznání…
V roce 1944 v Terezíně napsal Gideon Klein „Smyčcové trio“.
Skladatel Vojtěch Saudek (1951 – 2003) vytvořil orchestrální úpravu
této skladby a nazval ji „Partita pro smyčcový orchestr“. V období od
prvního vydání v r. 1993 se toto dílo stalo součástí repertoáru mnoha
významných orchestrů, mimo jiné i České filharmonie.
Vojtěch Saudek byl syn Věry Saudkové, která je dcerou Ottly, sestry
Franze Kafky. Kromě kompoziční činnosti se věnoval také překladům.
Např. v roce 2006 vyšlo vydání dopisů Franze Kafky v jeho překladu.
Letošní vzpomínkový koncert se koná pod záštitou
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR,
Federace židovských obcí v ČR
a starosty města Kolína Mgr. Víta Rakušana

Česká premiéra „Hudby pro smyčce“ izraelského skladatele Marka
Kopytmana se konala v r. 2002 ve Velké synagoze v Plzni. Účinkoval
Orchestr Atlantis s dirigentem V. Podrazilem.
V následujících letech Mark Kopytman napsal dvě nové skladby pro
Orchestr Atlantis a jeho sólisty: v r. 2004 „Cantus IV – Dedication“ pro
housle a komorní orchestr – premiéra v kolínské synagoze (Martin Kos
– housle) a v r. 2007 „Ornaments“ pro klavír a smyčcový orchestr (Věra
Müllerová – klavír).
Autor se zúčastnil nastudování a premiér obou skladeb.
U příležitosti 70. výročí založení Státu Izrael se Orchestr Atlantis vrací
ke Kopytmanově Hudbě pro smyčce, která vznikla v r. 1988.
Písně Felixe Mendelssohna – Bartholdyho, Viktora Ullmanna a
Roberta Schumanna zazní v podání našeho předního tenoristy Josefa
Moravce, sólisty Opery Národního divadla v Praze.

Josef Moravec - tenor

