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Dnes Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka nabízí program pro rodiny s dětmi. Na
druhou hodinu odpolední je naplánována akce Liška Bystrouška očima dětí i dospělých, a
to v Oboře Hukvaldy (u sochy Liška Bystroušky). Ve spolupráci s pedagogy výtvarného
oboru ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech-Sklenově budou děti i dospělí tvořit na téma slavné
Janáčkovy opery. V rámci dne nazvaného Mladý Janáček se od brány Obory Hukvaldy
bude ve stejný čas konat komentovaná procházka naučnou stezkou po legendárním
Janáčkově chodníčku až k bráně hradu Hukvaldy s ředitelem festivalu Jaromírem
Javůrkem. Na hukvaldském hradě se od 16:00 uskuteční poetické scénické ztvárnění
Janáčkovy vzpomínky na dětství a na Hukvaldy v podání studentů pěveckého oddělení
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v režii Davida Kříže za pohybové spolupráce Jany
Tomsové a v hudebním nastudování Jan Šrubaře . Pokud nebude vyhovovat počasí, akce
se přesune do sálu ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech-Sklenově. Závěr „Janáčkova dne“ bude
patřit ostravskému orchestru mladých (spojený orchestr studentů Fakulty umění
Ostravské univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě), který v tanečních rytmech
provede návštěvníky Evropou, ve které česká hudba vždy zaujímala významné místo. V
amfiteátru hukvaldské obory od 17:30 zazní tancem inspirovaná hudba Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka, Johanessa Brahmse, Edvarda Griega a Leoše Janáčka pod
vedením Petra Vronského . V případě špatného počasí se koncert přesune do
Společenského sálu Domu kultury města Ostravy. Koncert oceněných děl Generace –
mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let – představuje již tradičně výjimečnou příležitost
slyšet nejnovější díla mladých skladatelů ze zemí Visegradské čtyřky. V pondělí od 18:00 v
ostravském Studiu 1 Českého rozhlasu zazní nové opusy Soni Vetché, Timey Maščákové,
Jana Rösnera a Bulata Abdurakhimova , a to pod vedením dirigenta Tomáše Stančeka . Ve
stejný den od 19:00 v havířovském Domě kultury Petra Bezruče zahraje prezident
festivalu Ivan Ženatý s klavíristou Martinem Kasíkem . Společně přednesou Schumannovy
Märchenbilder pro housle a klavír, op. 113, Nedbalovu Sonátu pro housle a klavír h moll,
op. 9, L’adieu pro housle a klavír Juraje Filase a Sonátu pro housle a klavír č. 3 c moll, op.
45 Edvarda Griega.

Zdroj:
https://www.klasikaplus.cz/aktuality/item/1617-mlady-janacek-koncert-generace-a-recital-i
vana-zenateho-na-festivalu-leose-janacka


