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NEJVĚTŠÍ SKLADATELÉ FRANCOUZSKÉHO BAROKA NA
KONCERTĚ SOUBORU MUSICA FLOREA
Ve středu 10. května 2015 uvede renomovaný český barokní soubor Musica Florea
třetí koncert 13. ročníku festivalového cyklu Musica Florea Bohemia 2015. Na
programu Slavnostní hudba J. B. Lullyho a M A. Charpentiera zazní sklady Te Deum
obou autorů. Koncert se koná v 19:30 v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha),
kde pod vedením Marka Štryncla vystoupí soubor Musica Florea, sbor Collegium
Floreum a sólisté (Irena Troupová, Marta Fadljevičová, Martin Ptáček, Hasan El Dunia
a David Nykl.
Nejen francouzská barokní architektura, ale i hudební francouzský styl nebývale ovlivnil
pražské kulturní dění. Jelikož je v České republice francouzský barokní interpretační styl
opomíjen, a protože Musica Florea měla možnost spolupracovat s francouzskými specialisty
(Ensemble Philidor, Centre de Musique Baroque de Versailles), bude program věnován
takovým kapacitám, jakými jsou Jean-Baptiste Lully a Marc-Antoine Charpentier, jejichž Te
Deum a další instrumentální skladby mají hluboký a nadregionální charakter a dosah.

v síti TICKETSTREAM včetně cestovních
kanceláří ČEDOK, FIRO-tour, knihkupectví KANZELSBERGER, na stránkách
souboru www.musicaflorea.cz nebo také hodinu před začátkem koncertu přímo v místě
Vstupenky v ceně 300 Kč lze zakoupit

konání. Studenti a senioři mohou uplatnit 50 % slevu.

Více informací o koncertech je uveřejněno na stránkách www.musicaflorea.cz a na Facebooku.
Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově
poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl.
Zárukou renomé souboru a zároveň základem jeho činnosti je hra na originální nástroje nebo jejich
kopie, podložená studiem dobových pramenů a estetiky. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální
komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. Od roku 2002 pořádá
Musica Florea vlastní koncertní řady s důrazem na prezentaci nově objevených děl i skladeb, které si
zasluhují návrat k interpretační původnosti.
Kontaktní osoba:
Irena Ošťádalová
+420 776 702 190
Irena.ostadalova@musicaflorea.cz

www.musicaflorea.cz
Událost FB: Slavnostní hudba J. B. Lullyho a M. A. Charpentiera
Program:

J.B.Lully: Te Deum
M.A. Charpentier: Te Deum
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