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Michnova Loutna česká zazní v novém nastudování

  

Správa zámku v Náměšti nad Oslavou zve všechny zájemce o krásnou hudbu na tradiční
Zámecký adventní koncert, který rozezní barokní knihovnu v podvečer druhé neděle adventní 4.
prosince 2016 v 17 hodin. Účinkujícími umělci tentokrát budou členové špičkového souboru
Ensemble Inégal s uměleckým vedoucím varhaníkem Adamem Viktorou.

  

Ensemble Inégal vznikl v Praze v roce 2000.  Jedná se o  všestranné hudební těleso, jehož
interpretační záběr se pne od renesanční hudby až po hudbu současnou. Koncertuje na
prestižních evropských festivalech, realizoval již 10 úspěšných CD ověnčených řadou
významných ocenění, objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a
rozhlasových stanic. Od roku 2007 pořádá Ensemble Inégal  každoročně vlastní koncertní
cyklus s názvem „České hudební baroko – objevy a překvapení“, v rámci kterého posluchačům
zprostředkovává nově objevené, případně znovuobjevené skladby českých barokních
skladatelů a díla dochovaná v českých archivech.      

  

„Sbírka Loutna česká barokního skladatele Adama Václava Michny (1600 – 1676) z roku 1653
je dnes známá z různých zpracování, její melodie se objevují v i českých církevních
kancionálech. Asi nejznámější píseň sbírky nazvaná Anjelské přátelství (Nebeští kavalérové)
zaznívá dnes na mnohých svatebních obřadech“, přibližuje program koncertu kastelán zámku
Marek Buš. Sbírka byla objevena až ve 20. létech minulého století muzikologem Emiliánem
Troldou, obsahovala dobový opis varhanního partu a jeden vokální hlas každé písně. V
šedesátých létech pak byl objeven dobový tisk se dvěma vokálními hlasy a varhanním
doprovodem. Od té doby se Loutna česká stala předmětem různých úprav, instrumentací a
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připisování předeher a meziher.

  

„Zásadní zlom nastal v roce 2014, kdy byl v konvolutu jiných hudebnin pocházejících ze sbírky
piaristického kláštera ve Slaném objeven dobový tisk partu prvních houslí Michnovy Loutny,
který obsahuje originální autorovy předehry, tzv. ritornely ke všem písním. Tento unikátní objev
představil tyto dnes velmi známé skladby v úplně novém světle a navíc v naprosté Michnově
autenticitě“, dodává Buš.

  

Právě zásluhou souboru Ensemble Inégal s Adamem Viktorou byla nově nastudovaná
Michnova Loutna česká připravena k věrné dobové interpretaci. Posluchači náměšťského
koncertu tak budou mít možnost nejen prožít příjemný adventní podvečer s českou barokní
hudbou, ale též jedinečnou příležitost seznámit se s Michnovým dílem v podobě, jakou mělo v
době sepsání v polovině 17. století.

  

Vstupenky na tento výjimečný koncert lze rezervovat na adrese namest@npu.cz nebo na
telefonním čísle 568 620 319. Doporučujeme teplé oblečení. Po skončení koncertu jsou
posluchači zváni na horké víno nebo čaj do pokladny zámku.

  

Zámecký adventní koncert

  

Knihovna zámku v Náměšti nad Oslavou
 Neděle 4. prosince 2016, 17 hodin
 Jednotné vstupné 100 Kč

  

Účinkuje: Ensemble Inégal, umělecký vedoucí Adam Viktora

  

Program: Adam Václav Michna: Loutna česká

  

Marek Buš
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