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PardubÍcký Soubor Barocco Sempre glovane
Se rrrátÍl ZveLeúspěšnéhošpanělskéhoturné
Nabídky na dalšíl<oncertníšňůruuž má ansámbl vedený profesorem pardubické konzervatoře Josefem lÝečmerem v l<apse
který tvoří absolventi pardu_
bické konzervatoŤe dává o so'
bě čim dál tim víc vědět. A to
nejen na domácí půdě, ale i v

coreuiho, Locateuiho, dále
Bacha, Pachelbela a pochopi'
telně Mozarta. Byly to koncelty, kde si zahráli sólově
vŠichničlenovésouboru' a to
s ve1kým úspěchem - jmeno-

zakladatel souboru a jeho ve-

KIejsová, Helena Matyášo_

Pardubice

_

]{omorní soubor

Barocco Sempre Giovane,

zahraniči' Potvrdil nám to

i

douci JosefKrečmer'

Dů]iazem je jeho zatim poslednÍ a neide1Šítulné ve
Španélsku',,Sice uŽ koncer_

tovat do ciziny

jezdíme,

nicméně čtrnáctidennÍ špa_
nělský Zájezd bylv mladé his'

torii naŠeho souboru rozhodně největším," řekl profesor
pardubické konzervatoře a
hned zdúraznil, že mu před_
cházela poctivá příprava.

i

proto, že španělská
umělecká agentula vyŽaduje
dva programy, z nichž si pak

Jistě

jeden Zvo1í tamni pořadatelé.

,,Musím přiznat, že dát je

dohromady až takový

pro_

blém nebyl, protože jsme

užili to, co hlajeme

vy_

běžně.

Máme už třetím rokem abo_
nentní cykly koncertů v PaI

dubicich, konkrétně deset

vystoupeni během roku Vždy
s jiným přogramem, takŽe

j-sme méli Z Čeho \Tbirat'
Spanele pouze upozornili, Že
program musi být laděný Vá_
nočně. My jsme samozřejmě
neŠlido nějakých koled, špa_
nělské publikum je totiŽ dnes
uŽ Velmi náročné,je dobře

připlaveno na to, co bude po_
slouchat. TakŽe jsme zvolili

repeltoár

z baroknich

ita1_

ských mistrů, dila vivaldiho,

3' :

Vitě lva Kramperová, zdena

I

vá," podotkl Josef Krečmer.

\

":',

P..,-
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,,Jinými slovy, všichni se
prezentovali nejen jako vý_
borní komorni hráči. a1e i
špičkovísólisté. Atmosféra
byla skvělá, přidavky by1y

normální. Na jednom koncer_
tu jsme museli pŤidávat až
pětkrát a divácké ovacevesto_

je nechyběly na žádném vy_
stoupení, z čehožjsme měli
obrovskou radost," doplnil.
Josef Krečmer nezapomněl
ani na překvapivou událost,

ke které došlo na jednom z
koncertů. sotva dohrali' tak

uŽ vo1al pořadatel, aby si je
zamluvil na dalšívystoupenÍ

vtomtoroce.
Během čtrnácti dnů absol_
vovalo Barocco Sempre Giovane deset konceItú, což je

úctyhodnéčÍslo,kdyŽ vez-

v potaz tisÍci}ilomet_
rové přejezdy. ,,velké vzdále_
nosti jsou tu běŽné, jeden den
meme

jsme hráli na jihu středo_

zemního moře a druhý den u
Atlantiku v Baskicku. Bylo to
dost náročné,ale soubor je
mladý a vydržístrašně moc,
takže to pro ně byla spíšezá_
bava. nikdo se nehroutil. Nakonec jsme si mohli dopřát i
krátký relax u moře, ktelé by1o

teplé, sluníčkosvitilo a nic

PARDUBICKÝKoMoRNÍ soUBoR BARocco SEMPRE GIoVANE sévÍátilz úspěšnéhošpanělského turné. 1lustrač

nám nebránilo se i koncem
prosince vykoupat," pokračoVal JosefKrečmer.

Navíc stihli i památky, měli

štěstÍ, Že hráli v nádherných,
rekonstruovaných prosto_

rách hradů a kostelů. na za_
jímavých místech.
,,Ve Španělsku jsem hrál už
několikrát. Radost jsem měl
především Z toho' jak se zá'

sadně k lepšímuZměnilo pub'
likum. Je vzdě1anějŠí' než bý-

valo," sdělilvedouci souboru.
,,Nikdy se námnestalo, žeby
někdo tleskal po kaŽdé větě.
Dříve jsem mě1 pocit, že tady
byl vŽdyúspěch zaručen, drres
je obecenstvo náročnějši, jezdi sem špičkovéorchestly a
interTreti z celého světa, takže si zvyklo na

kvalitu' ví' co

pos1ouchá. Hluboce se před
ním skláním," řekl Krečmel.
Šéfkomorního souboru ješ'

tě

ní foto]

DenílíJ iří sejkořa

zřejmě Mozartovo DÍvertimento. Není divu, vždyťnaváza1 na ita1ské mistry a ital-

zdůraznil, Že největŠí Skou školu, tudížjeho hudba
úspěch slavi]i s Bachovými je vŽdy přivedla do varu a k
veIkými koncerty, z nichž měl velkýmovacím'
trochu obavu, zda budou pro

tamní publikum,,stravitel-

né" . za srdce Španě1e ch}tlo

téžVivaldiho a Core1liho
Concerto Grosso a samo-

Barocco sempre Giovane se

vrátilo do Pardubic šťastnéa
spokojené. Jak jinak, když

nabídky na další španělské

turnémávkapse.
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