It(a

abonentním koncertu zahraje známá violoncellistka

Brněnská rodačka Michaela Fukačová
předvádísvé Umění po celém světě.
Pardubice - Na pátý abo_
nentni koncert souboru Ba"

soutěžÍ (mimo jiné Petra I1jiče

Čajkovskeho v Moskvé' PraŽského jara, violoncel1ové sou_

rocco sempre giovane se mohou všichni příznivci vážné těže v scheveningenu' vio_
hudby v}Ťravit v úteIý 2. lonceuové soutěže W. Naum'
února v 19 hodin do Rytířské_ burga v New Yorku) se !"iTazho sálu zámku v Pardubicích.
ně prosadila na světových

só1istkou večera bude br_
něnská rodačka Michaela
Fukačová, jedna

z

nejvýznam_

nějšÍch světových violoncel_

listek, žijícíod roku

levDánsku.

1985 tr'va-

Po stuďiích na konzervato_

a abso1vování AMU
v Praze rozvíjela svůj talent
studiem v Anglii,Itálii aUSA.
za nejpřinosnějsÍ povaŽuje
svoje soukromá studia u M.

ři v Brně

Rostropoviče v New Yorku.
Po opakovaných uspěších v
řadě významných světových

konceftníchpódiích.
Koncertni činnost soustře"
d1rje především na evropská

Jako sólistka je zvána ke
spolupráci přednimi orchest_
ry (Česká Íilharmonie, Berlínský symfonický orchestr'
Hamburger Mozart Orchester, Danish Radio orchestřa,

orquestra sinfónica

de

Ratliotelevision Espanola,
Orchestre Philharmonique
du Luxembourg, The NHK
Orchestra Tokyo, English
s}Ťnphony orchestra, BBc
symphony orchestra, oř_

chestra de Radio France a
pódia (velká Británie, Ně" dalšími) a renomovanými di'
mecko, Francie, Španélsko' rigenty (Gerd Albrecht, Petr
Švýcarsko, Itálie, země Bene_ Altrichter, Roberto Benzl, Jiluxu, skandinávie), znají ji ří Bělohlávek, Aldo ceccato,
však také posluchači v UsA' Sixten Ehrling, Valerij GeorKanadě, Japonsku a JižníKo_ gijev, Hans Graff, Sir Charles
reji. Je hostem mezinárod_ Groves, Eliahu Inba1, Jorma
ních festivalů a její výkony Panula, Libor Pešek, Eďvard
jsou kromě četných cD za' Serov, David shallon, Heinz
znamenány mnoha rozhlaso_

Wallberg

ce'léhosvěta.

vá nadále v úzkém kontaktu s

vými i televizními stanicemi

a

dalši).

Michaela Fukačová zůsta-

českým hudebním prostře_
dím.

Pro svoje účinkovánív
rámci abonentního koncertu
komorního orchestru Barocco sempre giovane si vybrala

violoncellový koncert

c

dur

Josepha Haydna. Jedná se o
dílo, které bylo pov ažováno za
ztracené aŽ do roku 1961, kdy

bylo náhodně objeveno v hu_

debnÍm archivu Národního
muzeavPraze.

KIomě zmíněného Haydnova koncertu vyslechnou
posluchači v podání komor"

ního souboru BaIocco sempre
giovane jeŠtěDivertimento B
dur Wolfganga Amadea Mo-

zarta a d1la italských barok_
ních mistrů Francesca Man_
cinlho, Arcangela Corelliho a
AntonÍa Vivaldiho.

Josef Kr€čnreř,
vedoucÍ soubořu
Bařocco sen{ře giovane

NA PÁTÉM abonentním konceřtu cyklu Bařocco sempre giovane zahraje
violoncellistka Michaela Fukačová Foto: archiV pořadatelů koncertu

