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KONCERTNÁ SIEŇ KLARISKY | DESIGN FACTORY

www.konvergencie.sk

štvrtok 18. 9. 2008 | 19.00 hod.  koncertná sie KLARISKY

21.00 hod.  CLAUDE DEBUSSY | komorná hudba ii. | complete chamber music ii.

1. koncert | after PHURIKANE GIĽA
Koncert after Phurikane Giľa prinesie starodávne rómske piesne v novom spracovaní i celkom nové skladby inšpirované
rómskou hudbou, ktoré vznikali na tvorivých workshopoch vo vzájomnom dialógu rómskych a nerómskych hudobníkov.
Akordeonista Boris Lenko, africký perkusionista Thierry Ebam, skladateľ Juraj Dobrakov a violončelista Jozef Lupták
budú sprevádzať spevákov a muzikantov z rómskych osád: Marcelku a Jozefa Dreveňákovcov z Bardejova, Irenku Pokutovú a Bélu Pokutu zo Žehry a Martinku a Ferka Ďuďovcov zo Soli.

DUMKY TRIO (fr) | SUCHOŇ QUARTETT (sk)
ronald ŠEBESTA – klarinet | cyril ŠIKULA – ﬂauta | adriana ANTALOVÁ – harfa | simon TANDREE – viola
Ďalší unikátny projekt festivalu Konvergencie – pri príležitosti výročí skladateľov zaznejú kompletná komorná tvorba
C. Debussyho (1862—1918) a neznáme predopusové diela E. Suchoňa (1908—1993). Autor opery Krútňava, Baladickej
suity alebo Metamorfóz ako ho nepoznáte: Pochod Pezinského športového klubu, Tango, Valčík, Galop a ako prekvapenie svetová premiéra neznámej skladby E. Suchoňa. Fajnšmekerský večer s ochutnávkou červeného vína, ovčieho
syra a oštiepkov!

štvrtok 18. 9. 2008 | 21.00 hod.  NÁDVORIE JÁNA NEPOMUCKÉHO primaciálny palác
sobota 20. 9. 2008 | 19.00 hod.  DESIGN FACTORY bottova 

2. koncert | CHASSIDIC SONGS  chasidské piesne
rabín baruch MYERS – klavír | jozef LUPTÁK – violončelo | miloš VALENT – husle | boris LENKO – akordeón
„Chasidské melódie posilňujú nádej a vieru, prinášajú radosť a vnášajú ‚svetlo’ do rodiny a domova.”
rabbi sholom ber of lubavitch

Pripojte sa k spoločnému zážitku z výnimočného projektu chasidských piesní s rabínom Baruchom Myersom, Milošom
Valentom, Jozefom Luptákom a Borisom Lenkom. Koncert sa uskutoční v deň výročia narodenia Baal Shem Tova,
zakladateľa chasidského hnutia.

6. – 7. koncert |
19.00 hod. 

BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY V.

BÉLA BARTÓK | MARIÁN VARGA

igor KARŠKO – husle | ivana PRISTAŠOVÁ – husle | marián SVETLÍK – husle |
milan RADIČ – viola | jozef LUPTÁK – violončelo | nora SKUTA – klavír
hos veera – MARIÁN VARGA
Inšpirujúci dvojportrét svetového klasika a legendárneho slovenského hudobníka. Okrem exkluzívneho uvedenia
Bartókovho Klavírneho kvinteta zaznejú na koncerte svetové premiéry diel Mariána Vargu: Sláčikové kvarteto č. 4,
nová kompozícia pre sólové violončelo a improvizácie na Bartókove témy.

piatok 19. 9. 2008 | 18.30 hod.  DESIGN FACTORY bottova 

3. – 4. – 5. koncert | FRANCÚZSKO – SLOVENSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY
alebo 90 | 100  DEBUSSY  SUCHOŇ

cca 21.00 hod. 

BRAŇO JOBUS a skupina ABUSUS |
VRBOVSKÍ VÍŤAZI

Jednoducho zážitok. Pre tých, ktorí tieto skupiny poznajú i pre tých, ktorí ich ešte nezažili.

18.30 hod.  CLAUDE DEBUSSY | komorná hudba i. | complete chamber music i.
20.00 hod.  EUGEN SUCHOŇ | predopusové diela a SVETOVÁ PREMIÉRA

cca 21.45 hod. 

OSKAR RÓZSA trio

Tradičná jazzová noc – tentoraz s Oskarom Rózsom a jeho hosťami.

www.konvergencie.sk

nede#a 21. 9. 2008 | 15.30 hod.  DESIGN FACTORY bottova 

BONUSOVÝ KONCERT festivalu konvergencie

8. koncert | JE TICHO HUDBOU? | koncert pre deti
﹙odporúaný vek 6 – 12 rokov﹚

ivan ŠILLER – klavír | enik$ GINZERY – cimbal
Počúvali ste niekedy ticho? Čo všetko skrýva? Pozývame vás na dobrodružnú objavnú výpravu do ticha hudby s klaviristom Ivanom Šillerom, cimbalistkou Enikő Ginzery a ich hosťami, balónmi, bublifukmi a horúcou čokoládou

nede#a 21. 9. 2008 | 19.00 hod.  DESIGN FACTORY bottova 

nede#a 28. 9. 2008 | 18.00 hod. | VEĽKÝ EVANJELICKÝ CHRÁM panenská ul.

jorge BOSSO – KOHELET | svetová premiéra
dora SCHWARZBERG – husle | jorge BOSSO – violončelo | sólisti – nn | recitátor – nn
CHORUS ALEA | zbormajster branislav KOSTKA
Vokálno-inštrumentálne dielo brazílskeho skladateľa Jorge Bossa pre miešaný zbor, dva sólové hlasy, recitátora, husle
a violončelo na biblické texty Knihy Kazateľ. Autor, ktorý je tiež violončelistom, uvedie svetovú premiéru diela spolu so
svetoznámou huslistkou Dorou Schwarzberg a speváckym zborom Chorus Alea, pod vedením Branislava Kostku.

9. koncert | POZDRAV z FLORENCIE | %ajkovskij  tanejev
igor KARŠKO (sk-ch) – husle | ivana PRISTAŠOVÁ (sk-at) – husle |
milan RADIČ (sk-at) – viola | simon TANDREE (uk) – viola |
robert COHEN (uk) – violončelo | jozef LUPTÁK (sk) – violončelo
Program Pozdrav z Florencie prináša ďalší zaujímavý dvojportrét – Piotra Iľjiča Čajkovského a jeho žiaka a obdivovateľa Sergeja Tanejeva. Medzinárodná zostava vynikajúcich interpretov uvedie Čajkovského sexteto Suvenír z Florencie
a Tanejevove Sláčikové trio. Jeden z vrcholov festivalu.

predpredaj vstupeniek | v sieti Ticketportal | www.ticketportal.sk |
u Dr. Horáka, Medená ul. | v Auparku | v Poluse |
v kníhkupectve Artfórum, Kozia ul. |
v IC BKIS na Klobučníckej ul.

nede#a 21. 9. 2008 | 21.00 hod.  DESIGN FACTORY bottova 

10. koncert | NOČNÝ KONCERT | olivier MESSIAEN
quatuor pour la fin du temps  kvarteto na koniec vekov
OPERA APERTA ENSEMBLE
kazate# daniel PASTIRČÁK – príhovor
Jedno z najpozoruhodnejších diel 20. storočia zaznie pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa. Messiaen skomponoval túto skladbu počas 2. svetovej vojny v nemeckom zajateckom tábore, kde mala aj svoju premiéru. Osem častí
je inšpirovaných apokalyptickými textami Zjavenia Sv. Jána.

vstupné v predpredaji |

permanentky do 31.8. – 790,- Sk | od 1.9. – 990,- Sk
cena vstupenky – 200,- | 250,- | 300,- Sk
detský koncert – dospelí 100,- Sk | deti 50,- Sk

pred koncertom | cena vstupenky – 250,- | 300,- | 350,- Sk
v cene lístka je víno, nealko a oberstvenie každý veer poas koncertov,
okrem chassidic songs a bonusového koncertu kohelet.
permanentka neplatí na bonusový koncert.
zmena programu vyhradená!

