FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY | CHAMBER MUSIC FESTIVAL
20 – 26 SEPTEMBER 2010 | BRATISLAVA

hlavný partner

design factory

design factory

23. 9. 2010

24. 9. 2010

18:30

17:30 – 21:00

MENDELSSOHN | MARTINŮ

BRATISLAVSKÁ NOC
KOMORNEJ HUDBY VII

igor KARŠKO (sk-ch) – husle  ivana PRISTAŠOVÁ – husle
vladimir MENDELSSOHN (nl) – viola
milan RADIČ (sk-at) – viola  jozef LUPTÁK – violončelo
andrej GÁL – violončelo  richard GAŠPAR – kontrabas
Mendelssohn hrá Mendelssohna. Hosťom festivalu bude opäť
svetoznámy holandský violista Vladimir Mendelssohn. V dielach
Mendelssohna-Bartholdyho i jubilujúceho Bohuslava Martinů
sa okrem neho predstavia aj slovenskí umelci, ktorí sa svojím
talentom presadili v zahraničí.

Tri koncerty, šesť diel, osem hudobníkov. Maratón klasickej hudby,
ktorý neunaví.

17:30

BACH a BERGER | HUDBA a PRAVDA
igor KARŠKO (sk-ch) – husle  milan PAĽA – husle
Koncert k 80. narodeninám významného slovenského skladateľa.

18:30
20:00 | open air

CELLO & DANCE |
BACH & IMPROVISATIONS
jozef LUPTÁK – violončelo, elektrické violončelo, hlas a ústne rytmy
krisztián GERGYE (hu﹚ – tanec, choreograﬁa
Improvizačný projekt maďarsko – slovenského dua predstaví
hudobno-tanečné variácie, ktorých hlavnou témou sú suity
pre sólové violončelo J. S. Bacha. Projekt bol premiérovo
uvedený minulý rok na partnerskom festivale Arcus Temporum
v maďarskej Pannonhalme.

21:00

JURAJ GRIGLÁK & hostia | JAZZ BASS
bernhard WIESINGER (at) – saxofón 
michal BUGALA – gitara  boris ČELLÁR – gitara
robert VIZVÁRI – basgitara  eugen VIZVÁRI – klávesy
gregor FTICAR (slo) – klavír  martin VALIHORA – bicie
Kontrabasista a basgitarista Juraj Griglák patrí k rešpektovaným
a vyhľadávaným slovenským jazzmanom. Svoj všestranný talent
delí medzi klasickú hudbu v Slovenskej ﬁlharmónii a klubové
i festivalové pódiá. Konvergencie versus swing & funky...

DUMKY & ROMANCE
DVOŘÁK | ŠOSTAKOVIČ
margareta BRITA BRANDT (se) – soprán 
igor KARŠKO (sk-ch) – husle  nora SKUTA – klavír 
jozef LUPTÁK – violončelo

20:00

ZEMLINSKY | SCHÖNBERG
irmgard MESSIN (at) – ﬂauta  ronald ŠEBESTA – klarinet
ivana PRISTAŠOVÁ – husle  jozef LUPTÁK – violončelo
nora SKUTA – klavír

21:30

BEING DUFAY |
john POTTER & ambrose FIELD
john POTTER (uk) – tenor  ambrose FIELD (uk) – elektronika
michael LYNCH (uk) – video art
Fascinujúce stretnutie minulosti s prítomnosťou ponúka projekt
z dielne mníchovského vydavateľstva ECM. V programe Being
Dufay sa stretáva hudba renesančného skladateľa v interpretácii
vynikajúceho tenoristu Johna Pottera (ex-Hilliard Ensemble)
s live & studio electronics skladateľa Ambrosa Fielda, trojnásobného
víťaza prestížnej Prix Ars Electronica v rakúskom Linzi.

design factory

design factory

25. 9. 2010

26. 9. 2010

18:00

15:30
3+2+1+1 |
IVAN ŠILLER a hostia

FÚGA SLOV A OBRAZOV
miki SKUTA & daniel HEVIER
miki SKUTA – klavír  daniel HEVIER – slovo a maľba
Pocta Bachovi ako spojenie hudby, slova a výtvarného umenia
priamo na pódiu. Originálny pohľad na dielo J. S. Bacha prinesú
klavirista Miki Skuta a spisovateľ – performer Daniel Hevier.
Hudobné improvizácie renomovaného slovenského klaviristu,
oceňovaného bachovského interpreta so slovným sprievodom
a voľnými výtvarnými improvizáciami známeho básnika
a prozaika sľubujú neobyčajný zážitok.

19:30 | open air

BEZ LADU A SKLADU | 25
„Pohoda“ na Konvergenciách. Na festivale oslávi 25. narodeniny
kultová slovenská skupina Bez ladu a skladu. Podobne ako
Collegium Musicum i táto kapela priniesla do nášho priestoru
originálny pohľad na hudbu a alternatívu voči socialistickej
popscéne. Tešíme sa na Michala Kaščáka a jeho hudobníkov.

Hudba je ako skladačka. Niektoré jej diely sú malé, iné zase
veľké. Možno ju vyjadriť tichom či slovom, ale napríklad aj
číslami. Ak sa čísel nebojíte, príďte! V našej skladačke sa za nimi
skrýva odveký základ hudby. Opäť sa na vás teší Ivan Šiller so
svojimi hosťami – Zuzanou Biščákovou a Ferom Királym.

18:30
BARTÓK | MARTINŮ | MATEJ
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA
WARCHALA um. vedúci ewald DANEL– husle
jozef LUPTÁK – violončelo  ivan ŠILLER – klavír
Brilantné a prístupné opusy klasikov hudby 20. storočia,
vrátane novej skladby Daniela Mateja Stormy Monday, zaznejú
v interpretácii orchestra, ktorý nesie meno svojho zakladateľa,
legendárneho huslistu Bohdana Warchala.

20:00
ŠOSTAKOVIČ | DOHNÁNYI
„VOJNA A MIER“
ronald ŠEBESTA – klarinet  martin NOVÁK (cz﹚ – lesný roh
igor KARŠKO (sk-ch) – husle  marián SVETLÍK – husle
vladimir MENDELSSOHN (nl) – viola 
jozef LUPTÁK – violončelo  miki SKUTA – klavír
Skladateľ a klavirista Ernő Dohnányi (1877–1960) patrí
k významným bratislavským rodákom, ktorých dielo si
Konvergencie radi pripomínajú. Šostakovičovo 8. sláčikové
kvarteto z roku 1960 je označované aj ako skladateľov epitaf.
Oﬁciálne venované obetiam fašizmu a vojny, je predovšetkým
výrazom osobnej tragiky a smútku. Konvergencie ukončí
koncert emócií.

dóm sv. martina

výstava

20. 9. 2010

9. – 26. 9. 2010

mimoriadny koncert

julo nagy  1982—2010

20:00

graphic design # art # photography

jan GARBAREK 
the HILLIARD ENSEMBLE 
OFFICIUM NOVUM
jan GARBAREK (no) – saxofón
the HILLIARD ENSEMBLE (uk)
david JAMES – kontratenor
roger COVEY-CRUMP – tenor
steven HARROLD – tenor
gordon JONES – barytón
Exkluzívny koncert najlepšieho vokálneho kvarteta súčasnosti
The Hilliard Ensemble s jazzovou ikonou, nórskym saxofonistom
Janom Garbarekom bude na Slovensku hudobnou udalosťou
roka. Mimoriadne úspešné CD Oﬃcium prepisovalo
v 90. rokoch dejiny nahrávacieho priemyslu. Spojenie
vokálnych kompozícií stredovekých a renesančných majstrov
so saxofónovými improvizáciami sa ukázalo ako nadčasové.
Dôkazom je aj nový album Oﬃcium Novum pre úspešný
mníchovský label ECM, obsahujúci adaptácie arménskej hudby,
byzantský chorál i stredovekú hudbu, ktorý prídu hudobníci
predstaviť v rámci premiérového turné do Bratislavy na
festival Konvergencie. Bonusom budú slovenské premiéry diel
estónskeho skladateľa Arvo Pärta a Jana Garbareka.
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