Novoroční koncert Slováckého komorního orchestru
Reduta, 2. ledna

Srdečně vás zveme na již tradiční Novoroční koncert s přípitkem starosty města Uherské Hradiště. Koná se
ve čtvrtek 2. ledna v 19.30 hodin v Redutě a těšit se můžete na následující PROGRAM:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Divertimento D dur
1. Allegro
2. Andante
3. Presto
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Píseň beze slov op. 109
violoncello David Hrubý
Benjamin Britten (1913–1976)
Simple Symphony
1. Boisterous Bourrée
2. Playful Pizzicato
3. Sentimental Sarabande
4. Frolicsome Finale
Johann Strauss ml. (1825–1899)
Künstlerleben Waltz
Tik-Tak polka
Na krásném modrém Dunaji
Antonín Dvořák (1841–1904)
Slovanské tance op. 46
č. 2 e moll Allegretto scherzando (Dumka)
č. 8 g moll Presto (Furiant)
Johannes Brahms (1833–1897)
Uherský tanec č. 1

Slovácký komorní orchestr vznikl v roce 2008, kdy ho založili manželé Kristina a David Hrubí, tehdy ještě v
době jejich studia na JAMU v Brně. Od r. 2009, kromě svých dalších koncertních aktivit zejména v rámci
Korngold Quarteta, začali umělecky a pedagogicky působit v Uherském Hradišti, kde dnes stojí v čele ZUŠ
Slovácko a se Slováckým komorním orchestrem se vlastními koncerty aktivně zapojují do místního
kulturního dění. Vzniklo i několik originálních autorských projektů určených dětem jako např. představení

„Ať žije Večerníček!“ nebo „Před pikolou za pikolou“. Slovácký komorní orchestr od r. 2011 nejčastěji hrává
v čele s koncertním mistrem Jiřím Pospíchalem, s nímž spolupracuje a pořádá koncerty v rámci hudebního
uskupení Umíme hrát.
SKO navazuje na myšlenku někdejší Slovácké filharmonie a snaží se sdružovat muzikanty, umělce a
pedagogy, kteří zde žijí a působí nebo mají ke Slovácku vztah. Na svých koncertech úspěšně spolupracuje
s místními soubory a umělci jako např. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk, Jiří Pavlica, herci Slováckého
divadla, ale zve si i přední sólisty české hudební scény, mezi nimi např. klavíristu Ivo Kahánka, sopranistku
Pavlu Vykopalovou ad. Zároveň se snaží naplňovat myšlenku podporovat mladé talentované žáky
základních uměleckých škol, kterým dává na svých koncertech příležitost vystoupit sólově za doprovodu
orchestru. Novoroční koncert Slováckého komorního orchestru již tradičně připravují Kristina a David Hrubí.
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