
Přijďte do Filharmonie Hradec Králové
Další ročník úspěšného cyklu koncertů pro žáky  
mateřských a základních škol a studenty středních škol

Od krinolíny k minisukni – malé dějiny odívání hudby. Dostane někdy frak na frak?  
Je lepší nosit licousy, nebo se smát pod fousy? Chráníme zvířátka – i kuřátka 
ve skořápkách. Ptáci, letci, kteří jsou ale pěvci? Kočičí jazýčky na hodině mňoukání. 
Lvem nebo myškou mávnutím taktovky. Jak se z lišky Bystronožky stala Bystrouška 
a co si povídala s lišákem Zlatohřbítkem. Když jde malý bobr spát, tak si uši myje 
rád. Raději hned po dobrém následujte do Filharmonie za bobrem! 

Dovolujeme si pozvat žáky a učitele Vaší školy na hudební programy, ve kterých mají děti a studenti možnost proniknout do tajů 
hudby, seznámí se s novými nástroji, na vlastní uši zakusí zvuk symfonického orchestru a nasají atmosféru velkého koncertního sálu.

Pondělí 21. 11. 2016, 8.30 a 10.30 hodin, cena vstupného: 60 Kč
Pátek 6. 1. 2017, 8.30 a 10.30 hodin, cena vstupného: 80 Kč
Pátek 10. 3. 2017, 8.30 a 10.30 hodin, cena vstupného: 80 Kč
Místo konání: koncertní sál Filharmonie, Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové
Délka představení: 60 minut Podrobné informace na další straně.



Miloš
Machek

Pondělí 21. 11. 2016, 8.30 a 10.30 hodin / Sál Filharmonie Hradec Králové

HURÁ DO ZOO!
V domečku na konci Hradce chovají sourozenci Adam a Adélka s rodiči všemožná domácí zvířátka. Když se jednou 
rodina vypraví na výlet do Krkonoš, zvířátka se rozhodnou navštívit své cizokrajné přátele v zoologické zahradě ve 
Dvoře Králové. Co všechno veselého i napínavého společně zažijí, je součást našeho pohádkového tajemství…

Vosí tanec NEDBALA, Tanec kuřátek MUSORGSKÉHO, Kočičí duet ROSSINIHO, Slon a kolibřík ODSTRČILA,  
Tance lva, malé myšky a krahujce MARTINŮ, Když jde malý bobr spát SKOUMALA ad.

Kristýna SAŇKOVÁ soprán / Zuzana ZÁMEČNÍKOVÁ soprán
Martin FORETNÍK projekce
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ / Miloš MACHEK dirigent a moderátor

Koncert je určen pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol.

Pátek 6. 1. 2017, 8.30 a 10.30 hodin / Sál Filharmonie Hradec Králové

SLOHY A JINÉ SLOŽITOSTI / Koncert s módní přehlídkou
O přešívání hudebních kabátů a stylingu v hudbě.  
Jak se šatí jaro, když se nebe zamodrá a veselý je svět? Je mini in? Vyplatí se převléct za hrdinu?  
Když pod čepec, tak s vtipem. Když na hudbu klasického střihu, tak s Lukášem Hurníkem.

Z houslových koncertů VIVALDIHO a MENDELSSOHNA,  
ouvertur BACHA a MOZARTA, menuetů HAYDNA, polek DVOŘÁKA ad.

Matouš PĚRUŠKA housle
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ / Lukáš HURNÍK dirigent a moderátor

Koncert je určen pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol.

Pátek 10. 3. 2017, 8.30 a 10.30 hodin / Sál Filharmonie Hradec Králové

ŠÁRKA A LIŠKA BYSTROUŠKA – SEZNAMTE SE!
O dívce z pověsti a symfonické básně – o chytrosti Šárky přísahající pomstu a bláhovosti Ctirada přemoženého 
„klamným šťastné lásky doufáním“. O lišce, která vešla „aj do románu a opery“ – o Bystroušce, kterou si Lišák 
zamiloval, protože byla zrovna taková, „jakou odjakživa chcel“.

Symfonická báseň SMETANY a závěr 2. jednání Příhod lišky Bystroušky JANÁČKA.

Jana SIBERA soprán (Bystrouška) / Michaela KAPUSTOVÁ mezzosoprán (Lišák)
SMÍŠENÝ SBOR UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ / Jiří SKOPAL ml. sbormistr
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ / Paul MAUFFRAY dirigent a moderátor

Koncert je určen pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol.

Těšíme se na Vás!
V případě Vašeho zájmu o některý z pořadů kontaktujte, prosím, paní Ivanu Malou, eMail: mala@fhk.cz, tel.: 495 221 901


