Koncerty v našem kostele
V rámci 530 let výročí narození sv. Ignáce, 500 let od jeho konverze a 465 let od jeho úmrtí
jsme ve spolupráci s jezuity připravili cyklus osmi koncertů věnovaných památce svatého
Ignáce nesoucích název
SVATOIGNÁCKÉ HUDEBNÍ PODVEČERY.
Prvním koncertem tohoto cyklu bude Pocta svatému Ignáci, který se uskuteční v neděli
1. srpna 2021 v 19:00. Na varhany nám zahraje známý varhaník Martin Maxmilian Kaiser.
Dalším koncert bude následovat v neděli 29. srpna 2021 také od 19:00. Na varhany zahraje
nadějný varhaník, student Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, Alfred
Habermann. Mladý umělec se představí koncertem nesoucím název Svatoignácká meditace.
Collegium strahoviense pod vedením Vladimíra Roubala, ředitele kůru a regenschoriho
Královské kanonie premonstrátů na Strahově, vystoupí v sobotu 12. září 2021 od 19:30
s oratoriem pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka – STABAT MATER. Tento koncert
se uskuteční jak ke 180. výročí skladatelova narození (8. září 1841), tak k příležitosti svátku
Panny Marie Bolestné (15. září).
Jezuité v proměnách staletí, to je název dalšího varhanního koncertu, který se uskuteční
v neděli 17. října 2021 od 19:00. Na varhany zahraje studentka Hudební fakulty Akademie
múzických umění v Praze Tetiana Tishchenko.
Sobota 13. listopadu 2021 od 19:00 bude patřit Vladimíru Roubalovi, řediteli kůru
a regenschorimu Královské kanonie premonstrátů na Strahově, který na varhany předvede své
mistrovské improvizační umění v rámci koncertu s názvem Improvizace na jezuitská témata.
V neděli 12. prosince 2021 v 19:00 se uskuteční Adventní koncert. Na varhany zahraje Martin
Maxmilian Kaiser a na trubku Jan Verner.
Velikonoční varhanní koncert se uskuteční v neděli 24. dubna 2022 v 19:00. Na varhany
zahraje Martin Maxmilian Kaiser, na trubku Jan Verner a František Svejkovský.
Závěrečný koncert celého cyklu nese název Konverze svatého Ignáce. Ten se uskuteční na
závěr jubilejního roku sv. Ignáce, v pátek 20. května 2022 v 19:00. Během tohoto koncertu se
nám představí sopranistka Ludmila Vernerová, trumpetista Jan Verner a varhaník Martin
Maxmilian Kaiser.
Věříme, že epidemiologická situace nám dovolí všechny koncerty uskutečnit. Přibližně měsíc
před každým konaným koncertem bude přichystán plakátek s programem a cenou vstupného.
Těšíme se s vámi na viděnou při SVATOIGNÁCKÝCH HUDEBNÍCH PODVEČERECH.
Martin Maxmilian Kaiser a Emanuel Vittek

