Projektový orchestr Barokní region Čechy – Bavorsko 2018
Milí studenti,
jako málokterý region je tak bohatý na barokní kulturní poklady jako Čechy a Bavorsko. Náplní tohoto
projektu „Barokní region Čechy - Bavorsko“ je chránit společné barokní příhraniční kulturní dědictví,
který je organizován a realizován Centrem Bavaria Bohemia (další informace najdete na:
http://www.bbkult.net/redaktion/details/15066661916058.html ).
Hlavní náplní programu je vystoupení „B-B-B projektového orchestru“ v barokních památkách. Pro
projektový orchestr „B

-B-B Orchestr 2018“ hledáme hudebnice a hudebníky.
Výběrové řízení:

•

housle – violy –cella – kontrabasy – hoboje – fagoty – cembala (moderní hudební nástroje/
zkušenosti s hraním na historické hudební nástroje)

•

Podmínky: studenti (max. do 27 let) pocházející nebo studující v těchto krajích: Plzeňský
kraj, Karlovarský kraj, Dolní Bavorsko, Horní Falc nebo Horní Franky

•

Od 7. 5. – 11. 5. 2017 se konají zkoušky v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Na programu
budou koncerty známých skladeb a barokních skladatelů určitého regionu, dvakrát v
Čechách a dvakrát v Bavorsku (předpokládaný termín koncertů je od poloviny května do
poloviny července 2018)

•

Jednotlivé koncerty budou finančně ohodnoceny (bližší informace při přihlášení). Ubytování
a stravování bude během zkoušek zajištěno. Na koncertech bude k dispozici ubytování a
uhrazeno stravování a cestovné.

•

Podmínka pro účast na projektovém orchestru je znalost německého, popř. anglického
jazyka

Jedná se o projekt výjimečného druhu, který se koná poprvé a cílem je především podpora
kulturního bohatství jednotlivých regionů. Prvotní myšlenka k realizaci tohoto projektu je zásluhou
hobojisty a dirigenta prof. Josefa Blanka, který tímto usiluje o vzájemnou spolupráci profesionálních
hudebníků.
Přehrávky jsou naplánovány na univerzitách v Plzni a v Českých Budějovicích.
Přihlášku (nejlépe v německém nebo anglickém jazyce) je možné podat nejpozději do 16. května 2018 u prof.
Josefa Blanka (josefblank@online.de) a Sebastiana Lesňáka (sebastian.lesnak@cebb.de).
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