
Charles Castronovo – skvělý
tenor – vystoupí v Ostravě
Představí se jako Romeo v Gounodově opeře

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Jeden z výborných
pěvců současnosti – tenorista
Charles Castronova z USA –
se poprvé představí v České
republice. Vystoupí v roli Ro-
mea v Gounodově opeře Ro-
meo a Julie 18. února od 18.30
hodin v ostravském Divadle
Antonína Dvořáka.

Jeho jevištní partnerkou se
mu stane bohumínská rodač-
ka, sólistka Národního diva-
dla v Praze a častý host Ná-
rodního divadla moravsko-
slezského (NDM) Kateřina
Kněžíková.

„Tenorista Charles Castro-
novo patří v současné době
mezi nejvyhledávanější pěvce
mladé generace. Jeho výkony
mají možnost ocenit poslu-
chači na mnoha místech celé-
ho světa, včetně nejslavněj-
ších operních domů, jakými
jsou například Vídeňská stát-
ní opera, Metropolitní opera v
New Yorku nebo Královská
opera Covent Garden v Lon-
dýně. Jsem velice potěšen, že

naši nabídku zpívat roli Ro-
mea přijal, a jeho první vy-
stoupení v České republice se
tak uskuteční právě na prk-
nech ostravské opery,“ říká
nadšeně Robert Jindra, hu-
dební ředitel opery NDM v Os-
travě.

„Věřím, že i zde v této velmi
náročné roli diváky oslní stej-
ně jako při svém nedávném
hostování v téže roli v Los An-
geles Opera pod taktovkou
Plácida Dominga. Ostravští
diváci tak budou mít zcela vý-
jimečnou příležitost vychut-
nat si pěvecké mistrovství to-
hoto jedinečného pěvce. V
současné době s ním jednáme
odalšímmožnémhostováníjiž
v příští sezoně,“ dodal Robert
Jindra.

CHARLES CASTRONOVO, skvělý
tenorista, se představí v Ostra-
vě. Foto: archiv NDM

Nenechte si ujít Lyrický tenor; narodil se v New
Yorku. V jeho repertoáru jsou ti-
tuly jako La Traviata, Rigoletto,
Kouzelná flétna, Cosi fan tutte
či Don Pasquale.

HUSÍ KŮŽE

Klára Kvapilová, Dolní Benešov:

Není to tak dlouho, co jsem v opavském
kině Mír navštívila koncert Tomáše Pfeif-
fera, který hraje na vodnářský zvon. Tento
nástroj mnohdy dokázal rozeznít do tako-
vých výšek, že mi na těle doslova naskočila
husí kůže. Všechno bylo podpořeno zají-
mavou projekcí. Určitě šlo o kulturní záži-
tek, na který jen tak nezapomenu. Přece
jenom hře na vodnářský zvon nepřihlížíte
každý den. (dus)
Foto: archiv

Cohen je v čele domácí hudební hitparády
Praha, Ostrava – Tuzemské
hitparádě nyní vévodí Leo-
nard Cohen s albem Old Ide-
as. Po dlouhé době tak sesadil
písničkáře Tomáše Kluse a
další zavedené interprety.
Sedmasedmdesátiletý Cohen

nabízí na albu podmračené
volné skladby s poetickými
texty o životě, bolesti, lásce a
také smrti. Na druhé místo se
po delší době kralování posu-
nul třinecký muzikant Klus s
nahrávkou Racek. Jeho deska

Hlavní uzávěr splínu obsadi-
la čtvrté místo a debut Cesta
do záhu(d)by si drží osmou po-
zici.Bronzpatřívtěchtodnech
muzikantskému tandemu Pe-
tr Hapka a Michal Horáček s
projektem Kudykam. (čtk)

Krocení literární múzy
Brno, Ostrava – Pro všechny tvořivé mladé lidi se
zájmem o literaturu připravil Památník písemnic-
tví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, seminář
tvůrčího psaní nazvaný Krocení literární múzy.
Jedná se o doprovodný program literární soutěže
Skrytá paměť Moravy, který se v Ostravě bude ko-
nat ve spolupráci s Ostravským muzeem v pondělí
27. února.

Seminář nabízí seznámení s některými techni-
kami tvůrčího psaní zaměřenými na hledání in-
spirace ke zpracování letošního soutěžního tématu
Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě.

Semináře se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku
12 až 19 let, pro něž jsou připraveny dvě varianty se-
mináře odpovídající soutěžním kategoriím: I. kate-
gorie (12 až 15 let) od 10 do 11 hodin a II. kategorie
(16 až 19 let) od 11.15 do 12.15. hodin.

Zájemci se mohou přihlásit sami nebo prostřed-
nictvím svých pedagogů zasláním e-mailu na adre-
su: pamet@muzeumbrnenska.cz nebo telefonicky
na čísle: 547 229 932. Přihlášku do soutěže a další in-
formace najdou zájemci na www.muzeumbrnen-
ska.cz, www. masaryk.info nebo www.kr-jihomo-
ravsky. cz. Účast na semináři je bezplatná. (bře)

Studenti se prezentují výtvarnými
díly v Domě kultury města Ostravy
Ostrava – Další z pravidelných veřejných prezen-
tací žákovských prací připravila Střední umělecká
škola Ostrava ve vestibulu Domu kultury města Os-
travy (DKMO). Výstava zde potrvá do 28. února. Bě-
hem mrazivých únorových dnů tak mají Ostrava-
né o to větší důvod, aby se přišli ohřát do vestibulu
DKMO.

Mohou se tak kromě jiného i potěšit pohledem
na ukázky žákovských prací napříč jednotlivými
ročníky vybranými tak, aby si veřejnost mohla udě-
lat komplexní obraz o tom, co všechno a v jaké šíři
výtvarných činností a technik ve škole v jednotli-
vých vyučovaných oborech – grafickém designu,
užité malbě, užité fotografii a médiích, průmyslo-
vém designu a vytváření keramiky – vzniká. (mi)

Baskytarista Darryl Jones,
který hrál s Rolling Stones,
zahraje v Parníku

Ostrava – V rámci koncertní
série Festival Ostrava Jazz
Night přijede do Ostravy zce-
la nová formace skvělých
amerických hudebníků –
Black Stone Raiders. Kyta-
rista Jean-Paul Bourelly (spo-
lupráce s Milesem Davisem),
baskytarista Darryl Jones
(Rolling Stones) a bubeník
Will Calhoun (Living Colour)
vystoupí v ostravském klubu
Parník už zítra od 20 hodin se

svou výbušnou směsicí žánrů.
„Kapela zahraje originální
směs rocku, funku, jazzu a
junglu, kterou jste ještě ni-
kdy neslyšeli,“ říká J. P. Bou-
relly na otázku, co lze od ka-
pely očekávat na ostravském
koncertu.

Do Ostravy zavítá také
Darryl Jones, který má za se-
bou bohatou kariéru napříč
hudebními žánry. Vystupoval
a nahrával s největšími osob-
nostmi své doby. V roce 1996
dokonce vystřídal na pozici
basového kytaristy Billa Wy-

mana v nejslavnější rockové
kapele všech dob Rolling Sto-
nes. Nahrál s nimi veleúspěš-
né album Voodoo Lounge a
účastnil se i turné k tomuto al-
bu. „Hraní s Rolling Stones je
velká zábava. Kromě toho, že
jsou to skvělí muzikanti a in-
teligentní lidé, tak je také
úžasné, že díky tomu, kolik to-
ho s kapelou za celou dobu
procestovali, si dokážou kaž-
dé turné náležitě užít,“ vyprá-
ví Darryl Jones o zkušenos-
tech z účinkování se slavnou
kapelou. (hla)

Událost

HUDEBNÍ FORMACE Black Stone Raiders vystoupí zítra v ostravském Parníku. Foto: archiv

Bamberská apokalypsa – život ve středověku

Ostrava – Další přednášku z
cyklu Umělecké dílo jako pra-
men poznání života ve stře-
dověku s názvem Bamberská
apokalypsa přednese Marek
Zágora 14. února již tradičně
v 16 hodin v Knihovně Gale-
rie výtvarného umění v Ost-

ravě v Poděbradově ulici 12.
Bamberská apokalypsa je jed-
ním z největších skvostů oton-
ské knižní malby. Jedinečný
manuskript vznikl kolem
roku 1000 (nejpozději roku
1020) v proslulém skriptoriu
kláštera Reichenau. „Kodex,
který nechal zhotovit prav-
děpodobně již císař Ota III. a
dokončení se dočkal až za je-
ho nástupce Jindřicha II., je
znám především svými pade-
sáti sedmi celostránkovými
iluminacemi na zlatém poza-

dí a stovkou zlatých iniciál,“
vysvětluje Marek Zágora. V
roce 2000 bylo vydáno úplné
faksimile nádherného ruko-
pisu, který se dnes nachází ve
sbírkách Státní knihovny v
Bamberku. Od roku 2004 je za-
psán na seznamu kulturního
dědictví UNESCO.

Další přednáška z cyklu
Umělecké dílo jako poznání ži-
vota ve středověku se usku-
teční 13. března, tentokrát na
téma Katedrála svatého Víta,
Václava a Vojtěcha. (hla)

BAMBERSKÁ APOKALYPSA.
Foto: GVUO

Může vás zajímat

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

CD dechovky
Červená růžička, nejslavnější dechovky 3, 
Nejslavnější dechovky 5, Babouci, Bojané, 
Až se budem brát, Mamince, Country zpěvník 4)

Získejte zdarma dárek
Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz nebo 
na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální celoroční předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 1 den v týdnu.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou minutu 
pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu dle tarifu 
mobilního operátora.

Vyberte si
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