TISKOVÁ ZPRÁVA
S Ivo Kahánkem do Divadelního klubu!
V Ostravě 20. 2. 2014
Diváci NDM budou mít jedinečnou možnost zažít večer s virtuózním pianistou Ivo Kahánkem.
Absolutní vítěz Pražského jara, držitel mnoha prestižních ocenění z mezinárodních soutěží
a výjimečný klavírista již od listopadu 2013 pravidelně usedá za piano na jevišti Divadla
Jiřího Myrona, aby svým uměním doprovodil baletní choreografie představení Návraty domů.
Listopadová premiéra unikátní taneční inscenace Návraty domů předznamenala Rok české
hudby 2014 v Národním divadle moravskoslezském, neboť tři české renomované choreografy
Pavla Šmoka, Natašu Novotnou a Jiřího Kyliána inspirovala k tvorbě choreografie hudba tří
českých skladatelů – Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Během jednoho
večera mohou tedy diváci zhlédnout mimořádný baletní triptych s živou hudbou. Klavírista je však
pouze jeden – Ivo Kahánek.
Návraty domů jsou baletem a živým koncertem v jednom. Ivo Kahánek je na scéně přítomen
po celou dobu: „Je to pianistický trojboj. Hraji s houslemi a violoncellem, potom jsem součástí
menšího orchestru a na závěr hraji sólově. Své koncerty hraji jako sólista, a i když hraje také
orchestr, dirigent se řídí spíše podle mě. Tady jsem já součástí orchestru, nemám rozepsány party
ostatních a hraji na dirigenta, to je pro mě dost nezvyk. Taky se musím hlídat kvůli tanečníkům.
Synchronizace hudby a pohybu musí být dokonalá,“ dodává Ivo Kahánek. S tímto virtuózním
klavíristou se mohou diváci shledat, poněkud netradičně, v Divadelním klubu DJM a podebatovat
nejenom o hudbě zmíněných autorů.
Divadelní klub DJM je otevřen pro všechny diváky, divadelníky a jejich příznivce od úterý
do neděle vždy od 18 hodin a nabízí příjemné posezení v jedinečném divadelním prostředí.
Do klubu je třeba projít vrátnicí NDM na Milíčově ulici, přejít dvůr a vystoupat 68 schodů.
Beseda s Ivo Kahánkem se bude konat ve středu 26. února 2014 v 18 hodin v Divadelním klubu
v Divadle Jiřího Myrona.
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