
MONITORING MÉDIÍ  27.9.2022  

OSTRAVSKÝ TÝDENÍK

1. HVĚZDNÉ BARVY DUHY  

27.09.2022  Ostravský týdeník  
strana: 9  rubrika: inzerce
Odkaz na originál

Klíčová slova: divadla (2); moravskoslezského (2); Národního (2); Antonína; Divadle; Dvořáka; Ostravě; v

Již jen necelý týden nás dělí od letošního patnáctého ročníku koncertu Všechny barvy duhy, pořádaného ostravským Čtyřlístkem –
centrem pro osoby se zdravotním postižením v pondělí 3. října v 18.00 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Tak, jako
každoročně i letos čekají na diváky krásné umělecké zážitky a dobrou zábavu slibuje také moderátorská dvojice – Jiří Sedláček se
svým synem Michalem. 

S účinkujícími muzikanty, zpěváky i tanečníky se zdravotním postižením každoročně spoluúčinkují profesionální umělci. Což se
netýká jen obou moderátorů, z nichž jeden působí jako člen činohry Národního divadla moravskoslezského a druhý je členem
hereckého souboru ostravského Divadla Mír, ale i hostů letošního koncertu. 
Patronem účinkujících je letos Ondřej Gregor Brzobohatý, výrazná osobnost české kulturní scény, vynikající hudebník, skladatel,
textař, aranžér a také herec. Se svou kapelou vystupuje s repertoárem CD Identity a Universum a vlastními aranžemi coververzí
světových Ondřej Gregor Brzobohatý se saxofonistou Matoušem Kobylkou 
hitů. Kapela byla i součástí úspěšného turné Symphonicum s Epoque Symphonic Orchestra. Často vystupuje jako host
Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma a dalších významných orchestrů a také připravil koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
V prosinci 2019 vyprodal pražské Forum Karlín s koncertem Brzobohatý&Friends, kde s ním vystoupil Epoque Symphonic Orchestra
a interpreti, s nimiž v rámci své skladatelské tvorby spolupracuje. V lednu 2020 vystoupil v O2 Areně jako host světově uznávaného
operního pěvce Adama Plachetky. 
V komornější sestavě vystupuje Ondřej G. Brzobohatý na koncertech se skvělým saxofonistou a pedagogem Matoušem Kobylkou,
který jej bude doprovázet i na letošním koncertu Všechny barvy duhy. Jako hudební skladatel se věnuje Ondřej G. Brzobohatý
muzikálu, scénické a filmové hudbě. Pozorný filmový divák si možná připomene, že jeho dílem je mimo jiné hudba k pohádkovému
filmu Anděl Páně II nebo Matky. Je také autorem písní pro řadu našich předních interpretů. 
Kromě muzikálu Cyrano složil i muzikál Legenda jménem Holmes a nejnověji Slunce, seno, jahody, které se úspěšně hrají v
Hudebním divadle Karlín. V jednom rozhovoru pro Český rozhlas přiblížil Ondřej G. Brzobohatý svou cestu k muzikálu Slunce, seno,
jahody těmito slovy: "Slunce, seno, jahody je fenomén, kultovní komedie. A řada lidí má pocit, že toho kultu zneužívám. Já ale na
Broadwayi viděl, jakým způsobem se tam pracuje s muzikálem. Že si vezmou známý film, třeba i Spidermana, a velice vkusně ho
převedou na muzikál," vysvětluje Ondřej Gregor Brzobohatý. "Když jsem se Martin Chodúr z New Yorku vrátil, přemýšlel jsem, která
z českých komedií by fungovala jako muzikál. Náhodou zrovna dávali Slunce, seno, jahody a já to hned viděl. Začal jsem si
představovat, jak tam ty krávy zpívají, a přišlo mi to strašně zábavný. Opravdu jsem se sám smál. (…) V Karlíně jsme si řekli, že jsme
se všichni asi zbláznili, ale že to prostě zkusíme. V muzikálu je zkrátka možný všechno. I aby ty krávy zpívaO jednu z písní tohoto
muzikálu nebudou na koncertu Všechny barvy duhy ochuzeni ani jeho návštěvníci. 
Letos však bude mít koncert Všechny barvy duhy ještě jednoho vzácného a nečekaného hosta: Martina Chodúra. Tento úspěšný
umělec – zpěvák, textař, skladatel, multiinstrumentalista a vítěz první Česko-Slovenské Superstar v roce 2009 – přijal pozvání Lidové
konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, jejímž je absolventem, aby si zahrál a zazpíval na koncertu Všechny barvy duhy. Martin
Chodúr je totiž nejen vynikajícím zpěvákem s hlasovým rozsahem zahrnujícím barytonovou i tenorovou polohu, ale i skvělým
muzikantem. Absolvoval totiž také Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě v oboru hra na klarinet, v němž patří v
současnosti mezi přední české interprety. Kromě toho však také aktivně hraje na saxofon, příčnou flétnu, klavír i kytaru. Ten, kdo
přijde na letošní koncert Všechny barvy duhy, si tedy bude moci vychutnat Martina Chodúra nejen jako zpěváka, ale i skvělého
interpreta ve hře na klarinet. 
Čeká nás v letošním jubilejním roce koncertu Všechny barvy duhy, jenž se koná díky podpoře Moravskoslezského kraje a
statutárního města Ostravy, opravdu hvězdný večer a byla by škoda nechat si jej ujít… Vstupenky na koncert lze zakoupit v
předprodeji Národního divadla moravskoslezského. 
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