
LETNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY 

Ve dnech 1. – 6. července se Opočno opět stane dějištěm Letních interpretačních 

kurzů, na nichž se sejdou mladé talenty z celé republiky. Kurzy pořádá Konzervatoř 

Pardubice spolu s Opočenskou besedou, s podporou města a ZUŠ. 

Milovníkům hudby kurzy přinesou několik koncertů. O jejich vysoké úrovni se 

přesvědčili návštěvníci už loni, proto jsme velmi rádi, že spolupráce s pardubickou 

konzervatoří pokračuje, a srdečně vás zveme na koncerty, které v rámci kurzů proběhnou: 

Neděle 2. 7. od 19 hodin v zámecké obrazárně – zahajovací koncert, na němž vystoupí 

lektoři kurzů. Program se zatím dojednává, ale už nyní víme, že zazní např. Smetanovo dílo 

Z domoviny či Koncertní polonéza D dur Zdeňka Fibicha. 

Pondělí 3. 7. od 19 hodin v Mariánském kostelíku – Sedláčkovo kvarteto (koncert je tak 

trochu dárkem Nadace český hudební fond Opočnu a kurzistům). Z mnoha ocenění, která 

potvrzují kvalitu tělesa, jmenujme 3. cenu na Mezinárodní soutěž Johannese Brahmse 

v Rakousku (2013) nebo 1. cenu na Mezinárodní soutěži Karola Szymanowského v polských 

Katowicích (2014).  

Úterý 4. 7. od 19 hodin v Mariánském kostelíku – jazzový houslista Marko Ferenc.  

Vynikající houslista Marko Ferenc, který v současné době studuje na HAMU v Praze, je 

jedním z lektorů kurzů. Věnuje se jazzové hudbě v různých sestavách. Pravidelně vystupuje 

po celé Evropě, kromě toho koncertoval např. v Číně či na Blízkém východě. Spolupracuje s 

Idou Kellarovou a v rámci jejích orchestrálních projektů působí jako koncertní mistr České 

filharmonie. 

Čtvrtek 6. 7. od 19 hodin v zámecké obrazárně – závěrečný koncert, na němž se představí 

účastníci kurzů. Mládí a radost ze hry spojená s perfektními výkony – takový byl loňský 

závěrečný koncert, nic nebrání tomu, abyste si z letošního odnesli stejné dojmy. 

Vstupné: na všechny koncerty je vstupné jednotné – 80 Kč v předprodeji (informační 

centrum), na místě pak 100 Kč.  

Koncert na zámku v Novém Městě n. Met. – čtvrtek 6. 7. od 14 hodin  

Novinkou letošního ročníku je rozšíření koncertů i do nedalekého Nového Města. Zájem o 

kurzy se totiž zvyšuje, takže na závěrečný koncert v Opočně by se účastníci nevešli. Proto si 

někteří z nich zahrají v Novém Městě. 

Věříme, že si z nabídky kurzů vyberete. A kdo se rozhodne pro všechny koncerty, určitě 

nebude litovat. Bude mít aspoň hudební zážitky do zásoby, protože další koncert pro vás 

plánujeme až na 23. srpna. 

Vaše Opočenská beseda 

 


