MusicOlomouc 2016 pořádně překvapí
TISKOVÁ ZPRÁVA – 22. srpna 2016, Olomouc
Olomouc začátkem října očekává lavinu současné hudební tvorby. MusicOlomouc 2016 –
8. mezinárodní festival soudobé hudby přinese ve dnech 3. – 12. října 2016 osm
koncertů a čtyři přednášky skladatelů mladé generace.
Během festivalu zazní přes čtyřicet soudobých kompozic českých a zahraničních skladatelů,
z toho sedm ve světové premiéře. Novinkou letošního ročníku jsou objednávky premiér přímo pro
festival. MusicOlomouc oslovil např. skladatelku Lucii Vítkovou, která zkomponovala skladbu pro
duo Leise dröhnung; Ondřej Štochl napsal smyčcové kvarteto pro rakouský Ensemble Lux
a Františka Chaloupka vytvořil celovečerní dílo pro svůj autorský soubor Dunami Ensemble.
Další novinkou je premiérové vystoupení nového olomouckého ansámblu Lichtzwang, který
provede dvě premiéry olomouckých skladatelů, přičemž v obou kompozicích se objeví v ČR ne tak
často používaný nástroj - theremin.
Pro tradičnější publikum si festival přichystal koncert Kühnova smíšeného sboru. Program
vystoupení skladatelského sdružení Konvergence nabídne skladby úspěšných světových autorů
i kompozice z vlastních řad.

Závěrečný koncert je současně jedním z vrcholů festivalu. Quasars

Ensemble provede v české premiéře skladbu The Raven japonského skladatele Toshia Hosokawy.
„Ve světě je velké množství výborných současných skladatelů a interpretů. Chtěl bych, aby mělo
olomoucké publikum tyto špičky soudobé hudby možnost slyšet. Nejprestižnějším ansámblem,
který se nám podařilo na festival získat je Mondrian Ensemble ze Švýcarska. Nejavantgardnějším
koncertem bude vystoupení německého dua Leise dröhnung“, říká ředitel a dramaturg festivalu
Marek Keprt.
Podrobný program festivalu zde: http://www.musicolomouc.cz/cs/program-2016/
Festival pořádá Univerzita Palackého v Olomouci a spolek MusicOlomouc. Koncerty a přednášky
se uskuteční v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého

a v Redutě Moravské

filharmonie Olomouc.
MusicOlomouc finančně podpořila Univerzita Palackého, její Filozofická fakulta a Katedra
muzikologie, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Statutární město Olomouc,
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Olomoucký kraj, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Rakouské kulturní fórum, Ochranný svaz
autorský v programu Partnerství a Nadace Český hudební fond. Partnery festivalu se stali
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Haryservis, FLY UNITED s.r.o., Railreklam,
spol. s.r.o., Profi-tisk group, s.r.o., RENGL, s.r.o., České překlady s.r.o., Moravská filharmonie
Olomouc a Nahrávací studio Divadla na Orlí. Mediální podporu zajišťuje Český rozhlas Olomouc,
Radio Proglas, Hudební rozhledy, Harmonie, OperaPlus, HIS Voice, Opus musicum a Olomoucký
deník.
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