Začíná 15. ročník festivalu Prague Proms
Praha, 18. června 2019
Mezinárodní festival Prague Proms v rámci 15. ročníku nabídne koncerty klasické, filmové i jazzové
hudby v interpretaci výjimečných domácích a zahraničních umělců. Pozvání Českého národního
symfonického orchestru, který festival pořádá, přijali například světový tenorista Ramón Vargas,
gospelový sbor The Jeremy Winston Chorale, hudebník Ivan Mládek nebo zpěvačky Eva Burešová a
Tereza Mašková. Přehlídka se letos uskuteční od 21. června do 16. července v Praze a v Kutné Hoře.
Festival 21. června zahájí rozšířený sbor The Jeremy Winston Chorale a spolu s Českým národním
symfonickým orchestrem naplní Smetanovu síň řádnou porcí skvělého Gospelu!
Pondělí 24. června nabídne v Divadle Hybernia speciální večer Banjo Band Ivana Mládka: Od
neworleanského jazzu k Jožinovi z bažin a Jezu, na kterém zazní legendární skladby jako Linda,
Prachovské skály nebo Brno je zlatá loď.
Klasickou část Proms reprezentuje tenorista Ramón Vargas, který spolu se slovenskou sopranistkou
Lenkou Máčikovou a Marcellem Rotou potěší milovníky opery. Pro příznivce romantických melodií je
pak připraven koncert Čajkovského hudba v podání ČNSO pod taktovkou Ilyi Mashkeviche.
"Jazzová hudba má na Proms Prague tradičně rozsáhlý prostor, a tak se poprvé v Praze představí
bigband Thomase Gansche, leadera Mnozil Brass, a dalšími premiérami budou i newyorští Hot
Sardines a The Loop Jazz Orchestra," vyjmenovává ředitel a zakladatel festivalu Jan Hasenöhrl.
"Nebyl by to festival Prague Proms, bez Hollywoodské noci. Carl Davis přijal opět pozvání, a my jsme
připravili večer, který je nabitý novinkami i tím co potěší dnes jako před lety. Sólisty budou David
Kraus, Ondřej Izdný, Lenka Máčiková a další," dodává Jan Hasenöhrl. Zazní například skladby z filmu
Casino Royale, Jurský park, Forrest Gump, Tři billboardy kousek za Ebbingem, Kill Bill nebo Hvězdné
války.
Carl Davis si pak přichystal další skvělý koncert, který připomene písničky nejen Beatles, ale i tvorbu
jednotlivých členů po rozpadu kapely. Nazval jej Beatles a jejich svět. Kvartet sólistů je hvězdný,
vedle Terezy Maškové a Evy Burešové se postaví Jeremy Winston a Merkell Williams.
Na festivalu zahraje také Epoque kvartet, jehož koncerty jsou vyhlášené brilancí, virtuozitou a
nasazením. Na Proms zahrají skladby Vladimira Cosmy, Jana Kučery nebo Chicka Corey.
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