S letom prichádza do Prešova aj ARTIS festival
K letu v Prešove už deväť rokov neodmysliteľne patrí aj festival komornej hudby ARTIS. Podujatie opäť
prinesie to najlepšie z klasickej hudby, novinkou bude koncert hot jazzu a swingu. Medzi hosťami sa
predstavia umelci ako Rafael Álvarez, ZWIEBEL QUARTET, Fats jazz band a mnohí ďalší.Otvárací koncert
9. ročníka ARTIS festivalu komornej hudby sa uskutoční 25. júla o 18.00 hod. v Ortodoxnej synagóge v
Prešove. Vystúpi na ňom ZWIEBEL QUARTET – unikátne zoskupenie pozostávajúce zo sláčikového tria a
klavíra. Sláčikovú sekciu tvoria traja rodáci z Košíc, dnes významné osobnosti – huslista Marek Zwiebel člen
Pavel Haas Quarteta, violista Peter Zwiebel člen Slovenského komorného orchestra, a violončelista Ján
Bogdan umelecky pôsobiaci v Izraeli. Známu košickú trojicu interpretov doplní výnimočný slovenský
klavirista Ladislav Fančovič.Na programe sú klavírne kvartetá Mahlera a Brahmsa.Kto raz začul impozantný
hlas organu, porozumel, prečo je oddávna nazývaný kráľom hudobných nástrojov. Hlboký umelecký zážitok
z priestoru monumentálnej prešovskej konkatedrály rozozvučanej novozrekonštruovaným organom v podaní
jedného z najvýznamnejších osobností organovej hry na Slovensku Tomáša Mihalika – to všetko čaká na
poslucháčov ORGANOVÉHO KONCERTU, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 5. augusta o 19.30 hod. v
Konkatedrále sv. Mikuláša.Tretí koncert s názvom VIVA la MUSICA! je prísľubom nezabudnuteľného
večera plného vášne, temperamentu, ale predovšetkým spievania o láske. Mexický tenorista Rafael Álvarez a
česká sopranistka Petra Álvarez Šimková hosťujú na tých najprestížnejších operných scénach sveta a udivujú
svet neuveriteľným hlasom a výnimočnou osobnosťou. Ich vystúpenie je vždy fascinujúcim zážitkom a pre
ARTIS festival je cťou, že prijali pozvanie a vystúpia s pestrým programom pozostávajúcim z najslávnejších
operných árií a duet, a španielskych, mexických a neapolských piesní ako Granada či Besame mucho.
Koncert sa uskutoční 15. augusta 2021 o 18.00 hod. v Ortodoxnej synagóge v Prešove.17. augusta o 19.30
hod. v PKO Čierny orol sa milovníci swingu a hott jazzu môžu tešiť na koncert špičkového swingového
orchestra FATS JAZZ BAND, ktorý ich pod vedením Ladislava Fančoviča prenesie do obdobia prvej
polovice 20. storočia.Počas predstavenia s názvom NA VLNÁCH SWINGU odznejú najlepšie kusy z
repertoáru orchestra, ako aj tangá a foxtroty z našich, vtedy ešte československých vôd.Naživo budete môcť
počuť skladby, ktoré v 20. až 50. rokoch minulého storočia hrávali a spievali také legendy ako Louis
Armstrong, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Count Basie, Teddy Wilson, Ella Fitzgerald, Billie Holiday,
Peggy Lee, F. K. Veselý, R. A. Dvorský, Viera Racková, Inka Zemánková či Jiřina Salačová.Festival uzavrie
KONCERT NA PAMIATKU OBETÍ HOLOKAUSTU, ktorým si pripomenieme Deň obetí holokaustu a
rasového násilia a 80. výročie vládneho nariadenia tzv. židovského kódexu. Koncert sa uskutoční v
Ortodoxnej synagóge 9. septembra o 19.00 hod.Podrobnejšie informácie o ARTIS festivale 2021 nájdete na
www.artisfestival.sk

