S laskavou podporou partnerů:

Kostel sv. Vavřince pod Petřínem
Hellichova 18, Praha 1
(sál je vytápěn)

Ministerstvo kultury ČR

Začátek koncertů vždy v 19:30

Informace a rezervace
salonCafeCreme@gmail.com
nebo na tel: 723 117 050
Hlavní město Praha

Vstupné

150 Kč / 100 Kč

Snížené vstupné:

artmagazin.eu

studenti, senioři,
držitelé průkazu ZTP

Nadace OSA
Nadace Český hudební fond
Nadace Život umělce

Abonentka (6 koncertů):
500 Kč

Díky za voňavou kávu,
inspiraci a grafický design
Michaele Pavlátové
a Vratislavu Hlavatému

Vstupenky možno rezervovat předem
nebo zakoupit na místě
30 min před začátkem koncertu

Přejete-li si dostávat informace
o koncertech, zašlete nám, prosím,
na sebe kontakt na adresu:

www.monikaknoblochova.com
www.facebook.com/CafeCremePrague

salonCafeCreme@gmail.com
nebo na tel: 723 117 050
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aktuality a podrobné informace:

www.pontesmusici.cz
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19. února 2017

Češi v Mannheimu

okruh mimořádných skladatelů a virtuozů,
světoznámý orchestr a významná kompoziční
škola se zásadním významem v historii
vzniku klasicismu, kde čeští muzikanti hráli
první housle!
J. V. Stamic, F. X. Richter, J. Čart ad.

... lahůdky nejen hudební
Pod záštitou prof. Zuzany Růžičkové
Monika Knoblochová, cembalo
& hosté
...v příjemné atmosféře podvečerních
nedělních koncertů podněcovat zájem
o rozličná umění, klást v kontrast i soulad
hudbu starou a moderní, literaturu,
divadlo, tanec a výtvarná umění a tím
vším vážené hosty a umělce inspirovat
ke vzájemným rozhovorům a myšlenkám
všedním i nevšedním...

Clara Nováková – flétna
Adéla Štajnochrová – housle
Libor Mašek – violoncello
Monika Knoblochová – cembalo

19. března 2017

Cembalissimo!

vynalézavost 18. století neznala mezí a tak
byly ve velké oblibě nejen skladby čtyřruční,
ale také ty pro dvě a více cembal. Jsou zábavné
a oblíbené a přesto pohříchu málo hrané. A to
je třeba napravit!
J. S. Bach, J. L. Krebs, F. Couperin, W. A. Mozart
Edita Keglerová – cembalo
Monika Knoblochová – cembalo

9. dubna 2017

“Lagrime mie”
hudba kardinálových komnat

skladby italských skladatelů, kteří se
těšili přízni kardinála Antonia Barberiniho,
1. poloviny 17. století v Římě
O. Michi dell’Arpa, L. Rossi, G. Giamberti,
M. Marazzoli ad.
Ivana Bilej Brouková – zpěv
Kateřina Ghannudi – barokní harfa, zpěv
Monika Knoblochová – cembalo
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15. října 2017

„Hrad přepevný je Pán Bůh náš“
protestantské chorály pro hlasy
a klávesy

oslava 500. výročí reformace a hudby, která
pod jejím vlivem vznikla
Duae tastae Cantantes – vokálně instrumentální
soubor
Monika Knoblochová – cembalo, varhany

5. listopadu 2017

François Couperin
Leçons de Ténèbres

mimořádné vokálně-instrumentální dílo
komponované pro liturgii ve Svatém týdnu
jedním z nejpozoruhodnějších skladatelů
francouzského baroka
Hana Blažíková – soprán
Barbora Kabátková – soprán
Hana Fleková – viola da gamba
Jan Krejča – theorba
Monika Knoblochová – varhanní pozitiv

3. prosince 2017

Vivaldi na cestách…

nejzářivější skladby A. Vivaldiho a jeho
italských současníků v kontrastním obsazení
i jejich typicky barokní aranžmá
A. Vivaldi, G. Sammartini,
I. Siber, B. Marcello
Jakub Kydlíček - zobcové flétny
Jano Prievozník - kontrabas, violon
Michaela Bieglerová - barokní fagot
Monika Knoblochová - cembalo
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