Jak najdete místo konání…

Klub tanečních souborů
Rokytka, z. s.
Vás srdečně zve
na seminář a komorní koncert

Dudy a dudáci
16. ročník

Pořadatelé děkují
Městu Rokycany
za spolupráci a poskytnutí prostoru
Ministerstvu kultury ČR
a Plzeňskému kraji
za podporu

v neděli 26. února 2017
Městský úřad v Rokycanech
obřadní síň
od 14.00 hod

„Dudy, tak říkajíc, jsou nástroj vynikající nad
všechny nástroje.“ Joannes Cottonius, 11. století
Dlouhá a bohatá historie dělá z dud výjimečný
hudební nástroj.
Vznikly již v dobách starověku z archaických
forem pastýřských píšťal a ve středověku byly
oblíbeny v noblesním prostředí panovnických a
velmožských dvorů.
Zněly v rukou dvorských hudebníků, potulných
kejklířů i žebravých studentů. Byly nástrojem
andělským i ďábelským, uctívaným i proklínaným.
Renesanční móda je přenesla do zámeckých
komnat a salonů, stejně jako do vesnických putyk.
Četní slavní umělci zachytili dudy a dudáky na
svých mistrovských dílech.
Po celá staletí se nástroj vyvíjí, až nakonec zakotví
v lidovém prostředí mnoha evropských národů.
Zveme Vás do světa historie, dějin umění,
nádherných hudebních nástrojů a hlavně poctivého
dudáckého kumštu, do světa historických dud,
nástroje králů i žebráků.

Program:

Návratní lístek:

13.30–13.50
Přivítání a prezentace
účastníků

Vstupné 50,- Kč

14.00–15.00
Mgr. Miloslav Vaváček:
HISTORICKÉ DUDY,
NÁSTROJ KRÁLŮ
I ŽEBRÁKŮ
15.00–15.30
Beseda k přednášce
15.30–16.00
Přestávka s občerstvením,
setkání s přáteli
16.00–17.00
Komorní koncert dudáků
a dudáckých muzik
Hrají a zpívají: Zdeněk Bláha, Václav Švík
Jiří Pavlíček, Vlastimil a Lukáš Bradovi

Šárka Sloupová a Martin Bláha
Dále účinkují:
Dudácká muzika Dráteníci Mrákov
(vedoucí Daniel Dřímal)
Malá lidová muzika Rokytka Rokycany
(vedoucí Zdeněk Vejvoda)
průvodní slovo a dramaturgie cyklu seminářů:
Zdeněk Vejvoda

V případě, že přijmete naše pozvání,
zašlete prosím tento návratní lístek z důvodů
rezervace vstupenky na adresu:
Klub tanečních souborů Rokytka
Čechova 1155
337 01 Rokycany
Svoji účast můžete rovněž potvrdit emailem
na adresu: jana.fruhaufova@post.cz

Pozvání přijímám a potvrzuji svoji účast:

jméno: ……………………..…………….
příjmení: …………………………………
Rezervace vstupenek bude prováděna v pořadí
došlých rezervačních lístků do vyčerpání
kapacity sálu.

