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Volvo přiváží Struny podzimu
Společnost Volvo Auto Czech si Vás dovoluje pozvat na jedinečnou
hudební akci letošní kulturní sezony – pražský festival Struny
podzimu. Automobilka Volvo se stává partnerem a oficiálním
dopravcem této multižánrové přehlídky českých i světových
hudebních talentů.
Pražský festival Struny podzimu, jehož první ročník se konal v roce 1996, je jakousi křižovatkou mezi
hudebními žánry. Jeho program představuje výběr jazzu, klasické hudby, sofistikovaného crossoveru, staré
hudby a worldmusic v podání nejvýraznějších osobností současné mezinárodní hudební scény. Z původního
konceptu několika malých programových řad v rámci kulturních akcí Pražského hradu se za dobu svého
působení přerodil ve svébytný festival, který je charakteristický dramaturgickou otevřeností a propojením
(zdánlivě) nesourodých hudebních světů, známý dnes již daleko za hranicemi České republiky. Festival se
koná v nejvýznamnějších koncertních prostor hlavního města Prahy a v kombinaci s geniem loci
jednotlivých sálů je každý koncert příslibem jedinečné umělecké události.
Letošní 19. ročník předznamená již 27. dubna slavný violoncellista Yo-Yo Ma na jarním benefičním
galakoncertu. Samotný festival oficiálně zahájí 6. října ve Státní opeře „královna“ portugalského blues
zvaného fado Mariza. Během dalších dvou měsíců vystoupí další zajímavé hudební osobnosti, jako třeba
klavírista Ahmad Jamal, skladatel Steve Reich, festivalový objev Chris Thile spolu s fenomenálním
klavíristou Bradem Mehldauem, jihoafrický zpěvák a trumpetista Hugh Masekela a řada dalších
nepřehlédnutelných hudebních talentů. Večer, který celý festival 9. listopadu ve Stavovském divadle
slavnostně uzavře, bude patřit první dámě současného andaluského flamenka Estrelle Morentové.
Kromě hlavních koncertních večerů pamatovali i letos pořadatelé na děti a přichystali pro ně jejich hravé
rodiče komponovaný hudební víkend Struny dětem. A na závěrečné „afteparty“ Spotlight v klubu Roxy se
pak 12. listopadu představí mladé talenty české i mezinárodní scény.
Podrobný program a další zajímavosti o festivalu Struny podzimu najdete na www.strunypodzimu.cz.
Informace o dalších aktivitách, partnerstvích i nabídce českého zastoupení automobilky Volvo získáte na
www.volvocars.cz.
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