Plno. Šum v sále. Tep. Odhodlání. Síla. Vášeň. Jsme semknutí. Těšíme se!
Mozart, Beethoven? Dávno mrtví… Kdepak, živí víc než dost! A my s nimi!
Potlesk, radost. Umí! Co? Umí Hrát!
Jsme v tom spolu, hudebníci, posluchači. Umíme si Hrát!
Jiří Pospíchal,
houslista,
dramaturg Umíme Hrát

Rád bych zúročil získané zkušenosti a dělal skvělou muziku tady na Slovácku.
Se zajímavými umělci, unikátní dramaturgií a nevšedními zážitky.

Ing. Stanislav Blaha, „UH a vážná hudba to k sobě jde,“ říkal jsem už loni a jsem rád, že se moje slova
starosta města potvrdila i po první odehrané koncertní sezóně 2014–15. Jiří Pospíchal se svým
Uherské Hradiště hudebním uskupením Umíme Hrát skutečně přinesl novou koncertní vlnu
do našeho královského města. Jejich netradiční pohled na klasickou hudbu
a umění vůbec mě přesvědčil, že pořádné umění zkrátka nemůžeš krotit.
Slavnostní řada Slováckého komorního orchestru oživila slávu Slovácké
filharmonie a vyplnila další místo na kulturní mapě Hradiště vedle
populárního folklóru a pop-rockových akcí.
V nové sezóně si rozhodně nenechám ujít spojení s Collegiem českých
filharmoniků ani flétnistu Romana Novotného z České filharmonie
při adventním koncertě v kostele svatého Františka Xaverského.
Jako starostu města mě samozřejmě těší vysoká návštěvnost koncertů.
Dokazuje, že Uherské Hradiště je zkrátka místem, kde se žije,
a já udělám, co je v mých silách, aby to tak zůstalo.

Slovácký komorní orchestr

tři základní
koncertní řady

klasická koncertní řada

Slovácký komorní orchestr představuje ideální symbiózu klasické hudby. Vyvážený pětihlas,
působivá dynamika, citlivá dramaturgie, niterné zážitky. Ve spojení s nejlepšími koncertními
prostory Uherského Hradiště přitahuje tato řada vážné hudby nebývalý zájem publika.

P.U.N.K.

pořádné umění nemůžeš krotit
Zapomeňte na konvence, nasaďte nadšený výraz. Umění žije z lidí a mezi lidmi.
A právě do méně očekávaných prostor přinášíme lahodné tóny v této koncertní řadě.
Nepotřebujete motýlka ani lakýrky, jen srdce na správném místě.

Umíme si Hrát

koncertní řada pro děti (s rodiči)
Po loňských cestách kolem zeměkoule a návštěvě karnevalu zvířat letos zamíříme
na návštěvu Večerníčka. Že jde o koncertní řadu pro děti se pozná i podle toho, kdo v ní vystupuje.
Za doprovodu Slováckého komorního orchestru se jako sólisté představí žáci
ZUŠ Uherské Hradiště a ZUŠ Slovácko.

Opera a balet na plátně

sezóna přímých přenosů a záznamů v kině Hvězda

zvláštní
koncertní řada
ve spolupráci
s MKUH

Městská kina už počtvrté nabízejí možnost nahlédnout formou přímých přenosů (a v menší míře také
záznamů) na přední světová operní a baletní jeviště. Věříme, že takto výsostná nabídka ve spojení
s příjemným prostředím kina Hvězda a dalšími příjemnými bonusy vás zaujme. Zachováváme vloni
osvědčené novinky, jako je simultánní tlumočení rozhovorů o přestávkách, možnost abonmá s nižší
cenou vstupenky či vzájemná sleva mezi programy UH a „operněbaletní“ nabídkou kina Hvězda.

vstupenky, předprodej, lákavé slevy:
Vstupenky na všechna představení lze zakoupit v Městském informačním centru
v Uherském Hradišti (Masarykovo náměstí – budova Jezuitské koleje).
Rezervace jsou možné na umimehrat@gmail.com, vstupenky je třeba vyzvednout
vždy nejpozději 15 min. před začátkem programu.
Po předložení vstupenky z programu zvláštní koncertní řady Opera a balet na plátně získáte slevu 50 Kč
na vstupenku programu kterékoliv ze tří základních koncertních řad Umíme Hrát. Stejně tak můžete na každou
jednu vstupenku z živého koncertu UH získat slevu 50 Kč na jedno představení řady Opera a balet na plátně.
Každá vstupenka na koncert základní koncertní řady navíc slouží jako sleva 10 %
na občerstevni v Jiném Café (Masarykovo náměstí), na konzumaci v restauraci Beef and Beer
(u podjezdu k nemocnici) a nákup vína v e-shopu La Botella.

www.umimehrat.cz
Děkujeme partnerům a sponzorům, bez nichž bychom náš program nemohli uskutečnit:
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II. sezóna
2015–16
pá. 4. 9. 2015 | 19.00 | Kino Hvězda – kupole

ochutnávka sezóny

út. 22. 9. 2015 | 20.15 | Královský balet Londýn | balet | živě

Sergej Prokofjev: ROMEO A JULIE
ne. 27. 9. 2015 | 19.00 | Reduta

zahajovací koncert:
Collegium českých filharmoniků a členové SKO
Smetana, Dvořák, Respighi.

čt. 8. 10. 2015 | 20.15 | Modena | koncert | záznam

Pavarotti & přátelé: DUETY • Pavarotti in Cinema
st. 4. 11. 2015 | 20.15 | La Scala Milano | opera | záznam

Gisuseppe Verdi: AIDA
ne. 22. 11. 2015 | 15.00 | Kino Hvězda

50 let Večerníčku: SKO hraje pohádkově!
Večerníčkovy oblíbené melodie, jak jste je ještě neslyšeli!

ne. 29. 11. 2015 | 17.00 | Jiné Café, Masarykovo náměstí

kavárenské kousky:
Jiří Pospíchal a Irena Černíčková
Kreisler, Morricone, …

čt. 3. 12. 2015 | 20.15 | Vídeň | koncert | záznam

Tři tenoři: VÁNOČNÍ KONCERT • Pavarotti in Cinema
st. 16. 12. 2015 | 20.15 | Královský balet Londýn | balet | živě

P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK
čt. 17. 12. 2015 | 19.30 | Pařížská opera | opera | živě

Ector Berlioz: FAUSTOVO PROKLETÍ
so. 19. 12. 2015 | 16.00 | kostel sv. Františka Xaverského

adventní koncert: benefiční koncert ve prospěch uherskohradišťské nemocnice
SKO a sólista Roman Novotný (flétna)
Hostem SKO je člen České filharmonie Roman Novotný. Bach, Händel.

po. 4. 1. 2016 | 19.00 | Reduta

novoroční koncert: S přípitkem starosty
Ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště.

čt. 21. 1. 2016 | 20.15 | Hamburský balet | balet | záznam

J. S. Bach: CHRISTMAS ORATORIO
st. 10. 2. 2016 | 19.00 | Knihovna BBB

středeční dýchánek: Klasické dechové trio
a poetická povzdechnutí současných básníků
Řeč hudby a hudba slov mezi policemi knih.

čt. 11. 2. 2016 | 19.30 | Pařížská opera | opera | živě

Gisuseppe Verdi: TRUBADÚR
čt. 17. 3. 2016 | 19.00 | Pařížská opera | opera + balet | živě

P. I. Čajkovskij: IOLANTA + LOUSKÁČEK
březen 2016 | 19.00 | Galerie Slováckého muzea

houslový recitál: Jiří Pospíchal a hosté

Již tradiční houslový recitál, který se neobjede bez nejednoho překvapení.
st. 6. 4. 2016 | 20.15 | Královský balet Londýn | balet | živě

Adolphe Adam: GISELLE
út. 26. 4. 2016 | 19.30 | Pařížská opera | opera | živě

Gisuseppe Verdi: RIGOLETTO
st. 27. 4. 2016 | 19.00 | Reduta

večer mladých talentů: SKO uvádí
nejlepší absolventy ZUŠ UH a ZUŠ Slovácko

st. 4. 5. 2016 | 17.00 | vězeňská kaple v bývalé uhersk0hradišťské věznici

hold odvaze: Korngold Quartet hraje Šostakoviče
Utrpení – naděje – smíření. Kde slova nestačí, ať mluví hudba. Šostakovič, Suk, Korngold.

čt. 26. 5. 2016 | 20.00 | Gran Teatre Del Liceu Barcelona | opera | živě

Vincenzo Bellini: MONTEKOVÉ A KAPULETI
ne. 12. 6. 2016 | 19.00 | nádvoří Galerie Slováckého muzea

strings meets brass: SKO a F-dur Jazzband Zlín
D. Gillespie, D. Elington, A. Winehouse, R. Williams, …

Slovácký komorní orchestr |

P.U.N.K. |

Umíme si Hrát |

Opera a balet na plátně

