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Jitka
Hosprová
zakladatelka festivalu

Dámy a pánové,
milí návštěvníci!
První ročník Procházek umění je
úspěšně za námi a ocitáme se
na prahu ročníku druhého. Myšlenka uspořádat sérii koncertů v regionu severního Plzeňska, odkud
pocházím, jistě není výjimečná
a festivalů tohoto charakteru je
v naší zemi celá řada. Chtěla jsem
vytvořit festival, který by byl opravdu věnován lidem a jako takový by
ho přijali za ,,svůj”. Díky bohatým
pódiovým zkušenostem a tomu, že
mám kolem sebe skvělé hudební
osobnosti, které své umění umějí
předat s radostí a vrcholnou interpretační úrovní, byla tato hudební
část festivalu bezesporu prvotřídní.
Výjimečný je festival však hlavně
díky svému pravidelnému hereckému průvodci Josefu Hervertovi, který si svými improvizačními
schopnostmi dokázal získat srdce
místního publika a historických
rolí se ujme i letos. Svým šarmem
dokáže posluchačům přednést zajímavosti a mnohá historická fakta,
o nichž doposud neslyšeli. Ta jsme
za pomoci místních historiků pečlivě připravovali na každý koncert.
Jistě je to mnohem více příprav než
jen vytvořit hudební dramaturgii,
ale právě tato investice navíc loni

přilákala na festival více než tisíc
posluchačů. Kdo jistě i v letošním
červnu a září velmi ocení kostýmovanou historickou osobnost, budou
nadšené dětí, kterým věnujeme dvě
dopolední představení.
Vstupné na naše Procházky je
i v tomto roce zdarma, za což vděčíme našim partnerům. Vaše dobrovolné příspěvky budou letos věnovány na opravu kostela sv. Barbory
v Manětíně. Nejvíce se však těším
na kostely zaplněné inspirující hudbou, duchem minulosti a především
doufejme i spokojeným publikem.
Snad se i druhým festivalovým ročníkem podaří naplnit ideu cestování
mezi jednotlivými Procházkami a vy
tak budete spolu s námi moci lépe
poznat nejen svá bydliště, ale i místa v sousedství, a opět s námi prožít
kulturní letní putování.
Věřím, že naše poctivá snaha o zachování duchovních hodnot bude
i letos úspěšná. Návštěva nádherných historických objektů spojená
s vrcholným interpretačním uměním a zábavnou formou podaná
fakta jsou jistě zážitkem, za kterým
se i v letošním roce vrátíte.

Josef se narodil v Praze,
vystudoval činoherní
herectví na DAMU. Jeho
první angažmá v Klicperově divadle v Hradci
Králové trvalo devět let,
hrál v A studiu Rubín
i v divadle Archa. Nyní
hostuje v Divadle na Vinohradech, v Divadle pod
Palmovkou, v pražské
Viole, v brněnské Huse
na Provázku, vystupuje
s Kühnovým dětským
sborem a spolupracuje
s režisérkou Eliškou
Toperczerovou. S divadelním souborem Ty-já-tr
K.O. ztvárnil mnoho
rolí na Křivoklátských
divadelních slavnostech
a otáčivém hledišti v Týně
n. Vlt. Josef režíroval
své úpravy her (Shakespeara), v divadle Radar
a s Ty-já-trem spolurežíroval řadu inscenací,
naposledy Služky Jeana
Geneta pro divadlo
Grunt v KC. Josef je
zpěvák, textař a režisér
i moderátor autorského
kabaretu Červená 3ka.
Zahrál si také v několika
filmech a seriálech. Josef
je průvodcem festivalu
Procházky Uměním.

Se srdečnými díky

Jitka Hosprová
Josef
Hervert
Průvodce procházek
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Plasy

Ze zápisků klášterního kronikáře

Interpreti festivalu

Jitka Hosprová, viola | Kapralova Quartet
| Josef Hervert, průvodce procházky

F. X. Richter | A. Dvořák | J. Benda

bazilika Nanebevzetí Panny Marie

11

července
18:00

Nečtiny

Procházka pozdním středověkem
s Bavorem z Nečtin
Jitka Hosprová, viola | Ladislav Horák,
akordeon | Josef Hervert, průvodce procházky

Kaprálová
Quartett
smyčcový kvartet

A. Vivaldi | A. Piazzolla | E. Douša

kostel svatého Jakuba Většího

1

srpna
18:00

Rabštejn nad Střelou
Nejmenší české historické město
a jeho příběh
Jitka Hosprová, viola | Eva Garajová,
mezzosoprán | Jan Doležal, varhany
| Josef Hervert, průvodce procházky

P. Eben | A. Dvořák | J. Teml

kostel Panny Marie Sedmibolestné

16

srpna
18:00

Eva
Garajová
mezzosoprán

Žoﬁe
Vokálková
flétna

Monika
Knoblochová
cembalo

Lubomír
Brabec
kytara

Bělské panství jako součást plaského
kláštera | Ze života Fortunáta Hartmanna
Jitka Hosprová, viola | Monika Knoblochová,
cembalo | Žofie Vokálková, flétna | Josef
Hervert, průvodce procházky

kostel Povýšení Svatého Kříže

září
19:00

Jan
Doležal
varhany

Dolní Bělá

J. S.Bach | M. Marais
| M. Roesgan-Champion | J. Ibert

5

Ladislav
Horák
akordeon

Manětín

Procházka kostelem sv. Barbory
s Václavem Josefem Lažanským
Jitka Hosprová, viola | Lubomír Brabec, kytara
| Josef Hervert, průvodce procházky

F. Schubert | N. Paganini | F. Carulli
| F. Sor

kostel svaté Barbory

Spoluorganizátor

Laserový Paprsek
N A DAČ N Í F O N D
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