
PONDĚLÍ 7. LEDNA 2013
WWW.IDNES.CZ B 3kraj olomoucký

OLOMOUCKÝKRAJPříznivci nestár-
noucího swingu si přijdou na své
již tento týden při olomouckém
koncertu světoznámé kapely
GlennMiller Orchestra. Ta vystou-
pá na jeviště Moravského divadla
a postará se o hudební zážitek, kte-
rý swingoví fajnšmekři v Olomouc-
kém kraji zažijí vůbec poprvé.
Na své si ale v týdnu přijdou i ti,

kteří fandí tvrdší muzice, ve Velké
Bystřici totiž v sobotu
pořádají originální
Rockové bál Hanácky-
hoWoodstocku. VMu-
zeu umění se zase v pá-
tekmůžete toulat rene-
sanční Evropou.
GlennMiller Orches-

tra, jeden z nejznáměj-
ších swingových orchestrů na svě-
tě, vystoupí v olomouckémMorav-
ském divadle ve čtvrtek. A to hned
dvakrát – od sedmnácti a dvaceti
hodin. Lístky na oba koncerty zmi-
zely takřka okamžitě.
„GlennMiller Orchestra do Čes-

ké republiky již zavítal, v Olomou-
ci však vystupuje úplně poprvé,“
upozornil na jedinečnost koncer-
tumluvčí Moravského divadla Da-

vid Kresta. Diváci se mohou těšit
na zhruba dvouhodinový koncert,
při kterém zazní swingové a jazzo-
vé evergreeny.
„Nebudou chybět například

slavné hity Moonlight Serenade
nebo In the Mood, orchestr však
zahraje i skladby od jiných hudeb-
níků. Will Salden, jenž stojí v čele
souboru, pak uvede krátké info
o skladbě, která bude následovat –

třeba od koho je
a o čem pojednává,“
prozrazuje promotér
koncertu Jiří Sedlák.
Historie původního

amerického orchestru
se datuje do třicátých
let 20. století, hudeb-
ník Glenn Miller teh-

dy proslavil nový zvuk založený
spíše než na sólistech na perfektní
harmonii orchestru. Koncem třicá-
tých let se těleso stalo populární
po celém světě. Glenn Miller ze-
mřel při letecké nehodě během
druhé světové války, nový Glenn
Miller Orchestra poté vedl kapel-
ník Tex Beneke na konci války.
Příští týden si ale přijdou na své

i příznivci rockové hudby. Zajít

mohou v sobotu na Rockové bál
HanáckyhoWoodstocku v sále kul-
turního domu Ravela ve Velké Bys-
třici. „Je to vlastně takový zimní
rockový festival,“ nastínilmístosta-
rosta obce a organizátor akce Ivo
Slavotínek. Bál se letos uskuteční
již podruhé a návštěvníci se mo-
hou těšit na vystoupení pěti kapel
a rockotéku. „Bál zahájí kapela
Fragmentary, po nich vystoupí br-
něnští U2 Stay, René Lacko & Jimi

Hendrix Revival, Cimrmanovo Tor-
zo aMarshall Malinovski. Dvě sku-
piny jsou původní, tři jsou reviva-
ly,“ popsal Slavotínek. Po půlnoci
začne rockotéka. Návštěvníci si ne-
musí dělat starost ani s výběrem
oblečení. „Na plakátech sice
máme, že se doporučuje vše kro-
mě obleku a večerních toalet, ale
lidé si na sebemohou obléci oprav-
du cokoliv. Loni jsme tu dokonce
měli nevěstu ve svatebních ša-

tech,“ uzavírá Slavotínek. Chcete
se toulat renesanční Evropou? Tak
právě pro vás je tu akce, která se
koná v pátek od 18.30 v Besedním
sále olomouckého Muzea umění.
„Diváci si poslechnou hru na

historické hudební nástroje, které
zpěvem doprovodí Martina Mac-
ková,“ říká organizátorka Lea Vít-
ková. Na loutnu a další historické
nástroje zahraje Simona Holubco-
vá. Šárka Novotná

Tahákem druhého lednového týdne je Glenn Miller Orchestra. Swingový večer v
podání světoznámé kapely si lidé užijí v Moravském divadle Olomouc již ve
čtvrtek. Fandové tvrdší muziky mohou na Rockové bál Hanáckyho Woodstocku.

Krátce
PŘEROV

V Přerově se setkají
chovatelé zvířat
Setkání chovatelů okrasného ptac-
tva, holubů, drůbeže, králíků, psů,
koček, hlodavců, kožešinových a te-
rarijních zvířat a akvarijních ryb se
koná v neděli na výstavišti v Přero-
vě. V rámci akce je možné nakou-
pit i prodat zmíněná zvířata, krmi-
vo i potřeby pro chov a zahradu. Se-
tkání začíná v pět hodin. (nov)

OLOMOUC

V Moravském divadle
hrají Ferdu Mravence
Za dobrodružstvím FerdyMraven-
ce jemožné se vypravit v neděli do
Moravského divadla v Olomouci.
Právě zde hostuje Těšínské diva-
dlo s muzikálem Ferda Mravenec.
Muzikál herci odehrají od deseti,
čtrnácti a sedmnácti hodin. Autor-
kou libreta je Iva Peřinová, hudby
Leszek Wronka a písně otextoval
Vladimír Čert. (nov)

JESENÍK

Ohlédnutí za historií
Jánského vrchu
Historií Jánského vrchu se zabývá
přednáška Archeologický výzkum
Jánského vrchu, která se koná ve
čtvrtek ve středisku volnočaso-
vých aktivit DUHA v Jeseníku.
Přednáška začíná v 17.30 hodin
a archeolog Milan Rychlý z Vlasti-
vědného muzea Jesenicka během
ní představí veškeré archeologické
výzkumy, které se na zámku Ján-
ský vrch konaly. (nov)

OLOMOUC

Divadlo hudby se změní
v Květinové království
Muzikál Květinové království v po-
dání Divadla Anička a letadýlko
uvede Divadlo hudby v neděli od
16 hodin. Na hudbě k muzikálu
s režisérkou a spoluautorkou scé-
náře Annou Duchaňovou spolu-
pracoval Michal Němec ze skupi-
ny Jablkoň. (nov)

PROSTĚJOV

Jeviště ovládnou
Naši furianti
Hru Ladislava Stroupežnického
Naši furianti v podání pražského
Divadla v Dlouhé uvede v úterý
prostějovské Městské divadlo.
Představení začíná v 19 hodin.
V hlavních rolích diváci zhlédnou
Miroslava Táborského, Ilonu Svo-
bodovou, JanaMedunu, JiříhoWo-
hanku čiMiroslava Hanuše. (nov)

ŠUMPERK (ČTK) Prvky grotesky, ho-
roru i klauniády. To vše slibuje dra-
matizace novely OscaraWilda Stra-
šidlo cantervillské, kterou uvede
v repríze Divadlo Šumperk již tuto
středu v 19.30 hodin. Hru režíroval
hostující Adam Doležal.
„Titul jsme vybrali proto, že se

snažíme nabízet žánrově pestrou
dramaturgii. Strašidlo cantervill-
ské by mohlo vyvážit těžší a nároč-
nější tituly, jako je Macbeth,“ uve-
dl dramaturg divadla Ondřej Elbel.
Podle něj příběh hlavně pobaví.

„Cílem je dosáhnout lehkosti a hu-
moru, které nabízí i samotný text,“
doplnil Elbel. Dramatizace oblíbe-
né knihy anglického autora zavede
diváky na starobylé venkovské síd-
lo, jež si koupil americký velvysla-
nec Hiram B. Otis a stěhuje se sem
s rodinou. Přesto, že jej původní
majitel panství upozorní na to, že
na zámku straší duch sira Simona
de Canterville, který zde před 300
lety zavraždil svoji ženu. Hlavní
role ztvární Tomáš Krejčí, Petr Ko-
mínek či Olga Kaštická.

My tři králové jdeme k vám... Tři králové jsou bájní mudrci, kteří se do Betléma přišli poklonit narozenému
Ježíšovi. Ti novodobí vybírají peníze, které poslouží na projekty charity. 3x foto: vicemerice.rajce.net

FAKTA

Co si nenechat ujít
Glenn Miller Orchestra
čtvrtek, 17.00 a 20.00
Moravské divadlo Olomouc
Rockové bál Hanáckyho
Woodstocku
sobota, 18.00
Kulturní dům Ravela Velká Bystřice
vstupné: 130 Kč (předprodej)
200 Kč (na místě)
Toulky renesanční Evropou
pátek, 18.30
Besední sál Muzea umění Olomouc
vstupné: 50 Kč

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Pohled
tří králů
Kašpar,
Melichar
a Baltazar
se vydali do
ulic také na
malé vesnici
Víceměřice na
Prostějovsku.
Skupinky
tříkrálových
koledníků tu
byly k vidění
i v sobotu,
kdy byl také
pořízen tento
snímek.

„Nebudou chybět
slavné evergreeny
Moonlight
Serenade či In the
Mood. Orchestr
zahraje i skladby
od jiných autorů.“

Světoznámá kapela Čtvrteční večer v Moravském divadle bude patřit
nestárnoucímu swingu v podání Glenn Miller Orchestra. Foto: MAFRA

Koncertní zážitek
má jméno Glenn
Miller Orchestra

INZERCE

V Šumperku vás rozesměje
Strašidlo cantervillské

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát Tříkrálová sbírka na snímcích Marcely Iránkové


