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Benefiční koncert pro koncertní křídlo
„Byla jednou jedna pobočka krajské knihovny a ta měla krásné koncertní křídlo. Ovšem bylo
dosti staré a rozladěné a potřebovalo hodně péče, aby se vrátilo do formy. A tak jen
odpočívalo a vzpomínalo na časy, kdy se na něm hrálo a toužebně si přálo uspořádat velký
koncert, kde by se blýsklo ve své někdejší skvělé kondici. I našlo se pár dobrých lidí, kteří ho
vzali pod svou ochranu a pomohli mu k jeho někdejšímu lesku a skvělému zvuku…“
Myslíte si, že je to pohádka? Ne tak docela. Pobočka Lidická karlovarské krajské knihovny má
skutečně koncertní křídlo a to není zrovna v dobré kondici. A přitom pořádání komorních
koncertů a podobných akcí, zde má velkou tradici a lidé na ně rádi chodí.
„Jsme velice rádi, že tento problém vzala za své Společnost spokojených poutníků Drahomíra
z.s. a chce pomoci tento problém řešit a to velice originálním a milým způsobem,“ řekl
ředitel knihovny Vratislav Emler a dodal: „Krajská knihovna totiž bohužel nemá ve svém
rozpočtu finanční prostředky na to, aby financovala nákladnou opravu klavíru sama.“
„Podařilo se dát dohromady pár zapálených a laskavých lidí, kteří spojili své síly a připravili
benefiční koncert pro koncertní křídlo. Jeho výtěžek bude použit na generální opravu tohoto
nástroje, abychom ho mohli využívat pro nejrůznější koncerty a další akce a zpestřili tak
nabídku kulturního akcí pro Karlovaráky a nejen pro ně,“ dodala vedoucí pobočky Lidická
Táňa Pačísková.
Krajská knihovna Karlovy Vary Pobočka Lidická tímto zve všechny, kteří chtějí podpořit
dobrou věc na benefiční koncert Jana Šimandla, který se koná 17. 4. 2019 od 19.00 hodin
právě na Pobočce Lidická. Na programu budou „Sonáty“ Domenicca Scarlattiho,
Sonáta č. 17 d moll, op. 31, č. 2 ,,Bouře" Ludwiga van Beethovena, 6 koncertních etud podle
Niccola Paganiniho od Frnaze Liszta a „Rapsodie v modrém“ ve verzi pro sólový klavír Gerge
Gershwina.
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