Filmová filharmonie uvádí koncertní turné pod názvem DOBRODRUŽSTVÍ
16. února 2016, Praha
Filmová filharmonie uvede ve vlastní režii nový tematický program. Tentokrát si zakladatelé
orchestru vybrali téma dobrodružství. FILMharmonie vystoupí 8. dubna v Olomouci, 10. dubna v
Hradci Králové a 12. dubna v Praze.
Filmová filharmonie je symfonickým orchestrem, který sdružuje mladé profesionální hudebníky studenty a absolventy středních a vysokých hudebních škol. Vystupuje převážně ve více než
šedesátičlenném obsazení.
Orchestr zahájil své působení roku 2013 koncertem v sále Pražské konzervatoře s tematickým
programem Western night a za krátkou dobu získal početnou základnu stálých fanoušků, která se
neustále rozšiřuje. Šéfdirigentem Filmharmonie je Chuhei Iwasaki, který stojí v čele většiny
koncertů. Druhá koncertní sezóna Filmové filharmonie se nesla v duchu fantasy. Filmharmonie za
dobu své působnosti vystoupila ve velkých sálech českých měst, jako příklad uveďme sál
Filharmonie v Hradci Králové, Dům kultury města Ostravy nebo pražské Rudolfinum.
Předností Filmové filharmonie je profesionální nastudování a energické provedení orchestrálních
skladeb na všech koncertech od počátku působení, vystoupení nechybí ani osobní zapálení a
nadšení každého z hudebníků. Díky tomu se orchestr dostává do povědomí široké veřejnosti a
návštěvnost koncertů každým představením roste, o čemž vypovídá i zcela zaplněný sál pražského
Rudolfina.
Nyní se FILMharmonie vrací se zbrusu novým programem, který uvede po úspěšných a
vyprodaných koncertech, které performovala v rámci FILM MUSIC PRAGUE. Pod vlastní
hlavičkou vystoupí v Praze v Dvořákově síni Rudolfina (12. 4.), v sále Filharmonie Hradec Králové
(10. 4.) a také bude koncertovat na Moravě, v sále Reduta Moravské filharmonie Olomouc (8. 4.).
Program je tentokrát tematicky laděn do žánru dobrodružství a dává tak divákům možnost přiblížit
se svým filmovým hrdinům. "Rozhodně nebude chybět Indiana Jones, Zorro, Mumie, Mulan,
Gladiátor nebo Piráti z Karibiku, ale těšit se můžete i na mnoho dalších zajímavých titulů," říká
ředitel orchestru Matěj Lehár.
Vstupenky jsou již nyní v prodeji v síti Ticketpro, více informací také naleznete na webových
stránkách orchestru www.filmharmonie.cz.
Pro více informací je možné kontaktovat
produkce@filmharmonie.cz, tel. 606 434 590.
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