
Romantický večer s Filmovou filharmonií

Filmová filharmonie rozezní celé Rudolfinum romantickými melodiemi z filmů
napříč žánry přímo na den sv. Valentýna, tedy 14. 2. 2022. K oslavě tohoto
magického zamilovaného dne si připravila skutečně pestrý program:
zaposlouchat se budeme moci do hudby z filmů Kráska a zvíře, La La Land,
Láska nebeská.

Orchestr Filmová filharmonie v sezóně 2021/22 uvedl již tři tematické koncerty: koncert
věnovaný skladateli Jamesi Hornerovi, Star Wars a Fantasy. Nyní přichází s programem k
oslavě svátku zamilovaných: VALENTÝN. V prostorách pražského Rudolfina mohou
posluchači oslavit tento den za doprovodu symfonické filmové hudby. Zazní výběr nejlepších
romantických znělek skladatelů jako jsou Ennio Morricone, John Williams, Jerry
Goldsmith a mnoha dalších. Na tento výjimečný večer si FILMharmonie připravila také
doprovodný program - posluchači se mohou těšit na přivítání formou welcome drinku
partnera Bohemia Sekt, malé sladké překvapení od Lindt a pozornost z květinářství Kytky od
Pepy.  Koncert tak kromě hudebního zážitku bude i výjimečnou společenskou událostí.

“Koncert jsem pojal tak, aby si ho užili posluchači všech věkových kategorií a fanoušci
různých filmových žánrů. Na programu najdete suitu Michaela Giacchina z oscarového
animovaného snímku Vzhůru do oblak, téma Gabrielův hoboj z filmu Misie od Ennia
Morriconeho, nebo skladbu z romantického muzikálu La La Land od Justina Hurwitze, který
za tento film získal Oscara za nejlepší hudbu,” prozradil o programu dramaturg a ředitel
orchestru Matěj Lehár.

Orchestr bude dirigovat Robert Kružík, stálý dirigent Janáčkovy opery Národního divadla
Brno, hostující dirigent Filharmonie Brno a počínaje sezónou 2021/22 šéfdirigent Filharmonie
Bohuslava Martinů ve Zlíně. Mimo jiné je také laureátem ceny Jiřího Bělohlávka.

Filmová filharmonie je symfonický orchestr, který se od roku 2014 věnuje velkolepému
koncertnímu provedení filmové hudby. Program koncertů symfonického orchestru
Filmharmonie nabízí detailní výběr z oblíbených filmových prostředí, ale i z herního světa -
koncert Games proběhne 30. dubna v Rudolfinu.

Vstupenky na koncerty Filmové filharmonie najdete na webových stránkách
www.filmharmonie.cz
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