Městská
část
Praha 10
Vás srdečně zve na

KONCERT
pod záštitou starosty městské části Mgr. Bohumila Zoufalíka

do GALERIE DESET
Moskevská ul. 262/57 — Čechovo nám., Praha 10 – Vršovice

Středa 11. 9. 2013 v 18.30 hod
účinkují

houslista Miroslav Vilímec
dirigent Štefan Britvík
a komorní orchestr

SYMPHONY PRAGUE
Na programu:

Pachelbel, J. S. Bach, W. A. Mozart a A. Dvořák
Termíny následujících koncertů:

9. října, 13. listopadu a 18. prosince

Změna programu i účinkujících vyhrazena.
Koncerty jsou darem obyvatelům Prahy 10. Vstupenky se vydávají zdarma až do vyčerpání kapacity
míst v sále v informační kanceláři v budově ÚMČ (Vršovická 68, přízemí „B“, vchod přímo z terasy)
a v pobočce informační kanceláře v Plaňanské vždy týden před koncertem (středa, od 8 hodin ráno).
Zbylé vstupenky v místě konání v den koncertu v 18 hodin. Bližší informace získáte v informačních
kancelářích ÚMČ nebo na telefonu oddělení kultury a občanských aktivit 267 093 618.

Miroslav Vilímec
Miroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty.
Působí jako koncertní mistr České filharmonie (od
1992), kromě toho však vyvíjí bohatou sólistickou
činnost. Hrál mnohokrát sólově s ČF,orchestrem
FOK, SOČR, v současné době vystupuje také
sólově s orchestrem “Symphony Prague“ (hlavně
v Německu). Navíc je M.Vilímec velkým
objevovatelem skladatelského díla slavného
českého houslisty Jana Kubelíka , jeden z jeho
koncertů uvedl sólově s Českou filharmonií za
řízení tehdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna
. M.Vilímec natočil mnoho gramofonových a
rozhlasových nahrávek.

Štefan Britvík
Od založení orchestru Symphony Prague je
šéfdirigentem a uměleckým vedoucím tohoto
symfonického tělesa, s kterým vystupuje ve
všech metropolích Evropy a na významných
evropských festivalech, především v Německu
a Francii, kde dosahuje velkých úspěchů
interpretací české i evropské symfonické
hudby a doprovázením českých sólistů.
Spolupracoval s mnoha evropskými orchestry
a sbory. Natočil velký počet CD, z nichž mnohé
jsou světové premiéry.

Orchestr “Symphony Prague”
Orchestr “Symphony Prague“ je privátní
symfonický orchestr, který sdružuje
nejlepší hráče renomovaných pražských
orchestrů (členů České filharmonie,
orchestru FOK, SOČru a Orchestru ND).
Orchestr koncertuje po celé Evropě
(Stuttgart, Mnichov, Paříž, Suhl) a
pravidelně se zúčastňuje prestižních
mezinárodních
festivalů
(Brandenburgische
Sommerkonzerte,
Bayreuther Osterfestival).
Uměleckým vedoucím a šéfdirigentem
orchestru je dirigent Štefan Britvík.
Orchestr ale také často vystupuje v
komorním obsazení a to s vynikajícím
českým houslistou, který je zároveň
koncertním mistrem ČF panem Miroslavem
Vilímcem.

