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Pět	
  set	
  mladých	
  interpretů	
  díla	
  Bohuslava	
  Martinů	
  přijede	
  do	
  
Poličky	
  
Mladí umělci se díla Bohuslava Martinů nebojí. Organizátoři přehlídky Mládí a Bohuslav
Martinů ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce očekávají účast téměř pěti
set žáků uměleckých škol. Do rodiště slavného skladatele, Poličky (Pardubický kraj), přijedou
ve dnech 5. až 8. května 2014. Nejmladší účastníci soutěže budou teprve pětileté talenty.
Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů je součástí programu Roku české hudby 2014 v Poličce.
Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů je organizována ve všech oborech vyučovaných na
základních a středních uměleckých školách. O zařazení do zlatého, stříbrného a bronzového
pásma budou nadaní umělci bojovat v hudebním, literárně dramatickém, tanečním i
výtvarném oboru, rozděleni dle věkových kategorií.
„Nejmladší účastníci jsou skutečně pětiletí,“ říká organizátorka a ředitelka Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů v Poličce Gabriela Vraspírová Vorbová. Všichni instrumentalisté a
zpěváci musí předvést alespoň jedno dílo poličského rodáka, soutěžní čas je v rozmezí od 2
minut u nejmladších účastníků až po čtvrthodinu čistého času u nejvyšších kategorií.
V ostatních oborech je vždy zvoleno téma spojené s dílem či osobností B. Martinů, které žáci
zpracovávají literárně nebo výtvarně. Podmínkou účasti v přehlídce pro mladé tanečníky je
choreografie na hudbu poličského rodáka. Přehlídka podporuje zájem o interpretaci skladeb
Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Celá přehlídka je volně
přístupná veřejnosti.
Zájem mladých talentů o účast na přehlídce každoročně stoupá, vloni jich bylo 328.
„Předpokládáme, že letos se přiblížíme hranici pěti set účastníků a spolu s jejich
doprovodem se do Poličky sjede na 900 návštěvníků,“ uvedla Gabriela Vraspírová Vorbová.
Pořadatele těší, od roku 2009, kdy se pod „taktovkou“ Renaty Pechancové, předchozí
ředitelky ZUŠ v Poličce, uskutečnil první ročník, přijíždí do města stále více začínajících
hudebníků.
„Účastníci přehlídky mají skvělou možnost seznámit se více s dílem Bohuslava Martinů
přímo ve skladatelově rodišti. Pobyt v Poličce obvykle využívají také k návštěvě atraktivních
památek souvisejících se slavným skladatelem. Obvykle nevynechají rodnou světničku ve
věži kostela nebo Centrum Bohuslava Martinů s muzikologickým oddělením a unikátní
sbírkou věnovanou životu a dílu Bohuslava Martinů,“ dodává Gabriela Vraspírová Vorbová.
Součástí poličské Přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů je od loňského roku také závěrečný
Koncert nejlepších účastníků. Ten letošní proběhne ve velkém sále Tylova domu 8. května
2014 od 18 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií probíhá v Centru
Bohuslava Martinů a bude spojeno s prohlídkou výstavy prací žáků a současných i bývalých
pedagogů ZUŠ B. Martinů. Výstava je v Centru B. Martinů uspořádána k příležitosti 65.
výročí založení Základní umělecké školy v Poličce. Nad přehlídkou Mládí a Bohuslav
Martinů převzal osobní záštitu náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Jaromír Dušek.
Sylva Horáková
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Další informace:
Mládí a Bohuslav Martinů: Cílem přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho
dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky je to skvělá možnost seznámit se více s dílem Bohuslava Martinů přímo ve skladatelově
rodišti. První ročník se konal v dubnu 2009. Účastníci soutěží v kategoriích: vokální (sólový zpěv, komorní zpěv), instrumentální
(sólová hra, komorní hra) a nehudební (výtvarná tvorba, literární tvorba – oboje na téma: B. Martinů - Otvírání studánek) a
taneční vystoupení s použitím hudby B. Martinů.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů v Poličce byla založena v r. 1948, v letošním školním roce tedy slaví 65. výročí
od svého založení. Funguje ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém s celkovou kapacitou
510 žáků. Kromě hlavní činnosti poskytuje možnost vzdělávání i v rámci doplňkové činnosti, což momentálně představuje kurzy
v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.
Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí
významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou (B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka, a
dalších). Oporou programu jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká filharmonie, Národní divadlo,
Národní muzeum, Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů. Jeho
podtitulem je „tvořivost a spolupráce“ Uměleckou záštitu nad programem přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir
Simon Rattle, šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným presidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek Koná se s
finanční podporou Ministerstva kultury ve spolupráci s Ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničí a Ministerstva pro
místní rozvoj.“

Kontakty pro média:
Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, e-mail: g.vraspirova@zusbmpolicka.cz, tel: 730512872

