Pátek, 06.09.2019, 19 hodin, Kostel svatého Šimona a Judy
V tomto roce oslaví waldorfské hnutí stoleté výročí od založení své
první školy v roce 1919 ve Stuttgartu. Ani Waldorfská filharmonie
mladých si nenechá tuto příležitost ujít. Se svým jedinečným
orchestrálním projektem mladých lidí, kterému již před šestnácti lety
vdechl život jeden waldorfský student v rámci své ročníkové práce,
nabízí od doby svého vzniku mladým lidem z celého prostředí
německy hovořících zemí (a nejenom tam) příležitost nastudovat na
vysoké úrovni pod vedením profesionálů velká symfonická díla
a prezentovat je na veřejnosti. Organizační sílu tohoto projektu
přitom tvoří výhradně žačky, žáci, studentky a studenti.
Společná radost z pěstování hudby, jakož i velká angažovanost
bezmála sta muzikantek a muzikantů a dobrovolně pracujícího
organizačního týmu umožňují zažívat při společném zkoušení
jedinečné okamžiky, při kterých se v každém tónu zachvívá nadšení
a radost ze hry.

Program:
Felix Mendelssohn Bartholdy
Ruy Blas – Ouvertura, op. 95
Johannes Brahms
Houslový koncert d-dur, op. 77
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z nového světa“
Dorothea Stepp, housle
Patrick Strub, dirigent

Výročí Waldorf 100 oslaví Waldorfská filharmonie mladých velkým koncertním turné se strhujícím programem.
Vydáváme se na našem turné po velkých hudebních městech po stopách velkých hudebních skladatelů
aktuálního programu. Vedle Lipska, Vídně a Stuttgartu budeme poprvé vystupovat v Praze, tedy ve městě, ve
kterém se usadil Antonín Dvořák poté, co se vrátil ze Spojených států se Symfonií č. 9. „Z nového světa“.

Můžete se těšit na ohromující a radostí ze hry sršící mladý orchestr a jedinečný koncertní zážitek.

Vstupenky jsou dostupné na goout.net nebo na místě. Základní vstupné 150 Kč, snížené vstupné 120 Kč.

Freitag, 06.09.2019, 19 Uhr, Kirche des St. Simon und Judas
Dieses Jahr wird die Waldorfbewegung mit der Gründung der ersten
Waldorfschule 1919 in Stuttgart 100 Jahre alt. Auch die Junge
Waldorf Philharmonie geht auf diesen Impuls zurück, wurde dieses
einzigartige Jugendorchester-Projekt doch vor mittlerweile 16
Jahren im Zuge einer Jahresarbeit von einem Waldorfschüler ins
Leben gerufen und bietet seither jungen Menschen aus dem
gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus eine
Plattform, auf der sie unter Anleitung von Profis, große sinfonische
Werke auf hohem Niveau einstudieren und der Öffentlichkeit
präsentieren können. Die Organisation des Projekts liegt dabei
ausschließlich in der Hand von Schüler/innen und Studierenden.

Programm:
Felix Mendelssohn Bartholdy
Ruy Blas - Ouvertüre op. 95
Johannes Brahms
Violinkonzert D-Dur op. 77
Antonín Dvořák
Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95
„Aus der Neuen Welt“

Dorothea Stepp, Violine
Die gemeinsame Freude am Musizieren, sowie das hohe
Patrick Strub, Dirigent
Engagement der rund 100 Musikerinnen und Musiker und des
jungen, ehrenamtlich arbeitenden OrgaTeams, machen die
Probenphase und die Konzerte zu einem einmaligen Erlebnis, in der Begeisterung und Spielfreude in jedem Ton
mitschwingt.

Das Waldorf100 Jubiläum wird die Junge Waldorf Philharmonie mit einer großen Konzerttournee und einem
mitreißenden Programm feiern. Dabei begeben wir uns auf einer Tournee durch drei große Musikstädte auf die
Spuren der Komponisten des aktuellen Programms. Neben Leipzig, Wien und Stuttgart werden wir das erste Mal
in Prag konzertieren, der Stadt also, in der sich Antonín Dvořák niederließ, als er mit der Sinfonie Nr. 9 „Aus der
Neuen Welt“ aus den Vereinigten Staaten zurückkehrte.

Freuen Sie sich auf ein begeisterndes, vor Spielfreude sprühendes junges Orchester und einen einzigartigen
Konzertabend.
Tickets unter www.goout.net oder an der Abendkasse. Eintritt 150 CZK (reg.) / 120 CZK (erm.).

