Fórum mladých – zpráva za rok 2013
KPH Podolí
Fórum mladých je uměleckým garantem KPH Podolí při Domu seniorů v Podolské ulici
33 v Praze 4. Zde již druhým rokem vytváříme zajímavou dramaturgii pro seniory z celé
Prahy. V loňském roce jsme jim nabídnuli koncert akordeonistů, fagotistů či houslistů
z Pražské konzervatoře, hudební představení (F. L. Věk) s Alfredem Strejčkem, či Předvánoční
rozjímání s prof. Jiřím Hlaváčem. Na deseti koncertech jsme se snažili vytvořit pestrý
program, díky němuž dostanou příležitost mladí umělci, kteří se potřebují „otrkat“, což jde
ruku v ruce s faktem, že senioři kladně oceňují možnost kontaktu s mladými muzikanty,
tohoto faktu si váží a jsou vděčným publikem. Tyto koncerty pro nás tedy mají veliký smysl!

KPH Vinohrady
Již třetím rokem spolupracujeme s KPH Vinohrady. I zde jsou vytvářeny koncerty
převážně pro seniory. Vždy publikem naplněný sál v Korunní 60 hovoří o dlouhodobé tradici
těchto odpoledních koncertů, které jsou stejně jako koncerty v Podolí skvělým pódiem pro
mladé muzikanty, kteří si chtějí zahrát před hudbymilovným publikem v nejlepším slova
smyslu. V tomto sálu spoluorganizujeme ročně cca 5 koncertů.

Dům seniorů Hagibor
Po koncertě v roce 2012 jsme si řekli, že atmosféra v Domě seniorů Hagibor je natolik
exkluzivní, že bychom právě zde rádi pokračovali sérií pravidelných koncertních vystoupení
členů Fóra mladých. Na čtyřech koncertech nazvaných Jaro-Léto-Podzim-Zima
představujeme společně s klavíristkou prof. Anetou Majerovou mladé hudebníky, studenty
Pražské konzervatoře.

Malostranské koncertní večery 2013
Druhým rokem pokračuje podzimní koncertní série Malostranské koncertní večery,
díky níž necháváme obyvatele MČ Praha 1 nahlédnout do zákoutí této malebné části Prahy.
Letos se na čtyřech koncertech představilo polské kvarteto Baltic Neopolis Quartet, prof.
Marek Kopelent, který vzpomínal na Witolda Lutoslawského při příležitosti stého výročí
polského velikána. Dále zahrál klarinetista Jan Jakub Bokun se svým orchestrem
Intercamerata, Duo Teres, akordeonisté Milan Řehák a Markéta Laštovičková, violistka
Kristina Fialová či Prague Piano trio. Letošní ročník byl tedy ve znamení mezinárodního
přesahu na velice vysoké úrovni.

Na setkání s Vámi se těší a tuto zprávu zpracoval
MgA. Petr Nouzovský, předseda Fóra mladých o.s.

