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Tato stránka vám dává jedinečnou možnost utvářet si vlastní noviny, a stát se tak ze čtenáře reportérem. Uveřejňujeme zde vaše dopisy, reakce
na aktuální dění nejen ve vašem okolí, vzkazy, historické fotografie nebo třeba také rybářské a myslivecké úlovky.

VÁNOČNÍ STROM V LOUČOVICÍCH

HLASOVACÍ KUPÓN
v soutěži o Miminko Českokrumlovského deníku
měsíce říjen dávám hlas:

............................................................................................
Každý otištěný kupon má hodnotu jednoho hlasu. Do sčítání výsledků
budou zařazeny pouze originální kupony otištěné v Českokrumlovském
deníku.
Shromážděné kupony osobně doneste nebo zašlete do redakce Českokrumlovského deníku na Zámek 57 (v patře nad infocentrem na prvním zámeckém nádvoří) v Českém Krumlově, a to nejpozději do 30. 11. 2015 do
12 hodin. Pokud budete kupony posílat poštou, mějte na paměti, že musí
být doručeny také nejpozději do
pondělí 30. listopadu. Na kupony
doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Cenu pro vítěze, focení v ateliéru zdarma (balíček Mimi Deník),
věnovala do soutěže Eva Filausová
z Fotoateliéru Eva na náměstí v
Českém
Krumlově,
fotoateliereva@seznam.cz

DÍLO SE PODAŘILO. „Ve středu lidé z naší obce postavili vánoční strom. Dalo to fušku, ale dílo se podařilo,“napsala nám k přiloženému snímku fotografka reportérka z Loučovic. Foto: Vlasta Slípková

MIMINKO MĚSÍCE

Recenze nového CD nosiče české mezzosopranistky

Nej Andrey Kalivodové
STANISLAV VANĚK

Významná česká mezzosopranistka Andrea Kalivodová
je proslulá především ztvárněním hlavní role v Bizetově
Carmen. Tuto postavu zpívala
a zpívá na mnoha divadelních
scénách v několika zemích.
Kariéru této operní umělkyně, ale lemují i jiné významné role a její pěvecké
umění bylo v roce 2011 také zaznamenáno na CD nosič s názvem Cestami lásky. Toto
cédéčko obsahovalo třicet dva
skladeb autorů svým původem a životem výhradně spjatých s prostředím Čech a Moravy – Bohuslava Martinů,
Leoše Janáčka, Jana Kunce,
Antonína Dvořáka, Petra
Ebena, Otakara Ostrčila – a
mezi těmito skladbami se nenalézaly operní árie.
Před několika měsíci byla
zveřejněna informace o přípravách druhého CD nosiče,
který v průběhu své kariéry
Andrea Kalivodová nahrála.
Hudební příznivci se mohli těšit na podzim letošního roku,
neboť do širšího rámce tohoto

časového úseku byl stanoven
termín slavnostní prezentace
cédéčka nazvaného Moje nej.
Stalo se tak 24. listopadu, kdy
se v prostorách pražského
TOP hotelu, odehrál společenský večer, v jehož průběhu
Andrea Kalivodová tento CD
nosič, společně s významnými hosty v rolích kmotrů,
slavnostně vyprovodila na
cestu směřující k posluchačům (nejen) klasické hudby.
Oproti jejímu prvnímu
cédéčku obsahuje tento CD
nosič méně skladeb – třináct.
Operní árie převažují v poměru sedm ku šesti. Nechybí
mezi nimi Habanera a Segudilla z Bizetovy Carmen, sítem výběru dále prošla árie
Dalily ze Saint – Saensovy
Samsona a Dalily, romance
Pavlíny z Čajkovského Pikové
dámy a canzona Azuceny z
Verdiho Trubadúra. Barokní
operu, která formovala léta
uměleckých začátků Andrey
Kalivodové, zastupují árie Almireny z Händelova Rinalda a
Xerxe ze stejnojmenné opery
téhož skladatele. Ukázky ze
slavných muzikálů tvoří men-

ší část cédéčka. Dvěma
skladbami je věnován prostor
Webberovu Fantomu opery,
Bernsteinově West Side Story
a jednou ukázkou byli do výběru zařazeni Schönbergovy
Bídníci a Webberovy Kočky.
CD nosič nebyl nahrán ve
studiu, ale vznikl jako live záznam koncertu, který se konal
14. ledna letošního roku v
Hradci Králové. Tato skutečnost se pozitivně projevila na
jeho celkovém vyznění. Andrea Kalivodová spolupracovala s dirigentem Leošem Svárovským, který řídil Filharmonii Hradec Králové a s jedním z nejprestižnějších chlapeckých pěveckých těles –
Českým chlapeckým sborem
Boni Pueri (sbormistr Pavel
Horák). Leoš Svárovský přistoupil k nastudování skladeb
se značnou hudební korektností. Tím plně podpořil pěvecký výkon Andrey Kalivodové, který byl ovlivněn jejím
počínajícím mateřstvím –
koncert odzpívala necelé tři
měsíce po narození syna.
Při poslechu CD nosiče lze
oproti předchozímu období

postřehnout drobné změny –
její hlas se jeví jako sytější a
objemnější – tato skutečnost se
pozitivně projevuje nejen v interpretaci stěžejních skladeb
jejího repertoáru – árií z Bizetovy Carmen, ale také písní ze
slavných muzikálů, které tvoří první část cédéčka. Přesto
nelze pochybovat o tom, že Andrea Kalivodová je především
operní pěvkyní. Árie z klasických oper zpívá s velkou jistotou i bravurou a druhé části
cédéčka tak dodává na větší
dynamičnosti, než tomu je při
interpretaci
muzikálových
skladeb.
CD nosič příznačně nazvaný Moje nej vypovídá mnohé o
pěvecké dovednosti a uměleckém mistrovství Andrey Kalivodové. Přesto lze nalézt ještě jeden rozměr, který jeho
vznik provázel od počátku a v
jehož znamení se nesl i slavnostní večer, kdy bylo cédéčko pokřtěno – je jím velký díl
lidskosti, vždyť Andrea Kalivodová prokázala, že je nejen
významnou umělkyní, ale
zejména bytostí, jenž oplývá
laskavostí a pokorou.

Od začátku měsíce můžete hlasovat pro říjnová miminka narozená v
českokrumlovské porodnici s pomocí hlasovacích kupónů uveřejněných na stránkách novin nebo prostřednictvím webových stránek
www.ceskokrumlovsky.denik.cz. Vítězové jednotlivých měsíčních kol
pak postoupí do hlasování o miminko roku.
Několikrát během týdne bude v tištěném vydání zveřejněn kupón o
hodnotě jednoho hlasu. Na webu se miminka utkají o první tři místa a
ta pak získají: vítěz 50 hlasů, druhé 30 a třetí 10 hlasů, které připočítáme k hlasům z novinových kupónů.
Vyplněné kupóny je nutné do redakce doručit nejpozději do pondělí
30. listopadu do 12 hodin. Až do pondělí 30. listopadu (do 12.00) mají čtenáři navíc možnost hlasovat také na internetových stránkách Českokrumlovského deníku.
Konečný výsledek pak bude tvořen součtem hlasů z kupónů a hlasů
získaných za první tři místa na internetu.
(red)

PRO ZASMÁNÍ
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...aťnámtendenhezkyzačíná.
Sobotní sadufórkůnámzaslal
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