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Klasická 
hudba a my
koncertní abonentní cyklus

 
Ceník predplatného

koncertní sezóna 2022
 

dospělí ....................................... 650 Kč
 

senioři 60+/studenti/ZTP .... 325 Kč
 

Cena zahrnuje 7 koncertů + 1 bonus.

ˇ

Kruh prátel hudby
koncertní sezóna 2022

ˇ

Prodej abonentních průkazů v
Tylově domě každé pondělí a
středu od 19. 01. do 31. 01. 2022:
PO    9 - 12 hod. / 13 - 15 hod.
ST   10 - 12 hod. / 13 - 16 hod.

Hotově / platební kartou v
kanceláři Tylova domu
Bezhotovostní platba na účet
Fakturou na základě písemné
objednávky (pro organizace)

platby

Martinu fest 2022°



Martinu
Fest 2022

25. rocník

°

ˇ

KPH
Kruh prátel hudby

koncertní sezóna 2022
ˇ

Vážení príznivci
vážné hudby,

ˇ

počínaje koncertní sezónou 2022 si
Vám dovolujeme nabídnout nový
formát předplatného pod názvem
Klasická hudba a MY, který vznikl
propojením koncertů Kruhu přátel
hudby s celým programem Martinů
festu. Koncertní abonentní cyklus
Klasická hudba a MY nabízí v  letošní
sezóně celkem 7 koncertů včetně
doprovodného programu + 1 bonus.
 Předplatitelská skupina Kruhu
přátel hudby při Tylově domě má  
 po divadelním abonentním cyklu
nejdelší tradici v našem divadle.
Patříme do celorepublikového spo-
lečenství Kruhů přátel hudby, jejichž
programem je propagace kvalitní
komorní hudby ve špičkové inter-
pretaci. I v této koncertní sezóně se
pokusíme všem divákům zprostřed-
kovat hudební produkce předních
českých uměleckých těles a samo-
statných umělců nejen v rámci
Klasické hudby a MY, ale také v
přiblížení autorského díla poličského
rodáka Bohuslava Martinů.

Květnové dny jsou v Poličce již
tradičně věnovány památce jednoho
z našich nejvýznamnějších hudeb-
ních skladatelů Bohuslavu Martinů.
Skladatelovu tvorbu, ale nejen jeho,
připomene řada koncertů a dopro-
vodný program. Martinů fest se koná
pravidelně již od roku 1997. 

22. 02. 2022
Duo Beautiful Strings

 

Hedvika Mousa Bacha - harfa
 

Monika Urbanová - housle
 
 

15. 03. 2022
Operní recitál Lady Bockové

 

Lada Bocková - soprán
 

Marta Vašková - klavír
 
 

12. 04. 2022
Trio Ceského rozhlasu
a Svatopluk Schuller

 

Lukáš Pavlícek - hoboj
 

Lukáš Dittrich - klarinet
 

Libor Soukal - fagot
 

Svatopluk Schuller - recitace
 
 

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

Kveten 2022
 

program se pripravujeˇ

ˇ


