
Vrchlického 53, Polička 572 01

email:    tyluvdum@tyluvdum.cz

tel.:         461 725 204 
 
mob.:     739 451 369

www.tyluvdumpolicka.cz

Klasická 
hudba a my
koncertní abonentní cyklus

 
Ceník predplatného

koncertní sezóna 2023
 

dospělí ....................................... 900 Kč
 

senioři 60+/studenti/ZTP .... 450 Kč
 

Cena zahrnuje 7 koncertů + 2 bonusy.

ˇ

Kruh prátel hudby
koncertní sezóna 2023

ˇ

Prodej abonentních průkazů 
v Tylově domě v otevírací době 
od 09. 01. do 27. 02. 2023:
PO a ST  10 - 12 hod. / 13 - 16 hod.
ÚT a ČT  10 - 12 hod.

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

platby

Martinu fest 2023°



21. 03. 2023 
Carmen a jiné lásky

 

Andrea Tögel Kalivodová
zpev - mezzosoprán

 

Ladislava Vondrácková
docentka hamu, klavírní doprovod

 
28. 04. 2023

Lubomír Brabec
kytara

a Karolína Žmolíková
zpev - soprán

 
19. 09. 2023

VientoMarero Duo
Michaela a Jirí Mecovi

komorní duo prícná flétna a kytara
 

podzim 2023
Janáckovo kvarteto

Martinu
Fest 2023

26. rocník

°
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KPH
Kruh prátel hudby

koncertní sezóna 2023
ˇ

Vážení príznivci
vážné hudby,

ˇ

jsme velmi potěšeni, že i v letošním
roce Vám opět můžeme nabídnout
celoroční předplatné pod názvem
Klasická hudba a MY, které zahrnuje
čtyři koncerty Kruhu přátel hudby a
kompletní program Martinů festu.
    Předplatitelská skupina Kruhu
přátel hudby při Tylově domě má po
divadelním abonentním cyklu nej-
delší tradici v našem divadle.
    Patříme do celorepublikového
společenství Kruhů přátel hudby,
jejichž programem je propagace
kvalitní komorní hudby ve špičkové
interpretaci. I v letošní koncertní
sezóně se pokusíme všem divákům
zprostředkovat hudební produkce
předních českých uměleckých těles
a samostatných umělců nejen v
rámci Klasické hudby a MY, ale také
v přiblížení autorského díla poličské-
ho rodáka Bohuslava Martinů.
   Více informací k jednotlivým
koncertům naleznete na našich
webových stránkách:

www.tyluvdumpolicka.cz
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bonus 15. 05. 2023
Zahajovací koncert 

 

Pražští komorní sólisté 
a Radek Baborák

 
19. 05. 2023

Detský pevecký sbor 
Radost Praha

 
20. 05. 2023

Operní recitál
 

Martina Janková - soprán 
Tomáš Král - baryton 
Ivo Kahánek - klavír

 
26. 05. 2023

Mužský pevecký sbor 
B. Martinu mesta Policky

 
bonus 27. 05. 2023

Mlcení Bohuslava Martinu
 

Divadlo Kolárka Blansko
 
 

ˇ ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ°

°

ˇ


