Orchestr BERG | dirigent Peter Vrábel
BERG2014CITY | 14. sezóna
DARUJTE ZÁŽITKY SOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝM!
… ABONENTNÍ VSTUPENKY pro rok 2014
Do 20. prosince S VÁNOČNÍM DÁRKEM –
ke každé abonentce vstupenka na
multimediální představení Nové scény ANTIKÓDY!
8 originálních večerů, charismatické prostory, kombinace hudby s ostatními
žánry, vynikající mladí umělci, světové premiéry i ikony současné hudby.
VÝHODNÉ CENY & SPECIÁLNÍ BONUSY!
abonentka pro jednotlivce: 8 koncertů za cenu 7 (tedy 1.750 Kč)
partnerská abonentka - pro dva: 8 koncertů za cenu 6 (tedy 3.000 Kč)
K dispozici je i limitovaný počet abonentních vstupenek pro studenty
… se slevou (1.050 Kč / partnerská 1.800 Kč).
SPECIÁLNÍ ABONENTSKÉ BONUSY
• v případě, že nebudete moci na koncert přijít, vrátíme Vám 50% z
ceny vstupného nebo získáte poukázku na vstupenku (lze využít
až 2x za sezónu!)
• zdarma poukázky na vstupenky pro Vaše přátele (ke každé
abonentce jedna, k partnerské dvě)
• rezervovaná místa (ostatní mají volné sezení)
OBJEDNÁVKY, REZERVACE, INFO
e-mail: eva@berg.cz, tel.: +420 604 205 937
NUBERG13
úterý 18. března 2014 | Národní památník na Vítkově
vítězné skladby soutěže NUBERG
Ondřej Štochl: Sonety
Jan Hanuš: Notturni di Praga
Karel Dohnal - klarinet, Anton Ždanovič – vibrafon
tady a teď, jinde...
pondělí 14. dubna 2014 | Novoměstská radnice
Jan Trojan: nová skladba (světová premiéra)
Kryštof Mařatka: Praharphona
Bohuslav Martinů: Toccata e due canzoni
Jana Boušková - harfa, Ivo Kahánek - klavír

dech města | live video projekce
pondělí 5. května 2014 | stanice metra Petřiny
Petr Cígler: nová skladba (světová premiéra)
Steve Reich: City Life
Pierre Jodlowski: Respire (s filmem)
Heiner Goebbels: La Jalousie
Lunchmeat - výtvarné objekty, projekce
in vain | extrém
pondělí 9. června 2014 | Bio Vzlet - v jednání
G. F. Haas: in vain
… kultovní celovečerní dílo s lightdesignem
ProPrahu - open air | lightdesign
pondělí 1. září 2014 | Letenské sady - u metronomu
S. Hořínka - M. Nejtek - J. Rataj - M. Rataj - J. Trojan - P. Wajsar:
6x3 minuty pro Prahu a orchestr (světová premiéra)
John Adams: Shaker Loops
Steve Reich: Pendulum Music
cinegoga: city
pondělí 13. října a úterý 14. října 2014 | Španělská synagoga
Město bez Židů
… němý expresionistický film H. K. Breslauera s novou hudbou Petra Wajsara
(světová premiéra)
elementy
úterý 4. listopadu 2014 | klub Roxy
Miloš Orson Štedroň: nová skladba (světová premiéra)
Anna Meredith: Koncert pro beatboxera a orchestr
Julia Wolfe: Fuel
David Lang: Pierced
Michal Šupák – klavír
Jaro Cossiga & BeatBurgerBand, En.dru, Petr Wajsar – beatbox
Jaime Wolfsson - dirigent
stát... | scénický koncert
čtvrtek 27. listopadu a pátek 28. listopadu 2014 | Studio Hrdinů - v jednání
Michal Nejtek: nová hudebně scénická kompozice (světová premiéra)
Louis Andriessen: De staat
Hana Blažíková – soprán & baskytara

* změny vyhrazeny – do 15. února 2014

