Nová hudba – tak trochu jiná káva!

... soutěž o nejlepší novinku uvedenou Orchestrem BERG v roce 2013
... letošní specialita - delikátní sluchomat
10. ledna – 21. února 2014
... šest mladých českých skladatelů a jejich pět novinek
... live nahrávky z premiér
... poslouchat a hlasovat může každý
Orchestr BERG letos pořádá již po sedmé soutěž NUBERG, která hravou formou
seznamuje širokou veřejnost s novinkami mladých českých skladatelů. Díky internetu
se k nové hudbě dostanou lidé z celé republiky i ze zahraničí a navíc se k ní
prostřednictvím hlasování mohou také vyjádřit. Interaktivní instalace delikátního
sluchomatu osvěží návštěvníky Městské knihovny v Praze a Bia Oko. Novou hudbu si
společně se svými učiteli poslechnou i děti a studenti středních škol. Rok české
hudby tak zahajuje konfrontace se žhavou současností.
Soutěž NUBERG tentokrát provází vůně kávy – fotografie zachycují skladatele v jejich
oblíbených kavárnách, atraktivním doplňkem je instalace originálního sluchomatu. Ten
bude slavnostně uveden do provozu ve čtvrtek 16. ledna v Městské knihovně v Praze, na
závěr setkání se soutěžícími skladateli. V únoru se sluchomat přesune do Bio Oko, kde
vydrží až do konce soutěže.
A jak to vlastně celé funguje? Orchestr BERG každým rokem objednává nové skladby u
českých skladatelů mladé generace. LIVE nahrávky skladeb premiérovaných v roce 2013
jsou až do 21. února zcela zdarma k dispozici na speciální webové stránce
(www.nuberg.cz). Díky tomuto virtuálnímu koncertímu sálu může poslouchat skutečně
kdokoliv a odkudkoliv. Soutěž tak interaktivní a hravou formou představuje současnou hudbu
a mladé skladatele, kteří se jinak do povědomí běžných lidí dostanou jen zřídka.
České novinky si poslechne také odborná porota, v níž i letos (opět virtuálně) zasednou
významné osobnosti ze zahraničí, například světově proslulí skladatelé Michel van der Aa
nebo Michael Gordon.
V rámci speciální sekce NUBERG do škol se skladby dostanou také k dětem na základních
školách a ke studentům středních škol po celé republice. Pro řadu z nich je to vůbec první
setkání se současnou hudbou. Proto Orchestr BERG nabízí učitelům propracované
interaktivní materiály pro přímé použití v hodinách.
Se skladateli se 18. února seznámí klub mladých posluchačů mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro.
Uplynulé dva ročníky pokaždé dosáhly tisícovky hlasů, v rámci Roku české hudby by jich
mohlo být ještě víc. Připojíte se?
Vítězné skladby zahraje Orchestr BERG na zahajovacím koncertě svého nového cyklu
BERG2014:CITY v úterý 18. března v Národním památníku na Vítkově. Vítěz hlavní ceny získá
kromě symbolické finanční odměny také týdenní rezidenční pobyt v Českém centru ve Vídni.
fotografie v tiskové kvalitě: www.tiny.cc/nuberg13_foto
kontakty pro média: Eva Kesslová > eva@berg.cz, 604 205 937
Naďa Hrachovcová > nada@berg.cz, 777 667 957

Soutěžní skladby letošního ročníku:
Jakub Rataj (*1984) – Proraketon
Jan Šikl (*1984) – Skrytý půvab hydrometeorologie
Michal Rataj (*1975) – Spatialis
Tomáš Pálka (*1978) a Michaela Plachká (*1981) – in-den-BERG-en
Martin Klusák (*1987) – In paradisum
Složení odborné poroty
Skladatelé Michael Gordon (USA) a Michel van der Aa (Nizozemí)
Violoncellistka Konstanze von Gutzeit (Německo)
hudební publicista Bernard Clarke (Irsko)
Lukáš Hurník, šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava
Peter Vrábel – umělecký vedoucí Orchestru BERG a zadavatel děl
Fotografie: © Aňa Šebelková
Originální sluchomat: scénograf Dragan Stojčevski

PODPORA A PARTNEŘI
Finanční podpora: Nadační fond AVAST, Partnerství OSA, Nadace Život umělce a Nadace
Českého hudebního fondu
Partneři poslechové výstavy: Bio Oko a Městská knihovna v Praze
Hlavní mediální partner: Literární noviny
Mediální partneři: ČRo 3 - Vltava, Rádio 1
Speciální cena Českých center: rezidenční pobyt ve Vídni pro vítěze hlavní ceny NUBERG
Pomoc s propagací poskytl také Týdeník Rozhlas, časopis HIS Voice a kino Světozor.
Ceny pro hlasující věnovali: Literární noviny, Nakladatelství Radioservis a kino Světozor
Prostor a podporu při výrobě sluchomatu poskytla pražská Trafačka.
DĚKUJEME!
--Váš zdroj nové hudby
Orchestr BERG
www.berg.cz

