Hudba z filmů
Filmy pro jejich popularitu netřeba detailně představovat. Stejně tak i hudba z těchto
filmů se těší velké popularitě a získala řadu ocenění.

James Horner - Titanic (1997)
– v roce 1998 získal skladatel za hudbu k filmu Oscara, Zlatý glóbus, cenu ASCAP
a několik dalších cen

John Williams – Star Wars (1977)
– v roce 1978 získal John Williams za hudbu k filmu Oscara, cenu BAFTA a Grammy

Jamer Horner - Avatar (2009)
– v roce 2010 získal James Horner Zlatý glóbus, cenu ASCAP a další ocenění

Zajímavost
– otec Jamese Hornera Harry Horner se narodil v českých Holicích. Začátkem 30. let
20. století emigroval do Spojených států amerických, kde působil jako produkční
a režisér.

Univerzitní centrum Telč
www.uctelc.cz
Univerzitní centrum Telč poskytuje
studijní a vzdělávací příležitosti fakult
Masarykovy univerzity v kraji Vysočina,
nabízí studijní a vzdělávací programy v
rámci celoživotního vzdělávání a reaguje na vzdělávací potřeby regionu –
konají se zde semináře, konference a
letní vzdělávací kurzy.
Vzdělávací centrum se odlišuje svým
umístěním – mimo jižní Moravu.
Prostředí je velmi atraktivní: historické
jádro Telče lemují malebné patrové
domy s renesančními štíty a podloubím.
Díky rekonstrukci, probíhající v letech
2009-2011, vznikl v Telči moderní integrovaný areál, který vytváří kvalitní
zázemí pro poskytování vysokoškolských studijních a vzdělávacích programů Masarykovy univerzity. Součástí
objektu jsou také ubytovací kapacity,

knihovna a informační centrum. Výukové prostory jsou vybaveny moderní
audiovizuální a počítačovou technikou.
V přízemí budovy je otevřena kavárna
a zajištěný stravovací provoz.
Univerzitní centrum je ideálním místem
jak pro realizaci studijních programů
(zejména kombinovaného studia), tak
rozličných vzdělávacích a společenskokulturních akcí v podobě seminářů, konferencí, školení, výjezdních zasedání,
teambuildingů, letních/zimních škol
apod.
Prostory je možné využívat nejen
součástmi Masarykovy univerzity, ale i
komerčně jinými subjekty pro prezentační a firemní pobyty nebo individuální
či skupinové akce připravené na míru
požadavkům širokého spektra zájemců.

Koncert se koná v rámci oslav 100 let od založení Masarykovy univerzity a 15 let
od založení Univerzitního centra Telč.

James Horner

–

Titanic Suite

Martin Mazánek

–

The Relay (Balto)

Giacomo Puccini

–

La tregenda (z opery Le Villi)

John Williams

–

James Horner

–

Star Wars
- Main Title
- Princess Leia‘s Theme
- The Imperial March
- (Darth Vader’s Theme)
- Yoda‘s Theme
- Throne Room and End Title
Avatar

Sólo zpěv: Svetlana Sadikova
Sbor: Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
Sbormistr: Jan Ocetek
Dirigent: Martin Mazánek

www.orchestr.muni.cz

Informace k repertoáru
Martin Mazánek – The Relay „Balto“ (2019) – světová premiéra
Symfonická báseň je inspirována skutečnou událostí, která se stala v roce 1925
v městečku Nome na Aljašce, kdy tam mezi dětmi propukla epidemie záškrtu a jedinou
šancí na záchranu bylo z důvodu špatného počasí vypravit štafetu psích spřežení, která
by přivezla antidifterické sérum „antitoxin“.
„To jemná srdce se sevřela bolestným soucitem nad tragédií, již bylo postiženo
město Nome. Celý svět se sklonil v pokorné úctě a bezmezném obdivu před
hrdinstvím mužů Severu. V těch chvílích, kdy se vzrušením zatajoval dech, mnozí
si s hrdostí uvědomovali, jak krásné je být člověkem. A všichni čekali
v úzkostlivém napětí, dorazí-li včas k svému cíli aljašská štafeta.“
František Omelka – Štafeta (1946)
Symfonická báseň má volnou formu a hudba je zde zcela podřízena příběhu, který je
rozdělen do 6 částí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, městečko Nome
Epidemie záškrtu, volání o pomoc, příprava štafety
Štafeta – cesta pro sérum
Noc na Aljašce
Štafeta – cesta zpět
Štafeta dorazila! Závěr

Skladba je věnována památce Jamese Hornera, byla napsána a její premiéra
naplánována pro mimořádný koncert ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity.
Pokud se Vám symfonická báseň líbila, můžete si z ní stáhnout vyzvánění do mobilu
na adrese:
www.facebook.com/mazanek.org

Giacomo Puccini – La tregenda z opery Le Villi (1884)
Le Villi je první operou světoznámého skladatele Giacoma Pucciniho. La tregenda je
orchestrálním intermezzem mezi prvním a druhým dějstvím opery a jedná se
o čarodějnický sabat.

