Varhany
znějící
Slánsko & Dolnobřežansko
.—. září 

Putování I.

Slaný

Velvary

Slaný

Za varhanami Dolnobřežanska

Kostel sv. Gotharda

Piaristická kaple

Kostel sv. Kateřiny

sobota . září od .

pondělí . září v  .

středa . září v  .

sobota . září v .

Varhany dolnobřežanského
regionu vám představí

Na varhany Antonína Reisse
postavené roku  hraje

Na varhany I. Schmidta z . stol.
a barokní pozitiv hraje

Na varhany E. Š. Petra
postavené roku  hraje

PAVEL ČERNÝ

PAUL KAYSER (L)

JÜRGEN ESSL (D)

DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ

Zlatníky
Kostel sv. Petra a Pavla

Dolní Jirčany
Kostel sv. Václava

Putování II.
Za varhanami Slánska

pondělí . září v  .

středa  . září v  .

Na varhany Karla Schiﬀnera
hraje ROBERT HUGO
zpívá LUCIE KAŇKOVÁ

Na varhany Karla Schiﬀnera
postavené roku  hraje

Varhany v okolí Slaného a ve
Slaném vám představí

PAVEL ČERNÝ

PAVEL ČERNÝ

sobota  . září od .

www.varhany.slansko.cz
Sedmý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2018 pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.,
společně s MAS Dolnobřežansko, o. p. s., za ﬁnanční podpory Královských měst Slaného a Velvar
a obcí Zlatníky-Hodkovice a Psáry. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka
Pavla Černého a také za laskavé podpory pana Geoﬀreyho Pipera.

SLANÝ

VELVARY

ZLATNÍKY

PSÁRY

VARHANY ZNĚJÍCÍ 

Putování za varhanami na Slánsku
Společné putování s varhaníkem a organologem Pavlem Černým
za varhanami na Slánsku (Smečno, Velvary, Slaný).
Sobota  . září  od . do  hodin
Putování na Slánksu je určeno zájemcům z Dolnobřežanska – odjezd je ze Psár.

www.varhany.slansko.cz

Sedmý ročník festivalu Varhany znějící  zakončí v sobotu . září  Putování za historickými varhanami. Společně s varhaníkem a organologem Pavlem Černým se vydáme na Slánsko, kde se seznámíme
se zajímavými historickými varhanami.
Ty mnohdy neprávem unikají naší pozornosti, neboť se nenacházejí v centrech kulturního dění. Nezapomeňme však, že velká tradice českého muzikantství (české hudební kultury) pochází právě z těchto
malých míst, a to díky působení kantorů – varhaníků kostelních kůrů i v té nejzapadlejší vísce Čech.
Na každé ze společných zastávek nás varhaník Pavel Černý nejprve seznámí s historií každého nástroje
a poté v malém koncertu každý nástroj představí i po zvukové stránce. Po prohlídce nástroje v kostele
sv. Kateřiny ve Velvarech bude následovat společný oběd v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném.

Na Putování za varhanami je nutné se přihlásit! Cena zájezdu je  Kč za osobu.
V ceně zájezdu je společný oběd, doprava autobusem, odborný výklad a koncertní ukázky. Společný
oběd (hlavní chod + pivo, nebo nealko nápoj) bude v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném. Peníze budeme vybírat při nástupu do autobusu. Kapacita autobusu je omezená, proto je nutné se přihlásit.

Přihlášky na putování, nebo dotazy posílejte prostřednictvím přihlašovacího formuláře
na strákách www.varhany.slansko.cz, případně volejte na číslo   . Počet míst
společného putování je limitován kapacitou autobusu!

ODJEZD JE V SOBOTU  . ZÁŘÍ  V . HODIN ZE PSÁR. Autobus dál pojede po trase Jesenice, Zlatníky-Hodkovice, Dolní Břežany, Zvole a Vrané nad Vltavou. Přesná místa a časy nástupů na trase budou upřesněny dle bydliště a množství přihlášených zájemců. Návrat bude přibližně v  hodin na místo odjezdu.

