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LA COMMEDIA DELL'ARTE A PRAGA CON ENRICO BONAVERA
12/07/2019 - 18:50

PRAGA\ aise\ - In occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura dell’Ambasciata
italiana in Repubblica Ceca, Enrico Bonavera si esibirà sabato 27 luglio nella “sala terrena” del
Giardino Wallenstein a Praga.
L’artista interpreterà tre personaggi della Commedia dell’arte: Zanni, Pantalone e Arlecchino. Lo
spettacolo si terrà alle ore 16.00, con repliche alle 17.00 e alle 18.00, mentre negli intervalli si
esibirà l’ensemble ceco di danza d’epoca “Chorea Historica”, sotto la direzione di Katerina
Klementová.
Enrico Bonavera svolge da decenni attività come attore di prosa, one-man-show sulla Commedia
dell’arte e insegnante di teatro, collaborando anche con l’Accademia Internazionale di Commedia
dell’Arte del Piccolo Teatro di Milano.
Ha recitato nei ruoli di Brighella e Arlecchino nel celebre Arlecchino servitore di due padroni con la
regia di Giorgio Strehler.
Lo spettacolo è organizzato dal Collegium Marianum nell’ambito del festival internazionale “Le
Festività Estive della Musica Antica”, di cui si celebra il XX anniversario, con il sostegno
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e con il patrocinio del Presidente
del Senato del Parlamento ceco Jaroslav Kubera. (aise)

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-Enrico-Bonavera-interpretera-tre-personaggi-dellaCommedia-dellaarte.htm

IIC Praga: Enrico Bonavera interpreterà tre personaggi della
Commedia dell’arte
11-07-2019 16:57 - Ambasciate
GD - Praga, 11 lug. 19 - L’artista italiano Enrico Bonavera a Praga interpreterà tre personaggi della
Commedia dell’arte. Lo spettacolo, della durata di 20 minuti circa, si terrà sabato 27 luglio nella
“Sala Terrena” del Giardino Wallenstein di Praga con inizio alle ore 16.00, alle 17.00 e alle 18.00.
Negli intervalli tra le singole rappresentazioni si esibirà l’ensemble di danza “Chorea Historica”
della Repubblica Ceca.
Organizza il Collegium Marianum con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e con la collaborazione e il patrocinio del Presidente del Senato del Parlamento
della Repubblica Ceca, Jaroslav Kubera, nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell’apertura
della rappresentanza italiana a Praga e per il XX anniversario del festival “Le Festività Estive della
Musica Antica”.

Fonte: Redazione

https://www.agenzianova.com/a/5d3eb84e0f6436.03517056/2527320/2019-07-11/italia-repubblicaceca-esibizione-enrico-bonavera-a-praga-il-27-luglio

Italia-Repubblica Ceca: esibizione Enrico Bonavera a Praga il 27 luglio
Praga, 11 lug 10:44 - (Agenzia Nova) - L’Istituto italiano di cultura di Praga ha annunciato
l’esibizione di Enrico Bonavera in programma sabato 27 luglio nella “sala terrena” del Giardino
Wallenstein. Come riferisce una nota, l’artista interpreterà tre personaggi della Commedia dell’arte:
Zanni, Pantalone e Arlecchino. Lo spettacolo si terrà alle ore 16.00, con repliche alle 17.00 e alle
18.00, mentre negli intervalli si esibirà l’ensemble ceco di danza d’epoca “Chorea Historica”, sotto
la direzione di Katerina Klementova. Enrico Bonavera svolge da decenni attività come attore di
prosa, one-man-show sulla Commedia dell’arte e insegnante di teatro, collaborando anche con
l’Accademia internazionale di Commedia dell’arte del Piccolo Teatro di Milano. Ha recitato nei
ruoli di Brighella e Arlecchino nel celebre Arlecchino servitore di due padroni con la regia di
Giorgio Strehler. Organizza il Collegium Marianum nell’ambito del festival internazionale “Le
Festività estive della Musica antica”, di cui si celebra il XX anniversario, con il sostegno
dell’ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto italiano di cultura e con il patrocinio del presidente
del Senato ceco Jaroslav Kubera. L’evento rientra nel quadro delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://comunicazioneinform.it/il-27-luglio-a-praga-lo-spettacolo-di-commedia-dellarte-con-lartistaitaliano-enrico-bonavera/

Il 27 luglio a Praga lo spettacolo di Commedia dell’arte con
l’artista italiano Enrico Bonavera
venerdì, 12 luglio, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a
Praga e per il XX anniversario del festival “Le Festività Estive della Musica Antica”
Organizza il Collegium Marianum con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a dell’Istituto
Italiano di Cultura a Praga in collaborazione con Presidente del Senato Ceco Jaroslav
Kubera
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala l’esibizione di Enrico Bonavera in
programma sabato 27 luglio nella “sala terrena” del Giardino Wallenstein di Praga. L’artista
interpreterà tre personaggi della Commedia dell’arte: Zanni, Pantalone e Arlecchino. Lo spettacolo
si terrà alle ore 16, con repliche alle 17 e alle 18, mentre negli intervalli si esibirà l’ensemble ceco
di danza d’epoca “Chorea Historica”, sotto la direzione di Kateřina Klementová.
Enrico Bonavera svolge da decenni attività come attore di prosa, one-man-show sulla Commedia
dell’arte e insegnante di teatro, collaborando anche con l’Accademia Internazionale di Commedia
dell’Arte del Piccolo Teatro di Milano. Ha recitato nei ruoli di Brighella e Arlecchino nel celebre
Arlecchino servitore di due padroni con la regia di Giorgio Strehler. Organizza il Collegium
Marianum nell’ambito del festival internazionale “Le Festività Estive della Musica Antica”, di cui
si celebra il XX anniversario, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano
di Cultura e con il patrocinio del Presidente del Senato del Parlamento ceco Jaroslav Kubera.
L’evento rientra nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga. Ingresso libero. (Inform)

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-sabato-27-luglio-a-pragalesibizione-dellartista-enrico-bonavera/

REPUBBLICA CECA | Sabato 27 luglio a Praga l’esibizione
dell’artista Enrico Bonavera
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME 11 Luglio
2019
Sabato 27 luglio, presso la “sala terrena” del Giardino Wallenstein a Praga si terrà l’esibizione
dell’artista italiano Enrico Bonavera, che interpreterà tre personaggi della Commedia dell’arte. Lo
spettacolo, della durata di 20 minuti circa, avrà inizio alle ore 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Negli
intervalli tra le singole rappresentazioni si esibirà l’ensemble di danza “Chorea Historica” della
Repubblica Ceca, sotto la direzione di Kateřina Klementová.
Organizza il Collegium Marianum nell’ambito del festival internazionale “Le Festività Estive della
Musica Antica”, di cui si celebra il XX anniversario, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a
Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e con la collaborazione e il patrocinio del Presidente del
Senato del Parlamento della Repubblica Ceca Jaroslav Kubera.
Enrico Bonavera svolge da decenni attività come attore di prosa, one-man-show sulla Commedia
dell’arte e insegnante di teatro, collaborando anche con l’Accademia Internazionale di
Commedia dell’Arte del Piccolo Teatro di Milano. Ha recitato nei ruoli di Brighella e Arlecchino
nel celebre Arlecchino servitore di due padroni con la regia di Giorgio Strehler.
Ingresso libero

Dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení italského umělce Enrica Bonavery ve skečích s maskami
tří z postav Commedia dell’arte: Zanniho, Pantalona a Harlekýna. Představení v délce trvání asi 20
minut se uskuteční v sobotu 27. července v sala terrena Valdštejnské zahrady od 16.00, 17.00 a
18.00. V přestávkách mezi jednotlivými představeními vystoupí český taneční soubor „Chorea
Historica“.
Akci pořádá Collegium Marianum za podpory Velvyslanectví Itálie v České republice a Italského
kulturního institutu a pod záštitou Předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Jaroslava
Kubery při příležitosti 100. výročí otevření Velvyslanectví Italské republiky v Praze a XX. výročí
Letních slavností staré hudby.
Vstup volný

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 12.49.22

A Praga spettacolo di Commedia dell'arte di Enrico Bonavera
Roma, 12 lug. (askanews) - In occasione delle celebrazioni per il centenario dell'apertura della
rappresentanza italiana a Praga, sabato 27 luglio si terrà nella "sala terrena" del Giardino
Wallenstein uno spettacolo di Commedia dell'arte con l'artista italiano Enrico Bonavera. Bonavera
interpreterà tre personaggi della Commedia dell'arte: Zanni, Pantalone e Arlecchino. Lo spettacolo
si terrà alle ore 16.00, con repliche alle 17.00 e alle 18.00, mentre negli intervalli si esibirà
l'ensemble ceco di danza d'epoca "Chorea Historica", sotto la direzione di Katerina Klementová.
L'ingresso è libero. (Segue) 12 LUG 2019

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 12.49.31

A Praga spettacolo di Commedia dell'arte di Enrico Bonavera -2Roma, 12 lug. (askanews) - Enrico Bonavera svolge da decenni attività come attore di prosa, oneman-show sulla Commedia dell'arte e insegnante di teatro, collaborando anche con l'Accademia
Internazionale di Commedia dell'Arte del Piccolo Teatro di Milano. (Segue) 12 LUG 2019

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 12.49.31

A Praga spettacolo di Commedia dell'arte di Enrico Bonavera -3Roma, 12 lug. (askanews) - L'artista ha recitato nei ruoli di Brighella e Arlecchino nel celebre
Arlecchino servitore di due padroni con la regia di Giorgio Strehler. Organizza il Collegium
Marianum nell'ambito del festival internazionale "Le Festività Estive della Musica Antica", di cui si
celebra il XX anniversario, con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'Istituto Italiano di
Cultura e con il patrocinio del Presidente del Senato del Parlamento ceco Jaroslav Kubera. 12 LUG
2019

https://www.9colonne.it/213434/italia-repubblica-ceca-commedia-dell-arte-a-praga

ITALIA-REPUBBLICA CECA: COMMEDIA DELL’ARTE A PRAGA
Praga, 16 lug - L’artista italiano, ballerino e coreografo Enrico Bonavera si esibirà a Praga in sketch
con le maschere di Zanni, Pantalone e Arlecchino. Lo spettacolo, della durata di circa 20 minuti, si
terrà sabato 27 luglio nel Giardino Wallenstein di Praga e verrà ripetuto tre volte nel corso d... (©
9Colonne - citare la fonte)
… del pomeriggio. Negli intervalli tra le singole rappresentazioni si esibirà l’ensemble di danza
“Chorea Historica” della Repubblica Ceca sotto la direzione di Kateřina Klementová. Organizza il
Collegium Marianum nell’ambito della XX edizione del festival “Le Festività Estive della Musica
Antica” (Letní slavnosti staré hudby), con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e con la collaborazione e il patrocinio del Presidente del Senato del Parlamento
della Repubblica Ceca Jaroslav Kubera. L’evento rientra nel quadro delle celebrazioni per il
centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni
diplomatiche tra i due Paesi.

https://agvilvelino.it/article/2019/07/15/cultura-italiana-la-commedia-dellarte-arriva-a-praga/
Cultura Italiana e Diplomazia

Cultura italiana, la commedia dell’arte arriva a Praga
Il 27/7 esibizione del coreografo Enrico Bonavera
Roma, 15 Luglio 2019 - 16:34
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di redazione

L’artista italiano, ballerino e coreografo Enrico Bonavera porta a Praga la Commedia dell’arte e le
sue maschere più famose. L’esibizione che si terrà sabato 27 luglio nel Giardino Wallenstein è
organizzata dal Collegium Marianum nell’ambito della XX edizione del festival “Le Festività
Estive della Musica Antica” (Letní slavnosti staré hudby).
L’iniziativa ha il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e con la
collaborazione e il patrocinio del Presidente del Senato del Parlamento della Repubblica Ceca
Jaroslav Kubera.
L’evento rientra nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/07/14/commedia-dellarte-lartistaitaliano-enrico-bonavera/

Kultura

Commedia dell’arte – l’artista italiano Enrico Bonavera
14.7.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 14. července 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení italského umělce Enrica Bonavery ve skečích s maskami
tří z postav Commedia dell’arte: Zanniho, Pantalona a Harlekýna.
Představení v délce trvání asi 20 minut se uskuteční v sobotu 27. července v sala terrena
Valdštejnské zahrady od 16.00, 17.00 a 18.00.
V přestávkách mezi jednotlivými představeními vystoupí český taneční soubor „Chorea Historica“.
Akci pořádá Collegium Marianum za podpory Velvyslanectví Itálie v České republice a Italského
kulturního institutu a pod záštitou Předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Jaroslava
Kubery při příležitosti 100. výročí otevření Velvyslanectví Italské republiky v Praze a XX. výročí
Letních slavností staré hudby.
Vstup volný
Siamo lieti di invitarvi all’esibizione dell’artista italiano Enrico Bonavera che interpreterà tre
personaggi della Commedia dell’arte.

Lo spettacolo, della durata di 20 minuti circa, si terrà sabato 27 luglio nella “Sala Terrena” del
Giardino Wallenstein di Praga con inizio alle ore 16.00, alle 17.00 e alle 18.00.
Negli intervalli tra le singole rappresentazioni si esibirà l’ensemble di danza “Chorea Historica”
della Repubblica Ceca.
Organizza il Collegium Marianum con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e con la collaborazione e il patrocinio del Presidente del Senato del Parlamento
della Repubblica Ceca Jaroslav Kubera, nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell’apertura
della rappresentanza italiana a Praga e per il XX anniversario del festival “Le Festività Estive della
Musica Antica”.
Ingresso libero
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 25 luglio 2019

(fonte: MF D 15) La Commedia dell’arte
italiana sara di scena sabato a Praga, nella
sala terrena del giardino Wallenstein
nell’ambito della rassegna Letni slavnosti
stare hudby, che giunge quest’anno alla XX
edizione. Protagonisti i personaggi piu tipici,
da Pantalone ad Arlecchino e brighella. Ingresso
libero. Lo spettacolo si ripete per tre
volte, alle 16.00, alle 17.30 e alle 19.00.

https://www.prazskypatriot.cz/pokracuje-festival-letni-slavnosti-stare-hudby/

Letní PrahaVíkendové tipy
Foto: Festival Letní slavnosti staré hudby

Pokračuje Festival Letní slavnosti staré hudby
26. července 2019 08:53

Festival Letní slavnosti staré hudby až do 6. srpna láká na koncerty i hudebně-taneční představení,
které představují světská i duchovní díla či umění z královských dvorů.
Již tuto sobotu, 27. července, zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na zdarma
přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský Harlekýn
Enrico Bonavera, kterého doplní taneční soubor Chorea Historica. Program se během dne
opakuje třikrát, a to od 16, 17:30 a 19 hodin.
Vrcholem letošního ročníku jubilejního 20. ročníku bude 6. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina
komponované tanečně-hudební představení s názvem Večer pro krále. Diváky přenese na jeden den
ke královskému dvoru ve Versailles v 18. století.

http://www.classicpraha.cz/aktualne/kulturni-servis/lssh-miri-do-druhe-poloviny/

LSSH míří do druhé poloviny
25.7.2019 / Kulturní servis / Marek Šulc

Festival až do 6. srpna láká na koncerty i hudebně-taneční představení, které představují
světská i duchovní díla či umění z královských dvorů.
Již tuto sobotu 27. července zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na zdarma
přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský Harlekýn Enrico
Bonavera. „Představím nejslavnější postavy commedie dell'arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a
Harlekýna. Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném
hladu, kuchař Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám
sobě hubičku. Na konec přijde překvapení!,“ vysvětluje Bonavera. Vystoupení ve velké sala terreně
na západní straně zahrady doplní taneční soubor Chorea Historica, jehož členové zatančí ukázky
renesančních párových a řadových tanců a zájemce z řad publika také jeden ze skupinových tanců
naučí. Program se během dne opakuje třikrát, a to od 16.00, 17.30 a 19.00 hod. Akce se koná s
podporou Italského kulturního institutu, Velvyslanectví Itálie v Praze (které letos slaví 100.
výročí založení) a za laskavé podpory předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava
Kubery.
Vrcholem letošního ročníku jubilejního 20. ročníku bude 6. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina
komponované tanečně-hudební představení s názvem Večer pro krále. Diváky přenese na jeden den
ke královskému dvoru ve Versailles v 18. století. V podání orchestru Collegium Marianum a
hvězdných pěveckých sólistů – Katherine Watson a Reynouda Van Mechelena – zazní vybrané árie
a instrumentální části z těch nejkrásnějších hudebně-dramatických děl francouzského baroka.
Jednotlivé kusy tvoří dohromady děj, který dokresluje dvojice sólistů-tanečníků z francouzského
souboru Les Cavatines. Choreografie je dílem proslulé Natalie van Parys, hudebního nastudování se
ujme Jana Semerádová.

Britská sopranistka Katherine Watson se na překrásný repertoár a své první účinkování v Praze už
těší. Podle svých slov má v oblibě zejména árii „Mais, tout parle d’amour“ M. P. de Montéclaira.
„Ta je podle mě naprosto rozkošná. Loni v září jsem ji nahrávala jako součást alba věnovaného
francouzské barokní hudbě s Les Ambassadeurs a Alexisem Kossenkem. Natáčení ale rychle uteklo
a mně ta hudba od té doby zní pořád v hlavě, takže se nemůžu dočkat, až si ji zase zazpívám. A
těším se samozřejmě na svou první návštěvu Prahy a České republiky a na spolupráci se souborem
Collegium Marianum.“

https://operaplus.cz/letni-slavnosti-stare-hudby-miri-druhe-poloviny-lakaji-na-vecer-pro-krale-icommedii-dellarte/

Letní slavnosti staré hudby míří druhé poloviny; lákají na Večer
pro krále i Commedii dell’arte
redakce, 24.07.2019 15:10
Letní slavnosti staré hudby lákají až do 6. srpna na koncerty i hudebně-taneční představení,
která představují světská i duchovní díla či umění z královských dvorů. V sobotu 27. července
zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na zdarma přístupný program s
názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský Harlekýn Enrico Bonavera.
Témata:Chorea Historica Enrico Bonavera Letní slavnosti staré hudby

Enrico Bonavera
(zdroj Letní slavnosti staré hudby 2019)
„Představím nejslavnější postavy commedie dell’arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a Harlekýna.
Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném hladu, kuchař
Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám sobě hubičku. Na
konec přijde překvapení,“ vysvětluje Bonavera. Vystoupení ve velké sala terreně na západní straně
zahrady doplní taneční soubor Chorea Historica, jehož členové zatančí ukázky renesančních
párových a řadových tanců a zájemce z řad publika také jeden ze skupinových tanců naučí. Program
se během dne opakuje třikrát, a to od 16.00, 17.30 a 19.00 hod. Akce se koná s podporou
Italského kulturního institutu, Velvyslanectví Itálie v Praze (které letos slaví 100. výročí
založení) a za laskavé podpory předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava Kubery.
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Vrcholem letošního ročníku jubilejního 20. ročníku bude 6. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina
komponované tanečně-hudební představení s názvem Večer pro krále. Diváky přenese na jeden den
ke královskému dvoru ve Versailles v 18. století. V podání orchestru Collegium Marianum a
hvězdných pěveckých sólistů – Katherine Watson a Reynouda Van Mechelena – zazní vybrané
árie a instrumentální části z těch nejkrásnějších hudebně-dramatických děl francouzského baroka.
Jednotlivé kusy tvoří dohromady děj, který dokresluje dvojice sólistů-tanečníků z francouzského
souboru Les Cavatines. Choreografie je dílem Natalie van Parys, hudebního nastudování se ujme
Jana Semerádová.
Britská sopranistka Katherine Watson se na překrásný repertoár a své první účinkování v Praze už
těší. Podle svých slov má v oblibě zejména árii Mais, tout parle d’amour M. P. de Montéclaira. „Ta
je podle mě naprosto rozkošná. Loni v září jsem ji nahrávala jako součást alba věnovaného
francouzské barokní hudbě s Les Ambassadeurs a Alexisem Kossenkem. Natáčení ale rychle uteklo
a mně ta hudba od té doby zní pořád v hlavě, takže se nemůžu dočkat, až si ji zase zazpívám. A
těším se samozřejmě na svou první návštěvu Prahy a České republiky a na spolupráci se souborem
Collegium Marianum.“
V tomto týdnu festival dále pokračuje vystoupením belgického vokálního kvinteta Utopia
v Klášteře sv. Anežky České, kde 25. července uvede program Rosa mystica a v něm skvosty
franko-vlámské renesanční polyfonie. Další projekt zve posluchače opět do Zámku Troje, kde
budou tentokrát tón udávat mistři francouzského baroka a jejich komorní kantáty a instrumentální
díla. V programu nazvaném V zahradách múz se představí pět francouzských a českých
instrumentalistů a skvělá francouzská sopranistka Chantal Santon-Jeffery. Poslední červencový den
bude patřit souzvuku violy da gamba a loutny v podání dvou virtuosů (Due virtuosi), Vittoria
Ghielmiho a Lucy Piancy. Více informací na www.letnislavnosti.cz.
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Letní slavnosti staré hudby míří druhé poloviny; lákají na
Commedii dell’arte
•
•

Červenec 24, 2019
Redakce

foto pořadatel akce
Již tuto sobotu 27. července zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na
zdarma přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský
Harlekýn Enrico Bonavera.
„Představím nejslavnější postavy commedie dell’arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a Harlekýna.
Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném hladu, kuchař
Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám sobě hubičku. Na
konec přijde překvapení!,“ vysvětluje Bonavera. Vystoupení ve velké sala terreně na západní straně
zahrady doplní taneční soubor Chorea Historica, jehož členové zatančí ukázky renesančních
párových a řadových tanců a zájemce z řad publika také jeden ze skupinových tanců naučí.
Program se během dne opakuje třikrát, a to od 16.00, 17.30 a 19.00 hod. Akce se koná
s podporou Italského kulturního institutu, Velvyslanectví Itálie v Praze (které letos slaví 100. výročí
založení) a za laskavé podpory předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava Kubery.

https://www.letnislavnosti.cz/media/2019/07/TZ_LSSH_v_polovine_fin.pdf

Letní slavnosti staré hudby míří druhé poloviny; lákají
na Večer pro krále i Commedii dell’arte
V Praze, 24. července – Letní slavnosti staré hudby už dvě dekády přináší do letní Prahy
mimořádné hudební zážitky. Festival až do 6. srpna láká na koncerty i hudebně-taneční
představení, které představují světská i duchovní díla či umění z královských dvorů.
Již tuto sobotu 27. července zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na zdarma
přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský Harlekýn Enrico
Bonavera. „Představím nejslavnější postavy commedie dell'arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a
Harlekýna. Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném
hladu, kuchař Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám
sobě hubičku. Na konec přijde překvapení!,“ vysvětluje Bonavera. Vystoupení ve velké sala terreně
na západní straně zahrady doplní taneční soubor Chorea Historica, jehož členové zatančí ukázky
renesančních párových a řadových tanců a zájemce z řad publika také jeden ze skupinových tanců
naučí. Program se během dne opakuje třikrát, a to od 16.00, 17.30 a 19.00 hod. Akce se koná s
podporou Italského kulturního institutu, Velvyslanectví Itálie v Praze (které letos slaví 100.
výročí založení) a za laskavé podpory předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava
Kubery.
Vrcholem letošního ročníku jubilejního 20. ročníku bude 6. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina
komponované tanečně-hudební představení s názvem Večer pro krále. Diváky přenese na jeden
den ke královskému dvoru ve Versailles v 18. století. V podání orchestru Collegium Marianum a
hvězdných pěveckých sólistů – Katherine Watson a Reynouda Van Mechelena – zazní vybrané
árie a instrumentální části z těch nejkrásnějších hudebně-dramatických děl francouzského baroka.
Jednotlivé kusy tvoří dohromady děj, který dokresluje dvojice sólistů-tanečníků z francouzského
souboru Les Cavatines. Choreografie je dílem proslulé Natalie van Parys, hudebního nastudování
se ujme Jana Semerádová.
Britská sopranistka Katherine Watson se na překrásný repertoár a své první účinkování v Praze už
těší. Podle svých slov má v oblibě zejména árii „Mais, tout parle d’amour“ M. P. de Montéclaira.
„Ta je podle mě naprosto rozkošná. Loni v září jsem ji nahrávala jako součást alba věnovaného
francouzské barokní hudbě s Les Ambassadeurs a Alexisem Kossenkem. Natáčení ale rychle
uteklo a mně ta hudba od té doby zní pořád v hlavě, takže se nemůžu dočkat, až si ji zase
zazpívám. A těším se samozřejmě na svou první návštěvu Prahy a České republiky a na
spolupráci se souborem Collegium Marianum.“

Více informací na www.letnislavnosti.cz.

V tomto týdnu festival dále pokračuje vystoupením belgického vokálního kvinteta Utopia v Klášteře
sv. Anežky České, kde 25. července uvede program Rosa mystica a v něm skvosty frankovlámské renesanční polyfonie. Další projekt zve posluchače opět do Zámku Troje, kde budou
tentokrát tón udávat mistři francouzského baroka a jejich komorní kantáty a instrumentální díla. V
programu nazvaném V zahradách múz se představí pět špičkových francouzských a českých
instrumentalistů a skvělá francouzská sopranistka Chantal Santon-Jeffery. Poslední červencový
den bude patřit lahodnému souzvuku violy da gamba a loutny v podání dvou virtuosů (Due
virtuosi), Vittoria Ghielmiho a Lucy Piancy.
Dvacátý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro
barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také
Francouzský institut v Praze. Více o spolupráci …
Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online přímo na www.letnislavnosti.cz. Rezervované
vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit ve Festivalovém centru, nebo zaplatit kartou online. Seznam
dalších předprodejních míst na www.colosseumticket.cz.
Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno do 6. 8. 2019 každé
úterý a středu od 10.00 do 18.00.
31. 7. a 6. 8. je otevřeno do 17.00.
Již tradičně pořadatel nabízí množstevní slevu 4+: při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více
akcí bude poskytnuta 20% sleva z ceny každé vstupenky.
V rámci věrnostního programu je možné získat slevu 200 Kč za každých 2000 Kč vynaložených na online
nákup vstupenek na koncerty Letní slavnosti staré hudby 2019 (tento program vyžaduje registraci). U
vybraných koncertů festival nabízí speciální studentský program: 100 Kč / 1 vstupenka bez určení
konkrétního místa (držitelé těchto vstupenek budou uvedeni na volná místa v sále těsně před začátkem
koncertu). Více informací na www.letnislavnosti.cz.
Systém slev a bonusů výrazně rozšiřuje program pro členy klubu Collegium! (podrobnosti na
www.letnislavnosti.cz).
Senioři a studenti mají vstupné levnější o 10 %.
Nově pořadatel nabízí 20% slevu pro děti do 15 let.
Držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) mají slevu 50 %.
PROGRAM:
Čtvrtek 11. 7. 2019, 19.30 kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1
Jubilate Deo Vícesborová díla benátských a saských chrámů
G. Gabrieli, H. Schütz, M. Praetorius, O. di Lasso, A. Trombetti
CAPPELLA MARIANA

https://www.vecerni-praha.cz/letni-slavnosti-stare-hudby-lakaji-na-vecer-pro-krale-i-commediidellarte/

Letní slavnosti staré hudby lákají na Večer pro krále i
Commedii dell’arte
by redakce · 25.7.2019
Tuto sobotu 27. července zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na zdarma
přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský Harlekýn Enrico
Bonavera. „Představím nejslavnější postavy commedie dell’arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a
Harlekýna. Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném
hladu, kuchař Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám
sobě hubičku. Na konec přijde překvapení!,“ vysvětluje Bonavera.
Vystoupení ve velké sala terreně na západní straně zahrady doplní taneční soubor Chorea
Historica, jehož členové zatančí ukázky renesančních párových a řadových tanců a zájemce z řad
publika také jeden ze skupinových tanců naučí. Program se během dne opakuje třikrát, a to od
16.00, 17.30 a 19.00 hod. Akce se koná s podporou Italského kulturního institutu,
Velvyslanectví Itálie v Praze (které letos slaví 100. výročí založení) a za laskavé podpory
předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava Kubery.
Vrcholem letošního ročníku jubilejního 20. ročníku bude 6. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina
komponované tanečně-hudební představení s názvem Večer pro krále. Diváky přenese na jeden
den ke královskému dvoru ve Versailles v 18. století. V podání orchestru Collegium Marianum a
hvězdných pěveckých sólistů – Katherine Watson a Reynouda Van Mechelena – zazní vybrané
árie a instrumentální části z těch nejkrásnějších hudebně-dramatických děl francouzského baroka.
Jednotlivé kusy tvoří dohromady děj, který dokresluje dvojice sólistů-tanečníků z francouzského
souboru Les Cavatines. Choreografie je dílem proslulé Natalie van Parys, hudebního nastudování
se ujme Jana Semerádová.
Britská sopranistka Katherine Watson se na překrásný repertoár a své první účinkování v Praze už
těší. Podle svých slov má v oblibě zejména árii „Mais, tout parle d’amour“ M. P. de Montéclaira.
„Ta je podle mě naprosto rozkošná. Loni v září jsem ji nahrávala jako součást alba věnovaného
francouzské barokní hudbě s Les Ambassadeurs a Alexisem Kossenkem. Natáčení ale rychle uteklo
a mně ta hudba od té doby zní pořád v hlavě, takže se nemůžu dočkat, až si ji zase zazpívám. A
těším se samozřejmě na svou první návštěvu Prahy a České republiky a na spolupráci se souborem
Collegium Marianum.“
V tomto týdnu festival dále pokračuje vystoupením belgického vokálního kvinteta Utopia
v Klášteře sv. Anežky České, kde 25. července uvede program Rosa mystica a v něm skvosty
franko-vlámské renesanční polyfonie. Další projekt zve posluchače opět do Zámku Troje, kde
budou tentokrát tón udávat mistři francouzského baroka a jejich komorní kantáty a instrumentální
díla. V programu nazvaném V zahradách múz se představí pět špičkových francouzských a českých
instrumentalistů a skvělá francouzská sopranistka Chantal Santon-Jeffery. Poslední červencový den
bude patřit lahodnému souzvuku violy da gamba a loutny v podání dvou virtuosů (Due virtuosi),
Vittoria Ghielmiho a Lucy Piancy.
Více informací na www.letnislavnosti.cz
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Letní slavnosti staré hudby míří druhé poloviny; lákají na Večer
pro krále i Commedii dell’arte
Letní slavnosti staré hudby už dvě dekády přináší do letní Prahy mimořádné hudební zážitky.
Festival až do 6. srpna láká na koncerty i hudebně-taneční představení, které představují
světská i duchovní díla či umění z královských dvorů.
Již tuto sobotu 27. července zvou pořadatelé do Valdštejnské zahrady na Malé Straně na zdarma
přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí zde věhlasný italský Harlekýn Enrico
Bonavera. „Představím nejslavnější postavy commedie dell'arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a
Harlekýna. Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném
hladu, kuchař Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám
sobě hubičku. Na konec přijde překvapení!,“ vysvětluje Bonavera. Vystoupení ve velké sala terreně
na západní straně zahrady doplní taneční soubor Chorea Historica, jehož členové zatančí ukázky
renesančních párových a řadových tanců a zájemce z řad publika také jeden ze skupinových tanců
naučí. Program se během dne opakuje třikrát, a to od 16.00, 17.30 a 19.00 hod. Akce se koná
s podporou Italského kulturního institutu, Velvyslanectví Itálie v Praze (které letos slaví 100.
výročí založení) a za laskavé podpory předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava
Kubery.
Vrcholem letošního ročníku jubilejního 20. ročníku bude 6. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina
komponované tanečně-hudební představení s názvem Večer pro krále. Diváky přenese na jeden den
ke královskému dvoru ve Versailles v 18. století. V podání orchestru Collegium Marianum a
hvězdných pěveckých sólistů – Katherine Watson a Reynouda Van Mechelena – zazní vybrané árie
a instrumentální části z těch nejkrásnějších hudebně-dramatických děl francouzského baroka.
Jednotlivé kusy tvoří dohromady děj, který dokresluje dvojice sólistů-tanečníků z francouzského
souboru Les Cavatines. Choreografie je dílem proslulé Natalie van Parys, hudebního nastudování se
ujme Jana Semerádová.
Britská sopranistka Katherine Watson se na překrásný repertoár a své první účinkování v Praze už
těší. Podle svých slov má v oblibě zejména árii „Mais, tout parle d’amour“ M. P. de Montéclaira.
„Ta je podle mě naprosto rozkošná. Loni v září jsem ji nahrávala jako součást alba věnovaného
francouzské barokní hudbě s Les Ambassadeurs a Alexisem Kossenkem. Natáčení ale rychle uteklo
a mně ta hudba od té doby zní pořád v hlavě, takže se nemůžu dočkat, až si ji zase zazpívám. A
těším se samozřejmě na svou první návštěvu Prahy a České republiky a na spolupráci se souborem
Collegium Marianum.“
Více informací na www.letnislavnosti.cz.
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