Koncerty a vystoupení – červen 2017
4. 6. Vystoupení na Kladenských dvorkách
Neděle odpoledne – Kladno-Podprůhon:
●

kolem 15. hod. na dvorku U Nelibů

●

hlavní vystoupení cca v 16 hod. na dvorku č. 12 U Mrhů (dříve U Sedláčků)

Kladenské dvorky, to je název výstavy amatérských i profesionálních výtvarníků,
která se pravidelně koná o některém červnovém víkendu na soukromých dvorcích a
zahrádkách v kladenské čtvrti Podprůhon již od roku 1983. Součástí této akce je řada
koncertů, ke kterým jsme se letos rozhodli přispět i my. V podání Gemini musicales
uslyšíte sólové i vícehlasé duchovní písně, především ze 14. a počátku 15. století, a
jelikož je jaro, můžete se těšit i na nejstarší české milostné písně, a to v doprovodu
varhanního portativu, šalmají a gemshornů.

9. 6. Z hlubin věků volám k Tobě, Bože
Pátek, 20:10 – kostel Narození sv. Jana Křtitele, Kladno-Dříň, součást programu Noci kostelů
Původem gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele se nachází na lesním hřbitově mezi
kladenskými čtvrtěmi Dubí a Dříň. Zde od 18:55 h proběhne Noc kostelů, jejíž
program je rozdělen na dvě části. Druhá část nazvaná Z hlubin věků volám k Tobě,
Bože zahrnuje mj. čtení z barokního kázání a koncert souboru Gemini musicales,
během něhož zazní středověké duchovní písně v sólové i vícehlasé úpravě v
doprovodu varhanního portativu a dalších dobových nástrojů – cornamusy a
gemshornů. Kostel bude osvětlen jen svíčkami. Celý program viz www.chciplejpes.cz.

18. 6. Stella splendens – koncert středověké hudby
Neděle, 16 hod. – kostel sv. Mikuláše, Kladno-Hnidousy
Koncert duchovní hudby k 104. výročí posvěcení kostela v podání souboru Gemini
musicales představí jedno- i vícehlasé písně ze středověkých a raně renesančních
manuskrtiptů, jakož i českou duchovní lyriku. Přijďte si vychutnat nevšední akustiku
zdejšího chóru. Z nástrojů uslyšíte varhany, varhanní portativ, cornamusu a
gemshorny.

Hudební doprovod vybraných červnových bohoslužeb
11. 6.,10:00, Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mariánská hudba při mši k 117. výročí
posvěcení kostela, účinkují Gemini musicales
18. 6., 10:30, Kladno-Hnidousy, kostel sv. Mikuláše – během mše k 104. výročí posvěcení
kostela zazní středověké vícehlasé písně v podání souboru Gemini musicales
24. 6., 18:00, Kladno-Dříň, kostel Narození sv. Jana Křtitele – poutní mše, hudební doprovod
Sbor sv. Mikuláše
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