KULTURNÍ LÉTO – CHANOVICE
"Kulturní léto - zámek Chanovice“ je souhrn mnoha kulturních a společenských akcí (koncerty,
výstavy, tradiční slavnosti), které zajišťují ve spolupráci s obcí různé místní organizace a spolky.
Spolek PANORÁMA tradičně zajišťuje především koncertní vystoupení známých českých hudebníků
nebo hudebníků pocházejících z našeho kraje. Od poloviny června do srpna se v rámci již 22. ročníku
Kulturního léta odehrálo celkem 5 koncertů vážné i populární hudby:
* 18. června to byl „Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, kterým
tato zajímavá parta hudebních nadšenců v čele s Jiřím Kučerou oslavila 20 let své existence;
* 9. července nás svojí nádhernou hudbou potěšilo významné české hudební těleso s mezinárodním
obsazením, které se stalo již pravidelně hostujícím na naší scéně - Kubelíkovo trio;
* 22. července nám významný současný hudebník a skladatel Jaroslav Krček s jeho rodinným
souborem a s přáteli „Musica Viva“ připomněl krásy rytmu i pravdy slov staré české muziky;
* 7. srpen se nesl ve zvuku žesťových nástrojů a čtyřhlasých zpěvů různě se střídajících či souznějících
ve stylu „od baroka po spirituály“. Přes dvě hodiny trvající koncert svojí trubkou prozářil místní rodák
Petr Suda a jeho dva přátelé z Jihočeské filharmonie a vskutku povzbuzující zpěv pak předvedl
jihočeský vokální soubor Antikvartet Dušana Vančury;
* 19. srpna se konal poslední koncert z této řady a to skupiny Musical Friendship, kdy zazněly
moderní písně v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání mladých hudebníků našeho kraje.
Kdo nezaváhal a „obětoval“ čas, dostal odměnu ve formě příjemných chvil s krásnou hudbou a
s dobrými lidmi, protože bez nich se dobrá hudba dělat nedá.
Ceny vstupného na tyto akce se pohybovaly od 70 do 120 Kč, což jsou ceny poměrně nízké a tedy
dostupné i venkovskému obyvatelstvu, jehož platy „mírně“ pokulhávají za výši příjmů pracujícího
obyvatelstva těch největších měst a Prahy. Koncerty jsou poměrně hojně navštěvovány, ale pro
udržení výše vstupného musí být dotovány ještě z jiných zdrojů. V letošním roce se nám podařilo
získat peněžní podporu v rámci Dotačního programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a
oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2016 a to ve výši 20 000 Kč. Jsme za to velmi rádi a je
nám povzbuzením do další práce a vám nadějí, že i v příštím roce přijde „dobrá“ kultura v našich
obcích každému téměř až do domu.

