
Cíl a popis projektu „Čtyři kroky do nového světa“

    „Čtyři kroky do nového světa“ je cyklus výchovných koncertů autorů P. Kadlec – M. Ivanovič 
a českých studentských orchestrů, které spolupracují se Symfonickým orchestrem hlavního města 
Prahy FOK (= Film – Opera – Koncert).  Cílem projektu je otevřít a zpřístupnit studentům svět  
vážné (artificiální) hudby.

     Studenti z celé České republiky se od podzimu r. 2006 do jara 2009 scházeli čtyřikrát do roka 
ve Dvořákově síni  Rudolfina.  Od listopadu 2009 dodnes  jsou pro mladé  posluchače   pořádány 
koncerty  v  kostele  svatých  Šimona  a  Judy  v  Praze  Na  Františku.  Mladí  interpreti  různých 
studentských orchestrů  a  souborů společně  s  dramaturgem Českého rozhlasu Praha  3  – Vltava 
Petrem Kadlecem a dirigentem a skladatelem Marko Ivanovićem objevují pro chlapce a děvčata 
ve věku 12 – 19 let více i méně známá zákoutí hudby, jíž se často neprávem říká vážná.

     Autorská dvojice poukazuje střídavě na zajímavé souvislosti  a názorně,  často velmi vtipně 
a kultivovaně, rozebírá klíčové hudební pasáže, které jsou vzápětí hudebníky interpretovány.
Do  „rozborů“  a  následných  komentářů  ke  skladbám  se  aktivně  zapojují  muzikanti  na  pódiu, 
ale i studenti v hledišti.

     Většina  pořadů mívá  již  tradičně  tento  scénář:  rozbor  skladby v  první  polovině  koncertu 
a ve druhé části následuje kompletní nepřerušovaná interpretace celého opusu. Někdy však bývá 
tento  scénář  pozměněn,  např.  při  rozboru  Schubertovy  Nedokončené  symfonie,  takže  během 
zahajovacího  koncertu sezóny 2011/2012 zazněla v úvodu první věta a po přestávce celá věta druhá 
následována torzem třetí věty.

     V době, kdy měla nad cyklem výchovných koncertů „patronát“ Česká filharmonie, obdrželi  
po skončení koncertu všichni mladí posluchači brožuru s dalšími zajímavostmi o hraném skladateli 
a interpretech. Součástí těchto publikací bývalo kvalitní CD s nahrávkou právě slyšené skladby.
Od sezóny 2009/2010, kdy ředitel ČF Darjanin odmítl „Čtyři kroky do NS“ nadále podporovat, 
přešli  autoři  pod  ochranná  křídla  Symfonického  orchestru  hl.  m.  Prahy  FOK.  My  diváci 
a posluchači jsme tím okamžikem sice přišli  o šanci získat zdarma další  CD, jsme však vedení 
tohoto tělesa vděčni, že se mohou námi navštěvované výchovné koncerty vůbec konat.

Od sezóny 2013 – 2014 se koncerty opět vrací do Dvořákovy síně Rudolfina a pod křídla České 
filharmonie.

Další podrobnosti naleznete na adrese:
http://www.ceskafilharmonie.cz/ctyri-kroky-do-noveho-sveta-p139.html
http://www.mivanovic.com/
http://www.rozhlas.cz/rampa/clanky/_zprava/562092
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