
   Od Pacifiku k West Side Story 

    Organizace a dohled: Mgr. M. Poláková, Mgr. M. Marková, Mgr. T. Bohdal 

   Edukačních programů České filharmonie pro školy a školky je celkem osmnáct. 

Naše škola navštěvuje pouze jeden z nich, a to Kroky do nového světa – letos je 

o hudbě 20. století. 

   61 studentů a studentek III. – VII. ročníku vyslechlo 20. října 2022 skladby A. 

Honeggera, G. Ligetiho, A. Schnittkeho, L. Andersona a L. Bernsteina. Největší 

úspěch zaznamenal u našich chlapců a děvčat Honeggerův Pacifik 231 a 

Andersonův The Typewriter. Několik studentů hlasovalo pro Ligetiho Lontanu, 

někoho zaujalo Mambo nebo Somewhere z Bernsteinovy West Side Story.  Pár 

z nás si doma znovu poslechne Schnittkeho Polyfonické tango. 

   V písemných anonymních hodnoceních koncertu se objevily přívlastky jako 

pěkný, svižný, úžasný i povzbuzující. Jeden respondent k těmto adjektivům 

připojil doušku: „… ale atmosféra byla ještě lepší.“ Pro ty, kteří zažili v Rudolfinu 

svoji premiéru, bylo překvapením, jak dvojice autorů pořadu Petr Kadlec - Marko 

Ivanović dokázala zapojit a aktivizovat každého posluchače, jak se každý ve 

Dvořákově síni Rudolfina aktivně podílel na programu. O to silnější zážitek se 

pak dostavil. 
   Studenti tercie byli na koncertu v Rudolfinu poprvé a zde je několik jejich postřehů a 

hodnocení: 

- Nejkrásnější byl PSACÍ STROJ, Byla jsem fascinována, jak to vůbec mohl uhrát.  Nemohu 

se dočkat dalšího koncertu. 

- Při poslechu Lontana byla moc hezká atmosféra, zavřela jsem u toho oči. 

       .      Moc mne pobavilo zpívání, broukání, luskání, tleskání, pískání a skandování MAMBO. 

-  Fascinovali mne všichni na pódiu, jen jsem civěla s otevřenou pusou. Totálně mne 

dostala souhra a týmová práce celého orchestru. 

- Cesta vlakem mne moc bavila. 

- Udělala bych ještě menší výlet po Praze. 

- Prodloužila bych rozchod, abych se podívala na Prahu. 

- Děkuji, že jste nás tam vzali. 

Další koncert navštívíme 12. ledna 2023 – tentokrát bude o hudbě G. Gershwina. 

31. března si poslechneme Stravinského Svěcení jara. 

              Mgr. M. Poláková 



 

 


