Září
Neděle 13. září v 19.00
Divadlo O. Nedbala – malý sál
Tábor sobě aneb Nedbal ve svém divadle – koncert
mladého Tria Karageorgiev, jehož osou jsou díla
O. Nedbala. Zazní též skladby jeho spolužáků z Dvořákovy
kompoziční třídy – V. Nováka a J. Suka. Účinkují: Radka
Karageorgieva Křížová (housle), Marcela Buriánková
Křížová (klavír) a Nikola Karageorgiev (violoncello).

Říjen
Úterý 20. října v 18.00
Gotický sál Staré táborské radnice
Mladí Oskaru Nedbalovi – komorní koncert studentů se
zrakovým a kombinovaným postižením z Konzervatoře Jana
Deyla Praha tematicky zaměřený k osobnosti O. Nedbala.

Listopad
Čtvrtek 5. listopadu v 17.00
Divadlo O. Nedbala – respirium
Nedbal a Foerster v respiriu – koncert z tvorby O. Nedbala,
J. B. Foerstera a jeho žáků v rámci vernisáže výstavy o životě
a tvorbě Nedbalova přítele – skladatele, spisovatele a malíře
Josefa Bohuslava Foerstera. Účinkují: autorka výstavy
Olga Černá (mezzosoprán) a Daniel Wiesner (klavír).
Neděle 29. listopadu v 19.00
Divadlo O. Nedbala – velký sál
Oskar Nedbal jak jej neznáte – slavnostní koncert
Symfonického orchestru Bolech z díla O. Nedbala
a se světovou premiérou písní J. B. Foerstera

v podání mezzosopranistky Olgy Černé (autorky výstavy
o životě a tvorbě J. B. Foerstera probíhající
v Divadle O. Nedbala od 5. 11.).
V rámci večera prezentace knihy Ludmily Peřinové
Táborský rodák Oskar Nedbal.

Prosinec
Úterý 15. prosince v 19.00
Divadlo O. Nedbala – jeviště velkého sálu
K osudům O. Nedbala a J. B. Foerstera – komponovaný
pořad slova a hudby v souvislosti s probíhající výstavou
o J. B. Foersterovi v Divadle O. Nedbala. Účinkují: Autorka
výstavy Olga Černá a Ludmila Peřinová (zpěv, mluvené slovo),
Eva Peřinová (klavír) a Jan Škrdlík (violoncello).

Oskar Nedbal se bude těšit větší pozornosti též u žáků
hudebního i výtvarného oboru ZUŠ O. Nedbala. Jeho
skladby zazní v programech významnějších veřejných
žákovských vystoupení. Výtvarné práce inspirované
Nedbalovými osudy, hudbou i náměty baletů a operet
budou vydány formou tištěné publikace.
Změna programu vyhrazena.

m e z i n á r o d n í s p o le č n o s t

oskara nedbala

ROK
OSKARA
NEDBALA
V TÁBOŘE
2020

Vážení přátelé,
je mi ctí, že Vás mohu pozvat k návštěvě akcí v rámci celoročního
festivalu Rok Oskara Nedbala v Táboře, který se koná u příležitosti 90. výročí úmrtí táborského rodáka, hudebního skladatele,
mezinárodně uznávaného dirigenta a violisty Oskara Nedbala
(26. března 1874 – 24. prosince 1930).
Festival se koná z podnětu Mezinárodní společnosti O. Nedbala
(založené v Táboře v roce 2011) v součinnosti s Divadlem O. Nedbala a Husitským muzeem. Poděkování za spolupráci patří Základní umělecké škole O. Nedbala a Symfonickému orchestru
Bolech. Festival se může uskutečnit též díky dotaci z „Programu
na podporu projektů k oslavám 600. výročí založení města Tábora 2020“. Oskar Nedbal bezpochyby patří k nejvýznačnějším
osobnostem, jež utvářejí historicko-kulturní identitu našeho města.
Na shledanou se těší
PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. – předsedkyně MSON

Leden
Pátek 17. ledna v 17.00
Základní umělecká škola O. Nedbala – koncertní sál
Zahájení Roku Oskara Nedbala v rámci výročního setkání
členů Mezinárodní společnosti O. Nedbala a jejích hostů.

Únor
Čtvrtek 20. února v 17.30
Husitské muzeum – přednáškový sál (nám. Mikuláše z Husi)
Životní pouť Oskara Nedbala – přednáška PhDr. Marie
Fronkové, CSc. s videoprezentací o profesních
i soukromých osudech O. Nedbala.

Březen

Červen

Sobota 14. března, sraz ve 14.00
před budovou Divadla O. Nedbala (Palackého ulice)
Po stopách Oskara Nedbala – tematická vycházka
pod vedením předsedkyně MSON Dr. Ludmily Peřinové
s hudební zastávkou v ZUŠ O. Nedbala.

Letos zařadí do svých programů díla Oskara Nedbala i účastníci
mezinárodního festivalu Prague Summer Nights, jehož táborská
část proběhne v druhé polovině června v Táboře již počtvrté.

Duben
Čtvrtek 23. dubna v dopoledních a odpoledních hodinách
Oskar Nedbal a Tábor – projektový den pro studenty
Konzervatoře Č. Budějovice pod vedením Dr. Ludmily Peřinové
zahrne vycházkový okruh Po stopách O. Nedbala, prohlídku
Divadla O. Nedbala a přednášku s hudebními ukázkami.
(Akce je určena pouze pro studenty
Konzervatoře České Budějovice).

Květen
Úterý 19. května v 19.00
Divadlo O. Nedbala – respirium
Díky Oskaru Nedbalovi – koncert učitelů ZUŠ O. Nedbala
k poctě podporovatele táborského hudebního školství.
Z řad pedagogů vystoupí Eva Peřinová (klavír), Ludmila
Peřinová (zpěv, recitace), Jiří Sycha (housle) a další.
Hosty budou absolventi táborské ZUŠ a českobudějovické
konzervatoře, posluchači HAMU Praha Barbora
Brabcová (klavír) a Radek Martinec (zpěv).

Úterý 23. června v 19.00
Divadlo O. Nedbala – velký sál
Symfonický koncert
Čtvrtek 25. června v 19.00
Divadlo O. Nedbala – malý sál
Večer operních a operetních scén
Pátek 26. června v 18.00
Rajský dvůr augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi)
Koncert komorních souborů
(Při nepřízni počasí se koncert koná
v Gotickém sále Staré táborské radnice).

Červenec
Rajský dvůr augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi)
Táborský rodák Oskar Nedbal – výstava k 90. výročí
úmrtí O. Nedbala představí klíčové body umělcovy
kariéry prostřednictvím fotografií a textového komentáře.
(Výstava bude probíhat též v srpnu).

Srpen
Pondělí 24. srpna v 18.00
Gotický sál Staré táborské radnice (Žižkovo náměstí)
České srdce Oskara Nedbala – koncert z tvorby O. Nedbala
a jeho českých současníků v podání houslisty Jaroslava Šonského
(Švédsko – ČR) a pianisty Daniela Wiesnera.

