
PM 05 Ferrara Duo und Loew_2018_08_10_cz.doc, Stand: 16.07.2018, Änderungen vorbehalten 

  
 

PRESSSEMITTEILUNG         01.08.2018 
 
31. Letní koncerty ve Wurzu Sobota 28. červenec 2018 - Sobota 8. záři 2018 
na historickém farním nádvoří ve Wurzu, 92715 Wurz, Kirchplatz 1,  
soboty 18 h, neděle 16 h, 10. Srpen (pátek) 19 h 
 

„Ja Ka Scha - Takový je život!“ 
 
 

Pátek 10. srpen 2018, 19.00 h 
 
Samoléčba traumat a síla hudby 
 
 
Fagot a kytara, v tomto vybraném složení koncertuje Duo Ferrara po celém světě. Toto duo, založené 
v roce 2010 v Mannheimu, ve složení Stefan Conradi, kytara, a Annina Holland-Moritz, fagot, je 
jedním z mála souborů s touto rozkošnou sestavou. Annina Holland-Moritz navíc napsala knihu o 
„Posttraumatických zátěžových poruchách u policistů“ a přednese o tom krátkou přednášku. 
 
Síla hudby se již dávno etablovala jako podpůrný prostředek pro terapie. Prof. Thomas Loew z 
Univerzitní kliniky Řezno se v této souvislosti věnoval jednomu speciálnímu tématu. Ve své 
přednášce se zaměřuje na skladatele, kteří trpěli traumaty a hovoří o cestách k samoléčbě při 
posttraumatických zátěžových poruchách - téma, které se týká také záchranářů, hasičů, policistů, 
lékařů a sanitářů. 
 
V programu zazní díla Ralpha Vaughana Williamse a Carla Friedricha Goepferta, kteří sami trpěli 
těžkými traumaty, a také sonáta Georga Philipa Telemanna a „Danza del Molinero“ z opery „El 
sombrero de tres picos“ Manuela de Fally. 
 
Následovat budou Mozartovské variace Fernanda Sora, které jsou opravdovou hudební lahůdkou. 
Zcela ve znamení medvěda jsou poslední tři skladby programu tohoto mimořádného večera: „Mein 
Teddybär“ Rakušana Johanna Wilhelma Ganglbergera, „Mr. Petz“ Janáčkova žáka Jésefa Pécsiho z 
moravských Biskupic a „Der alte Brummbär“ Julia Fučíka z Prahy. 
 
Mimořádný večer z aktuálního podnětu pro pomocníky v traumatických situacích a všechny zájemce 
– u nás ve Wurzu s přednáškami o samoléčbě traumat a síle hudby. 
 
Během celé koncertní sezóny bude na farním nádvoří ve Wurzu k vidění výstava fotografií „30 let 
letních koncertů ve Wurzu“ a výstava Hornofalckého uměleckého spolku s díly Claudie Biller-
Fütterer (malba), Bernda Seidla (malíř), Gerdy Moser (malba), Inge Posorski (malba) a Huga 
Braun-Meierhöfera (objekty ze dřeva). 
 
 
Předprodej na předprodejních místech NT-ticket.de a na www.okticket.de   
Ceny: 520,00, se slevou 260,00; v pátek, 10. srpna za 260,00 a se slevou za 130,00.  
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