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PRESSSEMITTEILUNG         08.08.2018 
 
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!“ 
 
 

Neděle 19. srpen 2018, 16 h 
 
Elżbieta Mazur, klavír:  
Fantazie bez hranic - Schumann a Chopin 
 
 
Virtuózní vídeňská pianistka s polskými kořeny Elzbieta Mazur zavede publikum ve svém klavírním 
recitálu do vnitřního světa dvou geniálních romantiků: Schumann meets Chopin. Na cestě do 
kouzelné říše fantazie bez hranic plné romantiky a vášně očekává publikum labyrint pocitů a 
myšlenek s výrazově silnou interpretací na nejvyšší úrovni. 
 
Zatímco Schumann ve své Sonátě op. 22 zachytil náladu okamžiku a vytvořil zde znějící kouzelnou 
říši, rozvinul Chopin nevídanou vášnivou dramatičnost, opíraje se o klasický základ jako odrazové 
prkno jako ve svých Variacích op. 2 na Mozartova Dona Giovanniho a téma „La ci darem la mano“.  
 
K tomu ještě zazní čtyři Chopinovy mazurky. Mazurka je stylizovaný tanec, původně pocházející z 
Polska, který Frederic Chopin mistrovsky zhudebnil. Jeho mazurky se v podání Elzbiety Mazur 
stávají prvotřídním hudebním požitkem. 
 
Tato mnohokrát oceněná pianistka vystupuje na mezinárodních velkých koncertních scénách a stala 
se slavnou obzvláště jako specialistka na Schumann, Schuberta a Chopina. Tak také rozsáhlý cyklus 
„Carnaval“ Roberta Schumanna je v jejím podání vybraným poslechovým zážitkem. 
 
Bouřlivé lásce Roberta Schumanna k sotva 18leté Ernestině von Fricken vděčíme za jednu z 
Schumannových nejhranějších skladeb, Carnaval op. 9. Některé z 21 částí jsou nazvány podle postav 
commedia dell´Arte, jiné podle fiktivních osobností jako Florestan a Eusebius, v nichž Schumann 
ukázal svoji vlastní dvojí povahu. 
 
12. část cyklu je věnována Frédéricu Chopinovi. Schumann napsal ve velké úctě o Chopinovi: 
„Klobouk dolů, pánové, génius!“ 
 
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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