
Dušičkový diptych:

Pokánie & Requiem 

Ensemble  Opera  Diversa  přináší  dvojici  koncertních  událostí  vztahující  se  k  Památce
zesnulých. S dvoudenním předstihem bude uveden komorní koncert se dvěma silnými díly  
v podání manželů Paľových, přímo na Dušičky pak zazní Requiem francouzského skladatele
Maurice Duruflého v podání komorního sboru Ensemble Versus.
Veškeré další informace naleznete také na operadiversa.cz a na facebookové události.

Tisková zpráva 19. října 2022

Pokánie 

30. října 2022 v 19.00, vila Stiassni, Brno

Po  dvou  sólových  recitálech  Milana  Paľy,  které  se  v  diversní  produkci  odehrály  v  první
polovině  tohoto  roku,  se  tentokrát  houslista  představí  se  svou  ženou  Katarínou  v  rámci
komorního recitálu. Na programu jsou dvě interpretačně i skladatelsky výjimečné skladby:
eponymní kompozice nedávno zesnulého slovenského autora Romana Bergera a Sonáta z
pera u nás  postupně objevovaného ukrajinského skladatele  Valentina Bibika.  Poprvé v
diversní historii navíc zavítáme do nádherných prostor vily Stiassni.

Program

Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“ pro housle a klavír (1988/1989)

Valentin Bibik: Sonáta pro housle a klavír č. 2, op. 111 (1995)

Účinkují

Milan Paľa – housle

Katarína Paľová – klavír

https://fb.me/e/54kn5uNRP
https://www.operadiversa.cz/pokanie/


Vstupné na koncert je dobrovolné. Kapacita sálu omezena. Rezervace jsou možné přes
facebookové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz. V případě

rezervace prosíme o příchod na místo konání nejpozději v 18:50. Děkujeme.

Requiem

2. listopad 2022 ve 20.00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

V rámci mše na den Památky zesnulých zazní v podání komorního sboru Ensemble Versus a 
varhaníka Ondřeje Múčky vrcholné dílo Requiem Maurice Duruflého, francouzského 
skladatele a varhaníka 20. století. 

Program

Maurice Duruflé: Requiem, op. 9, pro sóla, sbor a varhany (1947/1961)

Účinkují

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas

Ondřej Múčka – varhany

mailto:ensemble@operadiversa.cz


Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a
divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební
společnost,  jež  ve  vlastní  produkci  organizuje  kolem dvou desítek  vystoupení  ročně,  a  to
především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností –
autorské  hudební  divadlo,  orchestrální  nebo komorní  koncerty  s  objevnou dramaturgií  a
koncerty komorního sboru Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě
CD  nosičů  či  rozhlasových  nahrávek.  Svou  dramaturgií,  podněcováním  nových  skladeb  i
interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. 

www.operadiversa.cz

www.facebook.com/operadiversa

www.instagram.com/operadiversa

Kontakt:
Jiří Čevela

produkce Ensemble Opera Diversa
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http://www.instagram.com/operadiversa
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