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Vstupenky na cyklus hudebních pořadů v knihovně se vyprodaly za necelé dva dny 
 
Knihovna Ústeckého kraje připravila cyklus pořadů zaměřených na popularizaci vážné hudby. 
V rámci tří večerů se návštěvníci budou moci v knihovně setkat s klavíristou Ivo Kahánkem, 
houslistou Jaroslavem Svěceným a manželi Evou a Václavem Hudečkovými.  
  
 Do kulturního programu Knihovny Ústeckého kraje v současné době kromě autorských 
čtení, kreativních dílen a přednášek neodmyslitelně patří i koncerty a další akce s hudební 
tematikou. Na nadcházející tři měsíce knihovna připravila cyklus hudebně debatních večerů, 
v rámci nichž se návštěvníci budou moci pod moderátorskou taktovkou Michala Maška setkávat 
s významnými osobnostmi české hudební scény. Cyklus nazvaný Hudební setkání v knihovně 
vychází z konceptu stejnojmenného festivalu vážné hudby, jenž v loňském roce oslavil jedenácté 
výročí od svého založení.  
 Hudební setkání v knihovně odstartují ve středu 8. února, kdy do knihovny zavítá, známý 
český klavírista Ivo Kahánek, v jehož podání zazní skladby Antonína Dvořáka a Fryderyka 
Chopina. Měsíc po panu Kahánkovi, ve středu 8. března, se čtenáři mohou těšit na setkání 
s houslistou a uznávaným odborníkem na smyčcové nástroje Jaroslavem Svěceným. Celý cyklus 
pak bude zakončen 12. dubna, kdy knihovnu navštíví manželé Eva a Václav Hudečkovi, kteří již 
řadu let společně pořádají několik hudebních festivalů a interpretačních kurzů a pomáhají mladé 
generaci hudebníků. 
 „Jsme velmi mile překvapeni obrovským zájmem našich uživatelů o tento typ akcí. 
Vstupenky na všechny tři večery byly kompletně vyprodány během necelých dvou dnů,“ 
popisuje ředitelka knihovny Jana Linhartová. Hudební setkání knihovna pořádá ve spolupráci se 
společností Metallplast – Recykling s. r. o., díky jejíž podpoře bylo možné nastavit velice 
příznivou výši vstupného a učinit tak celý cyklus pro veřejnost co nejpřístupnější. 
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