Tlačová správa
Bilaterálny rakúsko-slovenský projekt

Accentus Musicalis 2010-2012
V snahe zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom
bol na pôde Univerzity múzických umení vo Viedni vytvorený koncept Accentus
Musicalis, ktorý sa zaoberá vedeckou a umeleckou kultiváciou starej hudby. Koncept
prepája v oblasti vedy, vzdelania a hudobnej interpretácie Univerzitu múzických umení
vo Viedni s aktivitami Vysokej školy múzických umení v Bratislave a súborov starej
hudby Musica aeterna Bratislava a Collegium musicum Viedeň. Súčasťou projektu
Accentus Musicalis je popularizácia edície vedecko-kritických partitúr s hudbou
17. storočia „Wiener Edition Alter Musik“, ktorá vzniká od roku 1998 na pôde
Univerzity múzických umení vo Viedni.
„Accentus Musicalis“ usporiada v priebehu rokov 2010-2012 sériu workshopov,
koncertov a vedeckých aktivít, prostredníctvom ktorých výrazne prispeje k zachovávaniu
a rozvíjaniu európskeho kultúrneho dedičstva, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie
študentov, pedagógov, vedcov a interpretov rakúsko-slovenského cezhraničného
regiónu.
Po úspešných pilotných prezentáciách a koncertoch zrealizovaných v
novembri 2010 vo Viedni a v Bratislave projekt Accentus Musicalis pokračuje sériou
workshopov organizovaných počas roka 2011 v Trnave - Dolnej Krupej, Eisenstadte,
Schloss Hofe a v Bratislave.
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V poradí druhým zo štvorice workshopov je „workshop so
zameraním na klávesové hudobné nástroje“, ktorý sa uskutoční od 23.
- 26. 3. 2011 na Konzervatóriu Josepha Haydna v Eisenstadte. Lektormi
sú renomovaní hudobní interpreti a pedagógovia: Ingomar Rainer / Rakúsko
(čembalo, organ); Reinhard Amon / Rakúsko (klavír); Marek Toporowski / Poľsko
(čembalo, organ); Monika Knoblochová / Česká republika (čembalo, klavír).
Najlepší účastníci workshopov sa predstavia na záverečnom koncerte spoločne
s umeleckým súborom Musica aeterna Bratislava a Collegium musicum Viedeň.
Koncert sa uskutoční na zámku Esterházy v Eisenstadte a bude nahrávaný
renomovaným medzinárodným nahrávacím tímom. Podrobnosti o registrácii na
workshop: www.accentusmusicalis.eu

Projekt Accentus Musicalis je dotovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
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