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Litoměřické varhanní léto 2019 - 4.koncert

GPS: 50°32'11.749"N, 14°7'44.123"E
Datum konání: 18.09.2019
Začátek: 19:00
Konec: 22:00
Obvyklá doba trvání: 2 hod
Vzdálenost od centra: 0.33 km
Bod zájmu: Kultura, Zábava
Praktické informace:
Vstupné:
Web: https://www.mkz-ltm.cz/varha…
E-mail: recepce@mkz-ltm.cz
Telefon: +420416732805
Adresa: Dům kultury, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Zdroj: https://www.mkz-ltm.cz

v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.
4. koncert - 18. 9. 2019
Marek Eben - recitace
Tomáš Thon - varhany

Marek Eben (nar. 1957)
vystudoval hudebně dramatický obor pražské konzervatoře. Po ukončení školy působil v
Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, pak v divadle na Kladně a od roku 1983 do
2002 byl členem pražské Ypsilonky. Kromě herecké práce se zabývá také hudbou, je
výhradním autorem písní skupiny Bratří Ebenů. Marek Eben je také autorem hudby k
několika filmům a autorem hudby a textu více jak dvaceti inscenací divadelního studia
Ypsilon. Širokou veřejností je Marek Eben vnímán především jako moderátor. Již více jak
dvacet let je moderátorem a tváří karlovarského filmového festivalu. V minulosti byl tváří
předávání cen TýTý, jejichž se stal dvakrát absolutním vítězem, souteže O poklad Anežky
České nebo tuzemské souteže Star Dance. Již po
několik let Česká televize uvádí jeho talkshow Na plovárně.
Tomáš Thon (nar. 1962)
je absolventem Akademie múzických umění v Praze a Conservatoire National RueilMalmaison v Paříži, kde studoval u Susan Landale a Marie-Claire Alain. Zúčastnil se mnoha
mistrovských varhanních kurzů. Pedagogicky působil na konzervatořích v Kroměříži,
Ostravě, Opavě a Olomouci. Pro vlastní nakladatelství ARTTHON zpracovává staré tisky
barokní varhanní hudby. V roce 2017 na Ostravské univerzitě ukončil doktorandské studium
(Ph.D.). V roce 2018 na podkladě rigorózního řízení na Univerzitě Karlově obdržel
akademický titul PhDr. Tomáš Thon uskutečnil nahrávky pro český, slovenský, francouzský,
polský, rumunský, moldavský rozhlas a BBC a CD (Supraphon, Studio Matouš, label Karel
Plocek). Sólově vystupoval ve většině zemí Evropy, Alžírsku a USA.

