Turistická sezóna v Ostrově začíná
Každé číslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden dříve než ve schránce
Mladé divadlo z celých západních Čech
přivítáme na ostrovských divadelních
prknech ve víkendových dnech 21. až
23. března.
Na českém západě je již dobře
známo, že mladé a netradiční
divadlo našlo v Ostrově svou
pevnou a přívětivou základnu.
Tradiční jarní festival západočeské divadelní
alternativy a studentského divadla vždy
přiláká řadu zajímavých tvůrců i množství
otevřených a vnímavých diváků. Postupem
času se tak z ostrovského regionálního
festivalu stalo inspirující a velmi přátelské
setkání s dramatickým uměním. Pořádání
festivalu bezesporu pomohlo úspěšnému
rozvoji netradičních divadelních aktivit
v západních Čechách. Západočeští divadelní
hledači si proto každý rok ve svých kalendářích
termín ostrovského festivalu dobře
hlídají. Stejně tak už si ostrovská přehlídka
našla své stálé divácké příznivce.

Přehlídka netradičních divadel:
Ostrovský Prima Píseček
Výstavy
Koncerty
Klášterní areál, to není jen stavební památka a stálá
expozice historie města. Na tento rok připravujeme celou
řadu dalších akcí. Tou první je výstava Architektury 50. let
dvacátého století v Karlovarském kraji a Sasku. Výstavu
zahájí vernisáž v neděli 2. března v 15 hodin. V rámci
výstavy se můžete seznámit s unikátní architekturou a jedinečnými
urbanistickými celky na obou stranách českoněmecké
hranice. Představíme zde historické kořeny,
inspirace a další zajímavosti architektury i urbanismu.
Součástí výstavy budou práce výtvarného kroužku Gymnázia
Ostrov, který se inspiroval komplexem piaristického
kláštera v Ostrově. Na vernisáž je pozvaná řada zástupců
měst, která jsou touto architekturou zasažena. V roce 2008
plánujeme ještě jednu rozsáhlou výstavu, která by se měla
zabydlet v kostele Zvěstování Panny Marie v letních měsících.
Tématem bude Dravec Mattoni, portrét významné
historické osobnosti Karlovarska, Heinricha Mattoniho,
který dal své jméno české minerální vodě a proslavil ji po
celém světě.
Hudební sezóna bude zahájena vystoupením Pěveckého
sboru Gymnázia Ostrov pod vedením Libora Veličky
v neděli 16. března od 15 hodin. První perlou letošní hudební
sezóny bude koncert houslového virtuosa Jaroslava
Svěceného, který je připraven na neděli 6. dubna od
17 hodin. Koncert nese název Slavné evropské housle
18.-20. století. Houslového virtuosa doprovodí renomovaná
hráčka na cembalo Jitka Navrátilová. K oslavě svátku
sv. Floriána připravujeme na 4. května koncert souboru
Schola Gregoriana Pragensia. Soubor se zaměřuje jak na
interpretaci gregoriánského chorálu z 10.-11. století, tak
na uvádění gregoriánských zpěvů z vlastní české chorální
tradice. V programu zaznívá často i řada nově objevených
skladeb ze 13.-15.století. K svátku posvěcení kostela a ke
cti hudebního skladatele J.C.F. Fischera připravujeme na
1. červen koncert Musica Flora.
V nabídce pro turisty, kteří navštíví Ostrov, není jen

klášterní areál, ale celá řada dalších památek. K nejzajímavějším
patří Letohrádek v Zámeckém parku,
Staré náměstí se Starou radnicí a v neposlední řadě
také již zmíněná nová část města Ostrova. Nově bude
návštěvníkům otevřen také opravený hřbitovní
kostel sv. Jakuba. Pevně věřím, že nás čeká úspěšná
turistická sezóna.
Ing. Marek Poledníček, ředitel DK Ostrov

