Věra Klásková – koncerty bez mikrofonu

Pár fotografií pro inspiraci:

Věra jako absolventka pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka disponuje školeným
mezzosopránem, který jí umožňuje zpívat v prostorách s dobrou akustikou bez
berliček zvukové aparatury. Posluchači si tak mohou vychutnat přirozenou barvu
jejího hlasu v bezprostředním kontaktu. Doprovází se na kytaru, někdy s ní
vystupuje další kytarista Andy Allan Pour.
Základ jejího repertoáru tvoří písně z Britských ostrovů. Převažují irské lidové i
zlidovělé umělé, ale najde se i řada skotských a anglických, ba i nějaká ta velšská.
Zpívá anglicky, některé texty jsou i částečně převedeny do češtiny.
Má připraveny dva základní koncertní programy, na které si můžete stáhnout
nabídkové listy ve formátu PDF.

IRSKÉ BALADY:
http://www.klaskova.cz/klaskova_prog_balady.pdf

PÍSNĚ BRITSKÝCH OSTROVŮ:
http://www.klaskova.cz/klaskova_prog_britske.pdf
V obou případech má program délku dvakrát 45 minut s přestávkou, nebo 60
minut bez přestávky. Při koncertech během adventu a Vánoc je program upraven:
obsahuje vánoční písně v angličtině, češtině a dalších jazycích – podrobnosti jsou
na http://www.klaskova.cz/klaskova_prog_vanoce.pdf
Fotografie z minulých vystoupení v HD rozlišení si můžete prohlédnout v galeriích
na serveru ZONERAMA:
https://www.zonerama.com/fotoklas/Album/542566 - hrady, zámky, kláštery
https://www.zonerama.com/fotoklas/Album/542558 - synagogy
https://www.zonerama.com/fotoklas/Album/542555 - kostely
Celková nabídka programů je na http://www.klaskova.cz/cz_poradatele.php
Z ohlasů na vystoupení:
-

-

Petr Weiss, kastelán státního zámku Zákupy: Je opravdu minimum klasických
koncertů, na něž se v malém městečku, jakým Zákupy bezesporu jsou, podaří vyprodat
koncertní prostor. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří paní Věra Klásková. Její irské
balady i klasické vánoční písně v originálním podání a cappella zdejší publikum nejen
nadchly během adventního večera, ale zanechaly mimořádný zážitek, o němž se
povídalo ještě dlouho po Vánocích.
Martin Rejman, kastelán státního zámku Hrádek u Nechanic: Při koncertu Věry
Kláskové a Ondřeje Poura jsem měl pocit, jako bych se ocitl v útulné hospůdce
uprostřed Irska. Skvělý koncert!
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