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Několik důvodů, proč uspořádat
koncert dua Kchun:

Co dalšího byste o projektu
měli vědět?

• Zažijete něco naprosto jiného, neotřelého,
nového, hlubokého.
• Váš kostel či kaple ožije magicky probuzenou
tmou a zvláštním duchovním prožitkem,
jako ještě nikdy předtím.
• Projekt „Purgatio“ je inspirovaný Danteho Božskou
komedií mapující cestu duše, která se po smrti vydává
na cestu peklem, očistcem až do samotného ráje.
• Sezona 2020/2021 – 700 let od smrti Danta Alighieriho.
• Na české hudební scéně, jde o naprosto ojedinělý
audiovizuální projekt, který kombinuje lidský hlas,
mluvené slovo a kresbu světlem, která ožívá na oltářním
obraze či v presbytáři.

• Délka nabízeného projektu je 65 minut.
• Projekt „Purgatio“ je vhodný pro všechna liturgická
období, je zároveň duchovním projektem nebránícím
tedy uvedení v sakrálním prostoru.
• Umělecké vystoupení je prezentováno třemi osobami
– dva pěvci (Martin Prokeš – tenor a Marek Šulc –
baryton) + mistr projekce (Rudolf Živec).
• Veškerá potřebná technika k projekci i koncertu
samotnému, je zajištěna v rámci projektu, tedy
vlastními náklady.
• V letním čase, (pokud nedojde k jeho zrušení),
doporučujeme začátek koncertu přizpůsobit
občanskému soumraku, tedy ideálně na 21. hodinu.
• Profesionální fotografie v tiskové kvalitě zasíláme
přes úschovnu.
• Kompletní program včetně komentáře zasíláme
pořadateli již zpracovaný, z naší strany je požadováno
pouze jeho vytištění.
• CD a LP k projektu je k dispozici k prodeji vždy,
a to po ukončení koncertu.

Obsazení:
Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton,
Rudolf Živec – projekce,
Vladimír Javorský – recitace / ze záznamu.

V jakém prostředí je koncert
nejvhodněji uspořádat?
Projekt „Purgatio“ je jednoznačně koncipovaný
pro uvedení v kostele či kapli.

Jaké jsou technické požadavky?
• Koncert je nutné uspořádat v absolutní tmě,
jedině tak může vyznít kresba světlem.
• Jsou potřebné dvě hodiny na přípravu projekce ve tmě
kostela či kapli. Pokud toto nelze zajistit před koncertem,
je nutné učinit zkoušku programu den předem,
a to v daném zcela setmělém prostoru.
• Přístup ke klasické elektrické zásuvce 220V.
• Zajištění ubytování na jednu noc pro tři osoby
(vždy po předchozí domluvě), požadavek
ubytování nemusí být pravidlem.
• Pokud se jedná o větší prostor kostela, je vhodnější
zajistit profesionální nazvučení prostoru pro mluvené
slovo. V případě, že prostor je akusticky nekomplikovaný,
zajistíme ozvučení vlastní technikou.
• Stolek na prodej CD, LP.

Kontakt:
Martin Prokeš
608 111 973
Arbor – spolek pro duchovní kulturu
Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa

kchun.cz

