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Zámek Ploskovice hostil další koncert ze série 5. ročníku ústeckého hudebního festivalu 
klasické hudby Hudební setkání. Fantasie G. Ph. Telemanna a Šest metamorfóz Benjamina 
Brittena podle Ovidia pro sólový hoboj v podání Viléma Veverky prolnutý s recitací, kterou 
sestavila pro festivalový večer Hana Maciuchová, jednoznačně naplnilo myšlenku 
festivalu – vytvořit jedinečnou kombinaci krásného prostoru, hudby a osobnosti interpreta, 
které s publikem tvoří jeden celek.

Sobotního koncertu se zúčastnil také hejtman Oldřich Bubeníček spolu se svou chotí, radní pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová, vedoucí 
odboru kanceláře hejtmana Luboš Trojna a řada dalších významných hostů. Letošní ročník festivalu nabízí ústeckému publiku celkem šest koncertů. 
Dva již proběhly a na další čtyři se můžete těšit. Zajistěte si své místo v hledišti včas na http://www.hudebni-setkani.cz/program4.html Koncerty jsou 
pořádány s finanční podporou Ústeckého kraje a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.
 

 
Organizátor festivalu Michal Mašek přivítal radní pro kulturu Jitku Sachetovou a hejtmana 

Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Garant sekce
Ing. Lucie Dosedělová
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Zleva Vilém Veverka, přední český hobojista, organizátor festivalu Michal Mašek a hejtman Oldřich 

Bubeníček.

 
Herečka Hana Maciuchová spolu s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
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                                               Sólový hoboj  Viléma Veverky doplnila svou  recitací Hana Maciuchová.
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