26092022 Tisková zpráva festivalu Hudba z ráje:
Karolína Cingrošová a The Swings v Turnově už v pátek!
Už jenom pár dní zbývá do pátku 30. září 2022, kdy se bude v Městském
divadle v Turnově swingovat. S představením Caroline tančí swing s The
Swings tam od 19:00 vystoupí mladá sopranistka Karolína Cingrošová
společně s pánským vokálním kvartetem The Swings. Za doprovodu klavíru,
kontrabasu, foukací harmoniky a houslí zazní mnoho slavných swingových
melodií, jako například Ráda zpívám hot, Paper Moon, I Got Rhythm, The
Man I Love, Do-Do-Do anebo Summertime. Jak vlastně došlo ke spolupráci
mladé operní zpěvačky, absolventky Mozartea v Salzburgu, a swingového
souboru?
„S vedoucím The Swings Petrem Hanzlíkem se známe z různých akcí už několik
let,“ říká Karolína. „Díky tomu mě pozval před pár lety se španělským
programem V rytmu flamenca aneb Španělské poblouznění na festival Setkání
s hudbou, který pořádá v Soběslavi. A pak už slovo dalo slovo a já jsem Petra a
ostatní kluky oslovila s tím, že bych s nimi ráda spolupracovala. Swing mě totiž
vždycky lákal a swingové písně jsem vždy měla ve svém repertoáru, třeba jako
přídavky na závěr koncertů. (A můj manžel Pavel má třeba moc rád, kdyžkc mu
zpívám Gershwinovu píseň The Man I Love.) Oslovila jsem tedy kluky z The
Swings, že bych si s nimi ráda zazpívala, oni mě potěšili, že nabídku hned
přijali, a začali jsme zkoušet. Premiéru měl nový program, což je vlastně taková
revue, tedy písničky spojené jednoduchým příběhem, vloni v létě v Rovensku pod
Troskami a moc se líbil. Pokud jde o ten příběh, napsala jsem scénář
inspirovaný naivními, ale často kouzelnými starými filmy z éry stříbrného
plátna, kterým nikdy nechybí happy end. Naším cílem je lidi potěšit a pobavit,
aby z divadla odcházeli optimisticky naladění a s dobrou náladou.“
Představení Caroline tančí swing s The Swings se odehraje v pátek 30. září 2022
od 19:00 v Městském divadle v Turnově. Předprodej vstupenek najdete na
recepci Kulturního centra Střelnice. Cena v předprodeji 260 Kč, na místě před
koncertem 290 Kč. Pro seniory a studenty zlevněné vstupné. Více na https://
www.kcturnov.cz/hudba/caroline-tanci-swing-s-the-swings
Jedná se o další z koncertů letošního ročníku festivalu Hudba z ráje.
Václav Srbek

