62nd Summer Events in Krk
1st July - 23rd August 2018

62. Ljetne priredbe Krk
1. 7. - 23. 8. 2018.

Musical Story of
of the Frankopan Counts of Krk

Glazbena priča
Knezova Krčkih Frankopana

Čast i zadovoljstvo mi je pozvati Vas na svečano otvorenje
62. Ljetnih priredbi Krk

“Antiphonus”
Ars subtilior - profinjeno umijeće:
Glazba, špijunaža i politika europskih dvorova 1300. - 1500.
nedjelja, 1. srpnja 2018., 2130
Krk, crkva sv. Kvirina

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof.

Glazbena priča
Knezova Krčkih Frankopana
Želja nam je i obaveza da u gradu Krku - gradu povijesti i kulture, programom 62.
Ljetnih priredbi posve u korelaciji s obilježavanjem Europske godine kulturne baštine,
priredimo kvalitetan i atraktivan sadržaj, kao dio gradske kulturne ponude. Naime, posebno
za ovu prigodu koncipiranim glazbenim programom Ljetnih priredbi, točnije serijom od
devet koncerata ozbiljne glazbe, obilježava se 900. godišnjica od prvog pisanog spomena
Knezova Krčkih Frankopan na otoku Krku. Oni su u višestoljetnom periodu svoje vlasti
(1115. - 1480.) Krku donijeli sjaj, umjetnost, ekonomsku snagu i neovisnost, sačuvavši
ujedno stare tradicije i običaje te pod svaku cijenu staro pismo glagoljicu i hrvatski jezik
kao sredstvo prepoznavanja i potvrde svojih drevnih korijena. Krk im se danas s pravom
odužuje želeći ukazati na bogatstvo i različitost europske glazbene baštine od 12. do 17.
stoljeća. Počevši od Dujma (1118. - 1163.) prvog poznatog predstavnika loze Knezova
Krčkih, preko Ivana VII. (1451. - 1480.), posljednjeg uz otok vezanog Frankopana, pa sve
do 1671. godine, kada se na hrvatskom području zatire Frankopansko ime, ova je loza
odigrala ključnu ulogu u obrani i očuvanju hrvatskih interesa.
Program 62. Ljetnih priredbi, započinje već 01. srpnja, i traje sve do 23. kolovoza,
a kao što je prethodno navedeno, dat će presjek europske glazbene baštine od 12. do
17. stoljeća u devet epizoda (uključujući proslov i epilog), uzimajući u obzir staru
(srednjovjekovnu), ranu (renesansnu) i klasičnu (baroknu) glazbu, te tako prateći vrijeme
vladanja loze Frankopana, ali i nekolicinu konkretnih povijesnih trenutaka. Imajući u vidu
sinergiju glazbe te uz ovu priču vezanih, povijesnih ambijenata (poput Frankopanskog
kaštela, crkve sv. Kvirina, Krčke katedrale i franjevačkog samostana u Krku), publici se
uistinu nudi jedinstven glazbeni doživljaj!

