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Vám nabízí
umělecké vystoupení
českého skladatele, dirigenta a koncertního
umělce Varhana Orchestroviče Bauera
Je absolventem Konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze, kde u prof. A.
Bílého vystudoval obor skladba a u
prof. H. Farkače obor dirigování.
Během svého studia založil a vedl svůj
experimentální orchestr s názvem
„Worchester Scandal“. Realizoval
vlastní kompozice, v nichž se
pokoušel o syntézu stylů, žánrů,
barev a nálad nejen symfonické
hudby, ale také jazzu, funku či rapu.
Pro jeho umělecký růst byl velmi
přínosný půlroční pobyt v Los
Angeles, kde měl možnost načerpat
množství a pracovních zkušeností. Již
během
studia
pracoval
jako
orchestrátor, aranžér i dirigent
filmové a scénické hudby (pro
Michala Pavlíčka, Ondřeje Soukupa,
Michaela Kocába, Milana Kymličku,
Karla Svobodu, Lucii Bílou, Helenu
Vondráčkovou, Aleše Březinu, Ivana
Gilla a další). S jeho jménem je spjat
žánrově
neomezený
Okamžitý
Filmový Orchestr /OFO/, se kterým
nahrává svou filmovou hudbu a
hudbu dalších žánrů (reklamy,
popové aranže). Vedle studiové

práce se toto těleso složené
z talentovaných mladých hudebníků
Akademie
múzických
umění
a konzervatoří věnuje vlastní koncertní
činnosti - zahajuje nebo zakončuje
různé filmové a divadelní festivaly,
otevírá letní kina, hraje v kostelech
duchovní
hudbu
atp. Dirigoval
slavnostní koncert k 70. narozeninám
Václava Havla v kostele Sv. Anny.
S Olomouckou filharmonií doprovázel
naší
přední
sopranistku
Evu
Urbanovou na EU Tour 2007. Varhan
Orchestrovič Bauer patří také mezi
uznávané skladatele filmové hudby.
Mezi jeho nejznámější díla patří hudba
k filmu oscarového režiséra Miloše
Formana
–
Goyovy
přízraky.
Zkomponoval také oficiální znělku k
Mezinárodnímu filmovému festivalu
v Karlových Varech a další filmovou
hudbu. Vedle toho komponuje rovněž
televizní symfonické znělky jako pro
Českého Lva, prestižní TV ceny ELSA,
Nadační fond Trebbia aj. Věnuje se
také divadelní hudbě, muzikálům,
a komponuje hudbu pro televizní
reklamní spoty.
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Varhan Orchestrovič Bauer:
Doporučujeme:
-

Komponování hudby pro různé příležitosti
Tradiční varhanní koncerty
Interpretace filmové a divadelní hudby
Koncertní vystoupení s Okamžitým filmovým orchestrem
Doprovod vokálních umělců oblasti klasické hudby i jiných žánrů
Vánoční koncerty, firemní akce aj.

Pro Vaše firemní akce a společenské události Vám připravíme program vystoupení
na základě obdržených informací a požadované délky vystoupení.
Další podrobnosti Vám rádi sdělíme na vyžádání.

