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NTK zakončí oslavy 300 let existence vánočním koncertem Epoque Quartet  
 

 
Praha 3. prosince 2018_ Národní technická knihovna (NTK) zve širokou veřejnost na koncert 
Epoque Quartet, který se koná ve středu 12. prosince 2018 v prostorách NTK. Hudební 
vystoupení multižánrového populárního kvarteta zakončí oslavy již třísetleté historie NTK.  
 
„Letos si NTK připomínala tři sta let od svého založení. V předzvěsti roku příštího, kdy 
Národní technická knihovna oslaví 10 let od svého otevření v dejvickém kampusu, bychom 
rádi pozvali veřejnost na předvánoční koncert smyčcového kvarteta Epoque Quartet. Věřím, 
že koncert návštěvníky knihovny potěší a osvěží jejich smysly hudebně i vizuálně,“ uvedl 
ředitel NTK Martin Svoboda. 
 
Multižánrový Epoque Quartet  si našel pevné místo na české a evropské hudební scéně, 
výrazně posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový soubor, který  
je zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků z různých odvětví muzikantské branže. 
Čtyři vynikající sólisty a komorní hráče s bohatými pódiovými zkušenostmi přivedla v roce 
1999 ke společné práci nejen názorová shoda a příbuznost uměleckého naturelu, ale 
především mimořádné nadšení pro žánry obvykle nezařazované pod hlavičku  
„vážné hudby“ – jazz, rock a funk. Epoque Kvartet si v kruzích posluchačů vysloužil 
přezdívku „český Kronos“. 
 
 
Koncert Epoque Quartet začne v 17 hodin v Centrální hale služeb ve 2. NP knihovny. Mimo 
jiné zaznějí například skladby Pata Methenyho, Chicka Corey, Jana Kučery či Vladimira 
Cosmy.  Akci mohou vedle registrovaných zákazníků NTK navštívit zcela zdarma i všichni 
ostatní zájemci z řad veřejnosti.  
 
Kontakt: Milan Šindelář, milan.sindelar@techlib.cz, tel.: 232 002 556 
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Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V mo-
derní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro 
studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více 
informací na www.techlib.cz 


