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Zvláštní poděkování za fi nanční podporu 
11.  ročníku Svatováclavského hudebního festivalu těmto městům a obcím: 
Bystřice, Dolní Benešov, Frýdek-Místek, Hlučín, Opava, Orlová, Paskov a Rychvald

Na koncerty, prosím, přicházejte v dostatečném předstihu.

Změna programu a interpretů vyhrazena.
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KLUB 
PŘÁTEL

Slevy a další výhody 
pro členy klubu

Seznam předprodejních míst a on-line prodej 
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sy mfonick é a komorní orchestry

Janáčkova filharmonie Ostrava
Festivalový komorní orchestr SHF
Moravská filharmonie Olomouc

dirigenti a sbormist ř i

Bernold Philippe – dirigent
Fiala Petr – sbormistr
Galatenko Jurij – sbormistr 
Hrůša Jakub – dirigent
Luks Václav – dirigent
Spurný Vojtěch – dirigent
Šimáček Jiří – sbormistr
Vavřínek Stanislav – dirigent

sbory

Collegium Vocale 1704
Český filharmonický sbor Brno
Drážďanský komorní sbor
Moravský komorní sbor
Operní sbor Národního divadla  
moravskoslezského
Schola Gregoriana Pragensis

komorní soubory

Pavel Haas Quartet
PhilHarmonia Octet Prague
Talichovo kvarteto
Tara Fuki
Zemlinského kvarteto

di va delní soubory

Buchty a loutky

sta r á hudba

Collegium 1704
Collegium Marianum
Wroclavský barokní orchestr
La Grande Chapelle
Musica Florea

pě vci

Adam Krystian – tenor 
Badura Tomáš – baryton
Blažíková Hana – soprán
Březina Jaroslav – tenor
Cukrová Markéta – mezzosoprán
Černý Tomáš – tenor
Číhalová-Nytrová Anna – mezzosoprán
Čížek Václav – tenor
Dřízgová-Jirušová Eva – soprán
Gurbaľ Martin – bas

Hajnová Veronika – alt
Hellerová Alena – soprán
Hilscherová Lucie – alt
Janková Martina – soprán
Jantschek Isabel – soprán
Kněžíková Kateřina – soprán
Král Tomáš – baryton, bas
Lajtkep Tomáš – tenor
Lehmkuhl Wiebke – alt
Levíček Petr – tenor
Mazalová Kamila – alt
Mikušek Jan – kontratenor
Nosek Jaromír – bas
Rumpf Felix – baryton
Samek Richard – tenor
Sojková Barbora – soprán
Šaturová Simona – soprán

recitace

Krátký Vladimír

sólisté – instrumenta listé

Becker Ulrike – barokní violoncello
Białko Andrzej – varhany
Brunmayer-Tutz Linde – flauto traverso
Duftschmid Lorenz – viola da gamba
Františák Igor – klarinet 
Holloway John – barokní housle
Jarůšek Peter – violoncello
Kopecká Pavla – harfa
Kovalová Pavla – klarinet
Kovalová Terezie – violoncello
Krejča Jan – theorba, barokní kytara
Kuśmierski Robert – akordeon
Luks Václav – cembalo 
Mortensen Lars Ulrik – cembalo
Nikl Pavel – viola
Nohavica Jaromír – kytara, zpěv
Portejoie Philippe  
– sopránový saxofon, altový saxofon 
Schayegh Leila – barokní housle
Spurný Vojtěch – cembalo
Sťahel Michal – barokní violoncello
Vigneron Pascal – varhany
Zavadilík Leoš – housle
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VÁ Ž ENÍ PŘ ÁTELÉ HUDBY,

Svatováclavský hudební festival, jeden z kulturních 

klenotů města, vstupuje letos do druhé dekády své 

existence a za tu dobu už získal věhlas, ale především 

tradici. Není jen záležitostí Ostravanů, také obyvatelé 

okolních obcí přijíždějí do kostelů a chrámů Ostravy 

za duchovním zážitkem evokovaným hudbou. Naopak 

festival nabízí několik koncertů také přímo v okolních 

městech, dohromady to představuje úctyhodný počet 

30 koncertů v 17 městech. Klobouk dolů, vměstnat tolik špičkových kulturních 

událostí do jednoho měsíce jistě představuje nemalé úsilí při organizování 

festivalu, ale také spoustu peněz. Proto město Ostrava každoročně přispívá 

penězi do podobných akcí. Dělá to pro obyvatele i umělce, protože Ostrava si 

kulturu na úrovni zaslouží a nabízí ji dlouhá léta. Soudě i z letos připraveného 

programu Svatováclavského festivalu je opravdu na co se těšit.

Chápu, že letos začíná festival netradičně už 1. září, pozdější termín 

v chladných podzimních kostelích neumožnil návštěvníkům dokonalý komfort, 

posun termínu konání je vstřícným gestem pro všechny ctitele krásné hudby. 

Přeji návštěvníkům, umělcům i pořadatelům festivalu jen samé skvělé zážitky, 

aby všechno dobře ,klaplo‘ a rostlo tak nadšení pro další ročníky.

Ing. Petr Kajnar

primátor města Ostravy
Ing. Petr Kajnar

primátor města Ostravy

VÁ Ž ENÍ PŘ ÁTELÉ HUDBY,

Svatováclavský hudební festival je jednou 

z nejvýznamnějších kulturně-společenských akcí 

probíhajících v Ostravě a celém Moravskoslezském 

kraji, ale i nejrozsáhlejším festivalem prezentujícím 

duchovní umění v celé České republice a ve střední 

Evropě. Letos festival vstupuje do 11. ročníku své 

existence. Ve své dramaturgii se zaměřuje speciálně 

na Rok české hudby 2014. Zahajuje již 1. září, kdy 

zazní Requiem Antonína Dvořáka v podání Janáčkovy fi lharmonie Ostrava 

a Českého fi lharmonického sboru Brno pod taktovkou Jakuba Hrůši.

Milovníci staré hudby se mohou těšit na koncerty světově renomovaných 

ansámblů jako La Grande Chapelle, Dresdner Kammerchor, Wroclavský 

barokní orchestr a Collegium 1704. Musica Florea předvede ranou tvorbu 

slavného hukvaldského rodáka v programu Leoš Janáček a vznik baroka. Zazní 

také zpěvy české a německé reformace v podání souboru Schola Gregoriana 

Pragensis. Novinkou festivalového programu je provedení barokní opery Calisto 

Francesca Cavalliho. Ostravský písničkář, textař a překladatel Jaromír Nohavica 

se letos rozhodl podpořit svým vystoupením Svatováclavský hudební festival. 

Jeho koncert 8. září v Evangelickém Kristově kostele v centru Ostravy bude 

jistě nezapomenutelným zážitkem, stejně jako dalších 29 koncertů, které jsou 

na programu 11. ročníku festivalu. 

Věřím, že si návštěvníci Svatováclavského hudebního festivalu vyberou 

z letošní bohaté nabídky kvalitní české duchovní hudby, ale i duchovních 

multižánrových projektů, které mohou navštívit výhradně v sakrálních 

prostorách celého moravskoslezského regionu. 

Velmi vítám přínos tohoto festivalu na českém kulturním poli, který spatřuji 

zejména v obohacování a inovování kulturního dění v Moravskoslezském kraji 

a v prezentaci české hudební minulosti a přítomnosti provázaně s klíčovými 

momenty české historie.

Jsem velmi rád, že Ministerstvo kultury patří již tradičně k partnerům tohoto 

výjimečného hudebního festivalu, nad kterým s radostí přebírám záštitu a který 

letos Ministerstvo kultury podpořilo fi nanční částkou ve výši 600 tisíc korun. 

Děkuji všem, kteří se podílejí na této akci a tím rozšiřují kulturní rozhled celé 

naší společnosti.

Přeji vám příjemný hudební zážitek.

Daniel Herman

ministr kultury
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VÁ Ž ENÍ PŘ ÁTELÉ,

děkuji pořadatelům již 11. ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu za výborný nápad související 

s termínovým posunem do začátku měsíce září. Rád 

jsem jeho konání opět poskytl záštitu hejtmana 

Moravskoslezského kraje. A nejen z tohoto důvodu, 

který přinese mnohem více pohodlí interpretům 

i posluchačům právě proto, že, jak pevně věřím, 

prosluněné budou nejen mysli všech zúčastněných, 

ale také podzimní příroda Moravskoslezského kraje, kraje Leoše Janáčka.

Druhým stejně důležitým důvodem pro mne zůstává stejně jako loni fakt, 

že kvalitní hudba bude opět dostupná občanům našeho regionu na mnoha 

jeho místech. Letošní ročník nesoucí se ve znamení Roku české hudby nabídne 

posluchačům historický průřez tvorbou od barokních skladeb až po současnost. 

Budeme moci obdivovat mistrovství našich i zahraničních interpretů, vůči nimž, 

jak jsem přesvědčen, se budou kraj i jeho metropole prezentovat jako vlídní 

a pozorní hostitelé.

Závěrem si nemohu přát více, než co největší množství vnímavých a citlivých 

posluchačů, jejichž zájem je největší odměnou pro umělce. Stejně tak přeji 

organizátorům plný úspěch. Hudba dovedla vždy promlouvat k lidem svým 

ojedinělým způsobem. Věřím, že tomu tak bude i letos. Že harmonické tóny 

skladeb rozezvučí v myslích posluchačů souznění člověka s přírodou i mezi lidmi 

navzájem.

VÁ Ž ENÍ A MILÍ PŘ ÁTELÉ 
SVATOVÁCL AVSK ÉHO FESTI VA LU!

Po skončení léta, návratu z dovolených a tudíž 

ve stavu jisté deprese Vám Svatováclavský festival 

už více jak deset let nabízí pomoc, která přichází 

prostřednictvím krásné hudby. Velmi rád přebírám 

nad tímto festivalem každý rok záštitu, protože si 

uvědomuji, jak tento prostředek – hudba – může 

pomoci a také pomáhá těm, kteří mají třeba jen 

trochu smutek na duši. Protože vím, že dar umění je také darem Ducha 

svatého, vím, že tato pomoc je velmi účinná. Při poslechu děl našich předků, 

ale i současníků, máme možnost na chvíli zapomenout na kolikrát zbytečné 

starosti všedního dne a věnovat se trochu i svému nitru a naplňovat se radostí 

z krásy, kterou mám při koncertě možnost vnímat. Jsem také moc rád, že většina 

festivalových koncertů se uskutečňuje v našich chrámech. Prostředí, které 

je doslova promodlené modlitbami našich předků, ale i současníků, vytváří 

atmosféru, která doslova napomáhá ponořit se do světa hudby. A myslím, že 

tady je cesta, jak se zbavit všech stresů, jak zapomenout na nepokoj, který tolik 

sužuje naši společnost a jak otevřít svá srdce opravdovému pokoji, který kéž pak 

pronikne i naše rodiny. Srdečně Vás tedy zvu na jednotlivé koncerty a přeji, aby 

všechny byly pro Vás nejen zážitkem, ale aby přinášely užitek i pro Váš život.

Vše dobré přeje 

Miroslav Novák

hejtman Moravskoslezského kraje

Mons. František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský
Miroslav Novák

hejtman Moravskoslezského kraje
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VÁ Ž ENÍ A MILÍ POSLUCH AČI 
A PŘ ÁTELÉ NA ŠEHO FESTI VA LU,

opět se společně setkáváme, tentokrát o měsíc 

dříve, při poslechu skvostů hudební literatury. 

Dramaturgický výběr festivalového programu je již 

tradičně velice bohatý a dle mého názoru i mimořádně 

zajímavý. Letošní rok je vyhlášen Rokem české hudby 

a je tedy logické, že se v naší nabídce odráží i tato 

aktuální tematika. Věřím, že některá znovuobjevená 

či málo známá díla budou pro vás stejně tak radostným a překvapivým objevem, 

jako tomu bylo u mne.

Přeji Vám hluboké umělecké zážitky, spojené s přátelským setkáváním se 

v krásných duchovních prostorách. Zastavme společně čas a zavřeme za sebou 

dveře pro všechny každodenní starosti a nechme se unést do lepšího světa.

VÁ Ž ENÍ PŘ ÁTELÉ,

pestrá nabídka 11. ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu nás motivovala k tomu, abychom 

si ve svých diářích vymezili večerní čas a vykročili 

směrem k různým chrámům Moravskoslezského 

kraje, v nichž od 1. září do 28. září vynikající 

umělci přetvářejí a oživují notové zápisy hudebních 

skladatelů v krásnou harmonii tónů a nádhernou 

hudbu zasahující naše city a naše duše.

V tomto roce si připomínáme 100. výročí od začátku I. světové války a 75. výročí 

od zahájení II. světové války. Obě výročí vytvářejí v našich myšlenkách představy 

jiné „hudby“, v nichž zvuk houslí, klarinetů, trubek a bubnů byl zaměněn 

za rachot pušek, samopalů a kulometů, ryk sirén, výbuchy střel, granátů a bomb.

Z tohoto úhlu pohledu je Svatováclavský hudební festival víc než kulturním 

zážitkem a povzbuzením v životě; je protipólem hrůz a utrpení války, je projevem 

vděčnosti za mír, je balzámem pro duši a duchovní inspirací pro život. Toto 

zjištění mne vede k vyjádření obdivu, uznání a upřímného poděkování vůči všem 

organizátorům Svatováclavského hudebního festivalu a všem jeho interpretům.

Vám, milí přátelé a vážení posluchači, přeji, aby Vás krásná hudba na všech 

koncertech letošního Svatováclavského hudebního festivalu povznášela nad 

problémy všedního života a každodenních starostí a byla inspirativním zdrojem 

pro sdílení dobra, lásky a pokoje.

shf  2014
Mgr. Jan Wacławek

biskup Slezské církve evangelické a.v.

Vaše Eva Dřízgová-Jirušová

umělecká ředitelka Svatováclavského 

hudebního festivalu

Mgr. Jan Wacławek
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VÁ Ž ENÍ PŘ ÁTELÉ, DÁ M Y A PÁ NOV É, 
NÁVŠTĚ V NÍCI SVATOVÁCL AVSK ÉHO HUDEBNÍHO 
FESTI VA LU, K TERÝ SV Ý MI KONCERT Y NA PLNÍ 
PROSTORY NA ŠICH CHR Á MŮ A KOSTELŮ, 

vítáme Vás již v jedenáctém dějství dobré hudby 

a uměleckých výkonů.

Stále více si ceníme této skutečnosti a vážíme si 

fi nanční i morální podpory vedení Statutárního 

města Ostravy, četných sponzorů a dárců, kteří 

i v této nepříznivé hospodářské situaci umožňují vnímat a těšit se z výjimečného 

hudebního daru, který nám Svatováclavský hudební festival umožňuje.

Díky mimořádné dramaturgii předsedy Svatováclavského hudebního festivalu 

Doc. Igora Františáka, Ph.D., můžeme vnímat duchovní díla v provedení 

předních koncertních těles i sólistů. Opět budeme obohacováni jedinečností 

hudby v sakrálním prostoru.

Nejdůležitější je dar vnímání harmonie a krásy, potěšení ze souzvuku 

i sordinovaných ech doznívajících v katedrálních klenbách. Uvědomíme si 

dar a štěstí naslouchání nástrojovým barvám a souzvukům obsahujícím jak 

duchovní extáze, tak varhanní i písňová ostináta. Poznáme chvění a jedinečnost 

tlumených barev i odstínů dušezpytných hloubek.

Především se můžeme těšit spontánnímu přijímání hudby a považovat ji nejen 

za „kotvu“, ale i za zázrak života.

Díky všem za projevy umělecké vzácnosti a také za účast.

VÁ Ž ENÍ A MILÍ PŘ ÁTELÉ, 

dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na 11. ročníku 

Svatováclavského hudebního festivalu, který se během 

své existence stal neodmyslitelnou součástí kulturního 

dění celého Moravskoslezského kraje. Dramaturgie 

letošního ročníku vám přináší atraktivní a neotřelý 

program, který se zároveň hlásí k „Roku české 

hudby 2014“. Pomyslný hudební maraton v podobě 

třiceti koncertů rozezní svým zvukem nádherné 

sakrální prostory našeho regionu, čímž poselství duchovní hudby opět naplní 

svůj původní význam. Pestrost a různorodost jednotlivých koncertů je dána 

do značné míry také volbou konkrétních kostelů, do kterých je každý jednotlivý 

program zasazen. Pro milovníky velkého vokálně-orchestrálního zvuku jsme 

připravili takové hudební skvosty jako například Dvořákovo Requiem, skladby 

F. Mendelssohna a G. Pucciniho či málo hrané Requiem Antonína Rejchy. 

Neodmyslitelnou součástí našeho festivalu je rozhodně barokní hudba. Ta 

bude opět zastoupena tradičními festivalovými hosty, kterými jsou Collegium 

1704 s hudbou J. D. Zelenky a G. F. Händela a také Collegium Marianum, které 

představí unikátní barokní operu Calisto ve spolupráci se souborem Buchty 

a loutky. Osobně se velice těším na koncert Wrocłavského barokního orchestru 

společně s renomovaným Drážďanským komorním sborem, který pod taktovkou 

Václava Lukse nastudoval program s díly J. D. Zelenky. Jako sólistka zde mimo 

jiné vystoupí fenomenální sopranistka Martina Janková, která se do Ostravy vrací 

po dvou letech. Komorní hudbu bude na letošním ročníku reprezentovat jeden 

z nejvýznamnějších světových komorních souborů Pavel Haas Quartet a také 

Talichovo a Zemlinského kvarteto, které se řadí k interpretační špičce ve svém 

oboru. Mezinárodní rozměr Svatováclavského hudebního festivalu podtrhuje 

účast věhlasného španělského souboru La Grande Chapelle, francouzského 

saxofonisty Philippa Portejoie nebo hvězd barokní hudby Johna Hollowaye, Larse 

Ulrika Mortensena a Linde Brunmayer.

Věřím, že si z pestré programové nabídky letošního ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu vyberete „svého favorita“ a strávíte příjemné večery 

ve společnosti nádherné hudby.

Igor Františák

ředitel Svatováclavského hudebního festivalu

Karel Haruda, malíř

za radu Svatováclavského 

hudebního festivalu
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P R O G R A M : 

ANTONÍN DVOŘÁK • Requiem op. 89

ZAHAJOVACÍ KONCERT
OSTRAVA  MARIÁNSKÉ HORY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY

Janáčkova fi lharmonie Ostrava
Jakub Hrůša  DIRIGENT

Český fi lharmonický sbor Brno
Petr Fiala  SBORMISTR

Sólisté: Simona Šaturová  SOPR ÁN • Veronika Hajnová  ALT 
Richard Samek  TENOR • Martin Gurbaľ  BAS

1. 9. /Pondělí, 18.00/

S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  48shf  2014ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2014shf  2014shf  2014REZIDENTNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY shf  2014shf  2014A HULVÁKYshf  2014
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2. 9. /Úterý, 18.00/2. 9. /Úterý, 18.00/

HLUČÍN 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Philippe Portejoie (FRANCIE)  SOPR ÁNOV Ý SA XOFON, ALTOV Ý SA XOFON

Pascal Vigneron (FRANCIE)  VARHANY

P R O G R A M : BACH V NAŠÍ DOBĚ

Sonáta C dur BWV 1033

Preludium a fuga g moll BWV 861 (výběr z Dobře temperovaného klavíru)

Árie ze Suity D dur BWV 1068

Chorály z Varhanní knížky:  Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ BWV 632

Jesus Christus, unser Heiland BWV 626

Jesu meine Freude BWV 610

Sonáta h moll BWV 1030

Varianty chorálu:  In dulce Jubilo BWV 751

Herzlich tut mich Verlangen BWV 727

Preludium a fuga d moll BWV 899

Chorál Allein Gott in der Hoh Sei Ehr BWV 662

Preludium a fuga D dur BWV 850 (výběr z Dobře temperovaného klavíru)

Sonáta g moll BWV 1020

FRÝDEKMÍSTEK 
KOSTEL SV. JANA A PAVLA

Český fi lharmonický sbor Brno
Petr Fiala DIRIGENT  
Sólisté: Tomáš Badura  BARY TON • Petr Levíček  TENOR

Pavla Kopecká  HARFA • Martin Jakubíček  VARHANY

Vladimír Krátký  RECITACE • Leoš Zavadilík  HOUSLE

P R O G R A M : 

FRANCIS POULENC • Litanie pro ženský sbor a varhany 

FRANCIS POULENC • Hodie, Christus natus est pro smíšený sbor

FRANCIS POULENC • Salve Regina pro smíšený sbor

HENRYK GORECKI • Totus tuus pro smíšený sbor 

BOHUSLAV MARTINŮ • Hora tří světel, kantáta pro baryton, recitátora, 

mužský sbor a varhany 

LEOŠ JANÁČEK • Zdrávas Maria pro tenor, smíšený sbor, housle a varhany

LEOŠ JANÁČEK • Otče náš pro tenor sólo, smíšený sbor, harfu, varhany

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2014ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2014shf  2014shf  2014ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2014shf  2014REZIDENTNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014REZIDENTNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEKshf  2014A NADACE BOHUSLAVA MARTINŮshf  2014A NADACE BOHUSLAVA MARTINŮshf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTO HLUČÍN shf  2014shf  2014A VARHANÁŘSKÁ DÍLNA KÁNSKÝ-BRACHTLshf  2014
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3. 9. /Středa, 18.00/

KOPŘIVNICE 
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Philippe Portejoie (FRANCIE)  SOPR ÁNOV Ý SA XOFON, ALTOV Ý SA XOFON

Pascal Vigneron (FRANCIE)  VARHANY

P R O G R A M : BACH V NAŠÍ DOBĚ

Sonáta C dur BWV 1033

Preludium a fuga g moll BWV 861 (výběr z Dobře temperovaného klavíru)

Árie ze Suity D dur BWV 1068

Chorály z Varhanní knížky:  Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ BWV 632

Jesus Christus, unser Heiland BWV 626

Jesu meine Freude BWV 610

Sonáta h moll BWV 1030

Varianty chorálu:  In dulce Jubilo BWV 751

Herzlich tut mich Verlangen BWV 727

Preludium a fuga d moll BWV 899

Chorál Allein Gott in der Hoh Sei Ehr BWV 662

Preludium a fuga D dur BWV 850 (výběr z Dobře temperovaného klavíru)

Sonáta g moll BWV 1020

OSTRAVACENTRUM
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Andrzej Bialko (POLSKO)  VARHANY

P R O G R A M : VARHANNÍ RECITÁL

Z TABULATURY JANA Z LUBLINU (16. století • Dva tance 

JAN PIETERSZOON SWEELINCK (1562–1621) 

• Variace na francouzskou píseň Est-ce Mars?

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583–1643) • Messa della Madonna (výběr)

SAMUEL SCHEIDT (1587–1654) 

• Toccata super In te Domine speravi SSWV 138 (z Tabulatura nova, 1624)

JOHANN PACHELBEL (1653–1706) • Aria quarta (z Hexachordum Apollinis, 1699)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) 

• Chorální preludia (Klavírní knížka III, 1737)

JOHANN SEBASTIAN BACH • Fantazie a fuga a moll BWV 561

5. 9. /Pátek, 19.00/

PARTNER KONCERTU: MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, 

VARHANÁŘSKÁ DÍLNA KÁNSKÝ-BRACHTL A POLSKÝ KONZULÁT

VE SPOLUPRÁCI S shf  2014VE SPOLUPRÁCI S shf  2014shf  2014KULTURNÍM DOMEM KOPŘIVNICEshf  2014
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6. 9. /Sobota, 18.00/

OSTRAVAVÍTKOVICE 
KOSTEL SV. APOŠTOLA PAVLA 

La Grande Chapelle (ŠPANĚLSKO)
Albert Recasens  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

P R O G R A M : 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548–1611) • Offi  cium defunctorum (1605)

7. 9. /Neděle, 18.00/

ČESKÝ TĚŠÍN
EVANGELICKÝ KOSTEL NA NIVÁCH 

La Grande Chapelle (ŠPANĚLSKO)
Albert Recasens  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

P R O G R A M : 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548–1611) • Offi  cium defunctorum (1605)

S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  49S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  49shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, KULTURY shf  2014shf  2014A SPORTU ŠPANĚLSKAshf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, KULTURY shf  2014A SPORTU ŠPANĚLSKA A MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-VÍTKOVICEshf  2014A SPORTU ŠPANĚLSKA A MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-VÍTKOVICEshf  2014
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8. 9. /Pondělí, 19.00/

OSTRAVACENTRUM
EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL

Jaromír Nohavica  ZPĚV, K Y TAR A

Robert Kuśmierski (POLSKO)  AKORDEON 
Terezie Kovalová  VIOLONCELLO

Pavla Kovalová  KLARINET

9. 9. /Úterý, 19.30/

OSTRAVAPORUBA
KOSTEL SV. MIKULÁŠE 

Tara Fuki
Dorota Barová  VIOLONCELLO, ZPĚV

Andrea Konstankiewiczová  VIOLONCELLO, ZPĚV, HANG 

P R O G R A M :  SENS

Zazní jak skladby z eponymního CD, tak i nové, ještě nezaznamenané 

kompozice pro 2 violoncella a zpěv. Atmosféru koncertu rovněž obohatí 

společné improvizace a hra na libozvučný hang (melodický perkusivní nástroj 

švýcarského původu).

P R O G R A M : 

SPATŘIL JSEM KOMETUshf  2014PARTNER KONCERTU:shf  2014shf  2014 MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-PORUBAshf  2014
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10. 9. /Středa, 18.00/

DOLNÍ BENEŠOV 
KOSTEL SV. MARTINA 

PhilHarmonia Octet Prague
Vilém Veverka, Monika Boušková  HOBOJE 
Karel Dohnal, Irvin Venyš  KLARINET Y

Václav Vonášek, Martin Petrák  FAGOT Y 

Ondřej Vrabec, Petr Chomoutský  LESNÍ ROHY

11. 9. /Čtvrtek, 18.00/

FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ 
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

PhilHarmonia Octet Prague
Vilém Veverka, Monika Boušková  HOBOJE 
Karel Dohnal, Irvin Venyš  KLARINET Y

Václav Vonášek, Martin Petrák  FAGOT Y 

Ondřej Vrabec, Petr Chomoutský  LESNÍ ROHY

P R O G R A M : 

FRANTIŠEK VINCENC KRAMÁŘ • Partita Es dur La chasse (PadK IV: 15)

ALEŠ PAVLOREK • Lux in cuniculum fi n / Světlo na konci tunelu (světová premiéra)

WOLFGANG AMADEUS MOZART • Serenáda c moll KV 388

P R O G R A M : 

FRANTIŠEK VINCENC KRAMÁŘ • Partita Es dur La chasse (PadK IV: 15)

ALEŠ PAVLOREK • Lux in cuniculum fi n / Světlo na konci tunelu (světová premiéra)

WOLFGANG AMADEUS MOZART • Serenáda c moll KV 388

shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTO DOLNÍ BENEŠOVshf  2014
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11. 9. /Čtvrtek, 18.00/

BYSTŘICE 
EVANGELICKÝ KOSTEL 

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

12. 9. /Pátek, 18.00/

P R O G R A M :

ZPÍVEJME, VĚRNÍ, SPOLEČNĚ • zpěvy české a německé reformace

P R O G R A M :

ZPÍVEJME, VĚRNÍ, SPOLEČNĚ • zpěvy české a německé reformace

LUDGEŘOVICE
KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014OBEC BYSTŘICEshf  2014S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  50 S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  50

KONCERT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY OBCE LUDGEŘOVICE

MGR. DANIELA HAVLÍKA
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13. 9. /Sobota, 18.00/

P R O G R A M : 

JAN DISMAS ZELENKA • Missa Dei Filii 

JAN DISMAS ZELENKA • Te Deum, ZWV 146 

14. 9. /Neděle, 17.00/

OSTRAVACENTRUM
EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL

Drážďanský komorní sbor (NĚMECKO) 

Wroclavský barokní orchestr (POLSKO)
Václav Luks  DIRIGENT

Sólisté: Martina Janková (ČR/ŠVÝCARSKO)  SOPR ÁN

Isabel Jantschek (NĚMECKO)  SOPR ÁN II 

Wiebke Lehmkuhl (NĚMECKO)  ALT

Krystian Adam (POLSKO)  TENOR 

Felix Rumpf (NĚMECKO)  BARY TON

VELKÁ POLOM
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Tomáš Král  BARY TON

Jan Krejča  THEORBA, BAROKNÍ K Y TAR A 

P R O G R A M : DOLCISSIMI SOSPIRI

GIULIO CACCINI (cca 1550–1618) • Vedrò‘l mio sol / Amor ch‘attendi

BELLEROFONTE CASTALDI (1581–1649) •  Fantasia detta Pegasea / Cromatica corrente

GIULIO CACCINI • Tutto il di piango

BELLEROFONTE CASTALDI •  Perfi diosa corrente / Cechina corrente

GIULIO CACCINI • Amor l‘ali

BELLEROFONTE CASTALDI • La follia

GIULIO CACCINI • Mentre che fra dogli‘e pene

FRANCESCO CORBETTA (1615–1681) • Preludio al 5to tono

GIULIO CACCINI • Dalla porta d‘oriente

FRANCESCO CORBETTA • Passacaglia sopra D

GIULIO CACCINI • Movetevi a pietà 

BELLEROFONTE CASTALDI • Tasteggio soave

GIULIO CACCINI • Queste lagrim‘amare

BELLEROFONTE CASTALDI • Arpeggiata al mio modo

GIULIO CACCINI •  Dolcissimo sospiro / Odi, Euterpe il dolce canto
S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  52

KONCERT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU VELVYSLANKYNĚ POLSKÉ 

REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE GRAŻYNY BERNATOWICZ

PARTNER KONCERTU: ČESKO -NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
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15. 9. /Pondělí, 18.00/

OSTRAVASLEZSKÁ OSTRAVA 
HUSŮV SBOR

Talichovo kvarteto
Jan Talich  HOUSLE

Roman Patočka  HOUSLE

Vladimír Bukač  VIOLA

Petr Prause  VIOLONCELLO

j.h. Pavel Nikl  VIOLA

j.h. Peter Jarůšek  VIOLONCELLO

P R O G R A M :  

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ • Souvenir de Florence op. 70

ANTONÍN DVOŘÁK • Smyčcový sextet A dur op. 48

P R O G R A M : IL PRETE ROSSO A JEHO ČEŠTÍ SOUČASNÍCI 

ANTONIO VIVALDI • Canta in prato RV 616 

JAN ZACH • Cembalový koncert c moll 

ANTONIO VIVALDI • Moteto Longe mala umbrae terrores RV 629 

JIŘÍ ANTONÍN BENDA • Cembalový koncert G dur 

ANTONIO VIVALDI • Nisi Dominus RV 608

16. 9. /Úterý, 18.00/

TŘINEC
EVANGELICKÝ KOSTEL

Festivalový komorní orchestr SHF
Vojtěch Spurný  DIRIGENT, CEMBALO

Sólistka: Markéta Cukrová  MEZZOSOPR ÁN 

S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  5 5

FESTIVALOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR SHF

REZIDENTNÍ ORCHESTR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
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17. 9. /Středa, 19.00/

HAVÍŘOV
KOSTEL SV. ANNY

Festivalový komorní orchestr SHF
Vojtěch Spurný  DIRIGENT, CEMBALO

Sólistka: Markéta Cukrová  MEZZOSOPR ÁN 

P R O G R A M : IL PRETE ROSSO A JEHO ČEŠTÍ SOUČASNÍCI 

ANTONIO VIVALDI • Canta in prato RV 616 

JAN ZACH • Cembalový koncert c moll 

ANTONIO VIVALDI • Moteto Longe mala umbrae terrores RV 629 

JIŘÍ ANTONÍN BENDA • Cembalový koncert G dur 

ANTONIO VIVALDI • Nisi Dominus RV 608

18. 9. /Čtvrtek, 19.30/

OSTRAVATŘEBOVICE
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková  HOUSLE

Marek Zwiebel  HOUSLE

Pavel Nikl  VIOLA

Peter Jarůšek  VIOLONCELLO 

P R O G R A M : 

ANTONÍN DVOŘÁK • Smyčcový kvartet č. 10 Es dur op. 51 „Slovanský”

LEOŠ JANÁČEK • Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné”

FESTIVALOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR SHFshf  2014FESTIVALOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR SHFshf  2014shf  2014REZIDENTNÍ ORCHESTR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014REZIDENTNÍ ORCHESTR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  5 5

PARTNER KONCERTU: NADACE LEOŠE JANÁČKA
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19. 9. /Pátek, 18.00/

OSTRAVAMARIÁNSKÉ HORY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY

Moravská fi lharmonie Olomouc
Stanislav Vavřínek  DIRIGENT

Český fi lharmonický sbor Brno
Petr Fiala  SBORMISTR

Sólisté: Kateřina Kněžíková  SOPR ÁN • Lucie Hilscherová  ALT 
Tomáš Černý  TENOR • Martin Gurbaľ  BAS 

20. 9. /Sobota, 18.00/

P R O G R A M :

FELIX MENDELSSOHN • Lauda Sion 

GIACOMO PUCCINI • Messa di Gloria

OSTRAVASTARÁ BĚLÁ 
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Musica Florea
Marek Štryncl  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ 

P R O G R A M : LEOŠ JANÁČEK A VZNIK BAROKA

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928) • Introitus In nomine Iesu 

GIOVANNI GABRIELLI (1554–1612) • Canzon à 5 

LEOŠ JANÁČEK • Suscepimus Deus, Regnum mundi

ALESSANDRO GRANDI (1586–1630) • Sonáta Sopra Deus Miseratur Nostri 

GREGORIO ALLEGRI (1582–1652) • Falsobordone – Miserere

BIAGIO MARINI (1594–1663) • Passacalio à 4

LEOŠ JANÁČEK • Exaudi Deus

LEOŠ JANÁČEK • Fuga A dur (orig. pro klavír)

LEOŠ JANÁČEK • Exurge Domine, Communio – Fidelis servus

MARCO UCCELLINI (1603–1680) • Sinfonia decima nona á 4

GIOVANNI BATTISTA BOVICELLI (1550–1594) / GABUCCI, GIOVANELLI 

• Falsobordone – Magnifi cat

PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ shf  2014A NADACE LEOŠE JANÁČKAshf  2014A NADACE LEOŠE JANÁČKAshf  2014shf  2014ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2014shf  2014shf  2014REZIDENTNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORYshf  2014shf  2014A HULVÁKYshf  2014S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  57 S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  58
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21. 9. /Neděle, 17.00/

OSTRAVACENTRUM
EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL 

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks  DIRIGENT

Sólisté: Alena Hellerová  SOPR ÁN

Kamila Mazalová  ALT 
Václav Čížek  TENOR

Tomáš Král, Jaromír Nosek  BAS 

P R O G R A M : CONVERSATIONS AMUSANTES – ZÁBAVNÉ ROZHOVORY

GEORG PHILIPP TELEMANN • Concerto Primo G dur TWV 43:G1

LOUIS-GABRIEL GUILLEMAIN • Sonáta op. XII č. 3 d moll

GEORG PHILIPP TELEMANN • 5e Quatuor A dur TWV 43:A3

LOUIS-GABRIEL GUILLEMAIN • Sonáta op. XII č. 2 h moll

GEORG PHILIPP TELEMANN • 3e Quatuor G dur TWV 43:G4

ORLOVÁ 
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Linde Brunmayr (RAKOUSKO)  BAROKNÍ FLÉTNA

John Holloway (ANGLIE/ŠVÝCARSKO)  BAROKNÍ HOUSLE

Lorenz Duftschmid (RAKOUSKO)  VIOLA DA GAMBA

Lars Ulrik Mortensen (DÁNSKO)  CEMBALO

Ulrike Becker (NĚMECKO)  BAROKNÍ VIOLONCELLO

22. 9. /Pondělí, 18.00/

P R O G R A M : 

JAN DISMAS ZELENKA • Requiem in D za Augusta Silného

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL • Dixit Dominus

COLLEGIUM 1704shf  2014COLLEGIUM 1704shf  2014shf  2014REZIDENTNÍ ORCHESTR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014REZIDENTNÍ ORCHESTR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014COLLEGIUM VOCALE 1704shf  2014COLLEGIUM VOCALE 1704shf  2014shf  2014REZIDENTNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014REZIDENTNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU:shf  2014shf  2014 MĚSTO ORLOVÁshf  2014S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  60
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23. 9. /Úterý, 18.00/

OSTRAVAZÁBŘEH
KOSTEL SVATÉHO DUCHA 

Linde Brunmayr (RAKOUSKO)  BAROKNÍ FLÉTNA

John Holloway (ANGLIE/ŠVÝCARSKO)  BAROKNÍ HOUSLE

Lorenz Duftschmid (RAKOUSKO)  VIOLA DA GAMBA

Lars Ulrik Mortensen (DÁNSKO)  CEMBALO

Ulrike Becker (NĚMECKO)  BAROKNÍ VIOLONCELLO

P R O G R A M : 

JOHANN GEORG PISENDEL • Sonáta e moll pro housle a basso continuo

CARL PHILIPP EMANUEL BACH • Rondo II G dur

CARL PHILIPP EMANUEL BACH • Sonáta pro housle a cembalo B dur Wq 77

FRANTIŠEK BENDA • Sonáta XI pro sólové housle a violoncello D dur

GOTTFRIED HEINRICH STÖLZEL • Enharmonická sonáta c moll

JOHANN GOTTLIEB GRAUN • Sonáta G dur pro housle a basso continuo

FRANTIŠEK BENDA • Sonáta XXIII c moll

BRUNTÁL 
EVANGELICKÝ KOSTEL 

Leila Schayegh (ŠVÝCARSKO)  BAROKNÍ HOUSLE

Václav Luks  CEMBALO 
Michal Sťahel (SLOVENSKO)  BAROKNÍ VIOLONCELLO

24. 9. /Středa, 19.00/

P R O G R A M : CONVERSATIONS AMUSANTES – ZÁBAVNÉ ROZHOVORY

GEORG PHILIPP TELEMANN • Concerto Primo G dur TWV 43:G1

LOUIS-GABRIEL GUILLEMAIN • Sonáta op. XII č. 3 d moll

GEORG PHILIPP TELEMANN • 5e Quatuor A dur TWV 43:A3

LOUIS-GABRIEL GUILLEMAIN • Sonáta op. XII č. 2 h moll

GEORG PHILIPP TELEMANN • 3e Quatuor G dur TWV 43:G4

PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH shf  2014S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  6 0
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25. 9. /Čtvrtek, 18.00/

OSTRAVAPLESNÁ
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Leila Schayegh (ŠVÝCARSKO)  BAROKNÍ HOUSLE

Václav Luks  CEMBALO 
Michal Sťahel (SLOVENSKO)  BAROKNÍ VIOLONCELLO

P R O G R A M : 

JOHANN GEORG PISENDEL • Sonáta e moll pro housle a basso continuo

CARL PHILIPP EMANUEL BACH • Rondo II G dur

CARL PHILIPP EMANUEL BACH • Sonáta pro housle a cembalo B dur Wq 77

FRANTIŠEK BENDA • Sonáta XI pro sólové housle a violoncello D dur

GOTTFRIED HEINRICH STÖLZEL • Enharmonická sonáta c moll

JOHANN GOTTLIEB GRAUN • Sonáta G dur pro housle a basso continuo

FRANTIŠEK BENDA • Sonáta XXIII c moll

26. 9. /Pátek, 18.00/

PASKOV 
KOSTEL SV. VAVŘINCE

Zemlinského kvarteto
František Souček, Petr Střížek  HOUSLE

Petr Holman  VIOLA

Vladimír Fortin  VIOLONCELLO

j.h. Igor Františák  KLARINET

P R O G R A M : 

WOLFGANG AMADEUS MOZART • Kvintet A dur KV 581

JOHANNES BRAHMS • Kvintet h moll op. 115

PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-PLESNÁshf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTO PASKOVshf  2014
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27. 9. /Sobota, 16.00/

RYCHVALD 
HUSŮV SBOR

Zemlinského kvarteto
František Souček, Petr Střížek  HOUSLE

Petr Holman  VIOLA

Vladimír Fortin  VIOLONCELLO

j.h. Igor Františák  KLARINET

P R O G R A M : 

FRANCESCO CAVALLI • Calisto (barokní opera s loutkami o třech dějstvích)

OPAVA 
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Collegium Marianum 
Jana Semerádová  UMĚLECK Á VEDOUCÍ 

Buchty a loutky
Sólisté: Hana Blažíková  SOPR ÁN • Barbora Sojková  SOPR ÁN 
Jan Mikušek  KONTR ATENOR • Tomáš Lajtkep  TENOR 
Tomáš Král  BARY TON

27. 9. /Sobota, 19.00/

P R O G R A M :

WOLFGANG AMADEUS MOZART • Kvintet A dur KV 581

JOHANNES BRAHMS • Kvintet h moll op. 115

PARTNER KONCERTU: shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014MĚSTO RYCHVALDshf  2014shf  2014COLLEGIUM MARIANUM shf  2014shf  2014shf  2014REZIDENTNÍ ORCHESTR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2014shf  2014shf  2014PARTNER KONCERTU: shf  2014shf  2014STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVAshf  2014S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  61
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28. 9. /Neděle, 17.00/

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
OSTRAVA  MARIÁNSKÉ HORY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY

Janáčkova fi lharmonie Ostrava
Philippe Bernold (FRANCIE)  DIRIGENT

Sbor Národního divadla moravskoslezského
Jurij Galatenko  SBORMISTR

Moravský komorní sbor • Jiří Šimáček  SBORMISTR 
Sólisté: Eva Dřízgová-Jirušová  SOPR ÁN

Anna Číhalová-Nitrová  MEZZOSOPR ÁN 
Jaroslav Březina  TENOR • Martin Gurbaľ  BAS 

P R O G R A M :

ANTONÍN REJCHA • Requiem 

ANTONÍN DVOŘÁK • Te Deum 

PARTNER KONCERTU: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – MARIÁNSKÉ 

HORY A HULVÁKY

Výstavu pořádá Svatováclavský hudební festival, o. s., 
ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy

FOYER NOVÉ RADNICE V OSTRAVĚ

Svatováclavský hudební festival
Autorská výstava fotografa Ivana Korče (1. listopadu – 30. listopadu 2014)

Doprovodné akce:

S L O V O  K  P R O G R A M U  N A  S T R A N Ě  61
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Vážení přátelé, 

máte-li zájem podporovat a rozvíjet kulturní dění v moravskoslezském regionu a umožnit 

tak prezentování kulturního dědictví prostřednictvím koncertů duchovní hudby, máte nyní 

možnost stát se členy Klubu SHF. Finančním darem tak můžete pomoci naplňovat hlavní 

myšlenky Svatováclavského hudebního festivalu: 

•   navrátit duchovní hudbu do původních míst – sakrálních prostor kaplí, kostelů a chrámů; 

•   posilovat duchovní hodnoty prostřednictvím ojedinělých a hodnotných 

dramaturgických projektů; 

•   oživovat díla autorů nejen české hudební minulosti a zároveň představovat 

kompozice současných skladatelů; 

•   podporovat mladou a začínající generaci českých interpretů v jejich umělecké dráze

ČLENSTVÍ A JEHO VÝHODY:

Členem Klubu SHF se stáváte poskytnutím svého fi nančního daru v minimální 

hodnotě 1.000 Kč. Jeho výše Vás zařadí do příslušné skupiny dárců, z níž můžete 

čerpat řadu benefi tů, které jsme pro Vás připravili. Váš fi nanční dar bude použit 

na realizaci veškerých koncertů a projektů pořádaných Svatováclavským hudebním 

festivalem, o. s. Přednostně Vám také budeme zasílat informace o všech koncertech 

a akcích Svatováclavského hudebního festivalu, o. s., na elektronickou či poštovní 

adresu. Členové Klubu SHF budou na základě souhlasu jmenovitě uvedeni dle 

jednotlivých skupin dárců jak na webových stránkách www.shf.cz, tak v tištěném 

programovém katalogu. Členství v Klubu SHF je platné jeden rok od poskytnutí 

fi nančního daru. O darovanou částku si můžete snížit daňový základ.

SKUPINY DÁRCŮ: 

•   Dárce klubu: MUDr. Čestmír Ramík, Stanislava Moutelíková, Helena Návratová

•   Podporovatel klubu: Karel Haruda

•   Mecenáš klubu: Daniel Zaleski

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za zájem a přízeň a v budoucnu se těšíme na společná setkání .

S pozdravem a úctou

KLUBKLUB SVATOVÁCLAVSKÉHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU

Eva Dřízgová-Jirušová, umělecká ředitelka 

Svatováclavského hudebního festivalu
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Slovo k programu:

ANTONÍN DVOŘ ÁK – REQUIEM

1. 9.  Ostrava – Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny

Requiem op. 89, nebo také „smuteční mši“, jak má uvedeno v podtitulu, začal 

Antonín Dvořák (1841–1904) komponovat na Nový rok 1890 . Jeho partitura 

je na konci označena datem 31 . října 1890 . Motivem ke vzniku mše za ze-

mřelé nebyla žádná tragická osobní událost, jaká provázela vznik díla Stabat 

Mater . Důvod byl mnohem jednodušší, jednalo se o neurčitou objednávku 

vedení Birminghamského festivalu na dílo „nejvyšší závažnosti“ . Tato ob-

jednávka se objevila ve vhodné chvíli, téměř padesátiletý skladatel byl na vr-

cholu svých tvůrčích sil . Přesto mu už doba prožitého života nabízela prostor 

k bilancování a osobní, intimní zpovědi o svém vztahu k Bohu a otázkám 

smysluplnosti lidského žití . První provedení skladby proběhlo 9 . října 1891 

v Birminghamu se samotným skladatelem za dirigentským pultem . U nás 

bylo Requiem poprvé uvedeno 12 . března následujícího roku, 1892 na kon-

certě spolku Žerotín v Olomouci . Když se dílo roku 1901 hrálo ve Vídni, jed-

nalo se o jeden z největších Dvořákových úspěchů v tomto městě . Eduard 

Hanslick nadšeně referoval v Neue Freie Presse o „výtvoru ducha, jemuž se 

zplna otevřely poklady umění minulosti a který vládne suverénně všemi pro-

středky současnosti.“ 

Dvořákovo Requiem patří k myšlenkově nejhlubším autorovým kompozi-

cím . Je to dílo plné intimity, která určuje výraz celého díla . Z této nálady vy-

růstá i základní motivická myšlenka, která celou kompozici otevírá, prostu-

puje a uzavírá . Jedná se o čtyřtónový motiv v rozsahu velké sekundy, který se 

pohybuje v půltónových postupech . Tento motiv zazní v různých obměnách 

v celé skladbě téměř dvěstěkrát jako berliozovská idée fixe, jako neustálá při-

pomínka smrti, memento mori . Přes mnohonásobné opakování se uvedení 

tohoto motivu nestane nikdy monotónním, což je další z dokladů Dvořákovy 

mimořádné hudební erudice . Tento motiv, rovněž s představou smrti, Dvo-

řák použil už o dva roky dříve v Písních milostných. 

Dvořák zhudebnil celý církevní text . Kompozici rozdělil na dva samostat-

né oddíly . První, pochmurná, vykresluje poslední soud a skládá se z osmi 

částí (Introitus s Kyrie, Graduale a sekvence Dies irae rozdělená do šesti čás-

tí) . Druhá část je plná atmosféry útěchy a smíření, skládá se z pěti částí (Of-

fertorium, Hostias, Sanctus, Pie Jesu a Agnus Dei) . Nenajdeme zde uzavřená 

čísla sólová či sborová čísla jako například ve Stabat Mater. Každá část Re-

quiem je prokomponovaný hudební proud, kde je tematický materiál rovno-

měrně rozvíjen sólisty, sborem i orchestrem . 

Skladatel prý dlouho váhal, jak správně ukončit celé dílo, jestli v radost-

ném, očistném B dur, nebo potemnělém b moll . Nakonec se rozhodl pro obo-

jí . Sólisté a sbor končí v B dur, orchestrální dohra se vrací k b moll . Dvořá-

kovský badatel Jarmil Burghauser v tom vidí záměrnou symboliku a zároveň 

nejhlubší projev Dvořákova génia, kdy „pomíjivé mizí zároveň se smrtí, cosi 

vyššího však přetrvá navěky.“ Když Antonín Dvořák zemřel, zastavil se smu-

teční průvod se skladatelovými ostatky u Národního divadla, kde zazněly, 

pod vedením Františka Picky, tóny první části této skladby . 

Jaroslav Pszczolka

TOM Á S LUIS DE VIC TORIA – OFFICIUM DEFUNC TORUM 

6. 9.  Ostrava-Vítkovice, kostel sv. apoštola Pavla
7. 9.  Český Těšín, Evangelický kostel Na Nivách

Psal se rok 1605, když opustilo tiskařské stroje madridské královské tiskárny 

a spatřilo světlo světa Officium defunctorum, sex vocibus. In obitu et obsequiis 

Sacrae Imperatricis . Jeho autor, Tomás Luis de Victoria, složil své poslední 

dílo pro svou ochránkyni, císařovnu Marii, které sloužil jako kaplan a která 

zemřela dva roky předtím, 26 . února 1603 . 

Marie Španělská (nebo také Marie Rakouská), dcera Karla V . a sestra Fili-

pa II ., se po smrti svého manžela, císaře Maxmiliána II ., v roce 1576 rozhodla 

vrátit do Španělska . Poté, co v roce 1582 dorazila do Madridu, a po krátké cestě 

do Portugalska se definitivně nastěhovala do domu vedle Monasterio de las 

Descalzas Reales (kláštera královských bosých sester) . Až do své smrti se ob-

lékala do šatu sester III . řádu sv . Františka, i když je pravda, že nikdy do kláš-

tera nevstoupila, na rozdíl od své dcery, princezny Markéty . Přesně 13 . června 

1605 podepisuje Victoria pro infantku, řeholní sestru Margaritu de la Cruz, 

věnování svého posledního díla Officium defunctorum na památku její matky . 

Nebudeme zde objevovat jedno z nejvýznamnějších – a nejnahrávaněj-

ších – děl svého autora, dílo vysoké kvality, kde si expresivita podává ruce 

s tak střídmým nakládáním s vokálními party, že je možné si plně vychutnat 

církevní text podle dogmat vzešlých o mnoho let dříve z kanonického prá-

va tridentského koncilu . Vydání samotného Victorii obsahovalo potřebné 

igredience, aby se v souladu s novým Ceremoniale Episcoporum z roku 1600, 

vyhlášeným papežem Klimentem VIII ., mohly v doprovodu nové hudby ce-

lebrovat – přinejmenším částečně – první nocturno z ranní chvály (matuti-

num), mše a rozhřešení, které jsou tradiční součástí smutečního obřadu ka-

tolické církve . Liturgické akty spočívaly v celebrování několika „zkrácených“ 

ranních chval během vigilie, tzn . první nocturno se svou strukturou tvoře-

nou antifonami, žalmy, čteními a responsorii, které by se konalo v první pod-

večer po úmrtí a následujícího rána, a dále pak mše, která měla končit ritem 

rozhřešení, a to vše „corpore insepulto“ . 

Je tedy složité zrekonstruovat tuto liturgii formou koncertu, nejen vzhle-

dem k okolnostem daným situací, ale také proto, že jednotlivé smuteční obřa-

dy se střídaly v průběhu dvou přesně ohraničených dnů . La Grande Chapelle 

chce tedy připomenout, jak vypadala pohřební liturgie v Madridu za vlády 

Habsburků v prvních letech 17 . století . Nejedná se pouze o přísně liturgický 

akt, ale o rekonstrukci v podobě koncertu v moderní době . Z tohoto důvodu 

jsme se omezili na to, že jsme z ranních chval, které se konají během vigilie, 

vybrali pouze část odpovídající čtením a responsoriím, které do jisté míry 

tvoří páteř ranního obřadu . Pro ně Victoria složil pouze druhé ze čtení, Tae-
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det animam meam, v jednoduchém deklamativním stylu pro čtyři hlasy, a ne 

tedy pro šest hlasů, jako je tomu ve zbytku díla . Ostatní ranní chvály budou 

interpretovány jako cantus planus (rovný zpěv), na základě četných soudo-

bých zdrojů, které kolovaly v kaplích ve Victoriově době, šlo hlavně o zpěvní-

ky z kláštera Escorial (cca 1583) a z katedrály v Toledu (16 . st .) . Nicméně, jak se 

to klidně mohlo dít i v jeho době, jsme nahradili některá responsoria a čtení 

interpretovaná jako cantus planus polyfonními verzemi skladatelů, kteří byli 

v té době ve Španělsku velmi slavní: 

Cristóbal de Morales, „světlo Španělska v hudbě“ a vzor pro následující ge-

nerace hudebníků (Parce mihi Domine); Alonso Lobo (Credo quod redemptor) 

a Francisco Guerrero (Peccantem me quotidie), kteří jsou oba spojení s kated-

rálou v Seville, ale jejich díla se tiskla a opisovala v mnoha městech ve Špa-

nělsku i v Latinské Americe; a Philippe Rogier (Hei mihi Domine), vrcholný 

představitel pozdní francouzsko-vlámské polyfonní školy, který byl mistrem 

Královské kapely krále Filipa II . 

Různé části mše Missa Defunctorum se budou průběžně střídat s úseky 

zpívanými jako cantus planus, které zařadil ve svém tiskovém vydání samot-

ný Victoria . To bylo výjimečné, zvláště pro praxi obvyklou v té době, kdy se 

skladatelé takovým obměnám vyhýbali, protože to považovali za samozřej-

most a také proto, že se mohl obměňovat dokonce i formát tiskoviny . Po při-

jímání Lux aeterna a před responsoriem pro rozhřešení Libera me, Domine 

Victoria zařadil moteto Versa est in luctum, citovou poctu čisté hudební ré-

toriky – jak uvádějí specialisté na tuto hudbu –, která má sloužit jako medita-

ce po přijímání a začátku oficiálního rozloučení se zesnulým . Je zvláštní, že 

právě tento text byl v hispánské tradici velmi oblíbený, od Peñalosy na začát-

ku 16 . století až po Josého de Torres a dokonce i Barbieriho v 18 ., respektive 

19 . století . Ale právě na přelomu 16 . a 17 . století nacházíme tři mistrovská díla 

s tímto textem : autorem prvního je Alonso Lobo, druhé je toto dílo od Victo-

rii a to třetí složil Sebastián de Vivanco . Všichni tři volí formát pro šest hlasů 

snad v souladu s textem, který připomíná citeru, která měla mít podle tradi-

ce „sex chordarum“, tedy šest strun . A po motetu responsorium Libera me 

pro rozhřešení, s dobře diferencovanými částmi, jak tematicky, tak stylově . 

Nakonec, jako by to bylo okno do ráje, poslední Kyrie, které uzavírá respon-

sorium – a také celý koncert – a jehož svěžest kontrastuje s předcházejícími 

pasážemi . Malé melisma v Superius I nám nechává otevřenou bránu k naději 

světla, které se v tomto případě právě objevilo před protagonistkou tohoto 

velkého díla . Diskrétní doprovod dulciánu během celého díla přispívá k vy-

tvoření příhodné atmosféry . 

Juan Carlos Asensio, Albert Recasens

ZPÍVE JME, VĚRNÍ, SPOLEČNĚ – ZPĚ V Y ČESKÉ A NĚMECKÉ REFOR M ACE

11. 9.  Bystřice, Evangelický kostel
12. 9.  Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše

Je známo, že postoj Martina Luthera (1483–1546) k hudbě byl celkově velmi 

pozitivní . Zatímco ve Švýcarsku působící reformátoři Kalvín a Zwingli byli 

v tomto ohledu velmi zdrženliví a hudbu při bohoslužbě buď úplně odmíta-

li, nebo připouštěli pouze velmi prosté jednohlasé popěvky, Luther byl vůči 

soudobé hudební praxi velmi otevřený . Měl hluboké pochopení pro vrchol-

né umění vícehlasé kompozice; jeho oblíbeným skladatelem byl Josquin 

Desprez, jeden z vůdčích autorů období nizozemské polyfonie . Také při boho-

službě měla u Luthera hudba významné a nezastupitelné místo . Byla součástí 

zvěstování Božího slova; měla „zkypřit“ duši člověka pro přijetí Boží milosti . 

Z početných Lutherových vyjádření k tomuto tématu můžeme uvést alespoň 

jeden příklad: „Hudba je darem Božím, nikoliv darem lidským; zahání ďábly 

a rozveseluje lidi… Po teologii přisuzuji hudbě hned druhé místo a nejvyšší úctu.“

Úsilí o hlubokou reformu církve ovšem nevzniklo až s Martinem Luthe-

rem . První významnější podněty sahají zhruba o 100 let dříve do českých 

zemí – k osobě kazatele a teologa mistra Jana Husa . Jeho snahy o reformu 

církve byly – jak známo – násilně ukončeny na hranici během kostnického 

koncilu (1415) . Husitská církev se však stala určující silou v náboženském ži-

votě Čech až do nástupu protireformace v 17 . století .

V liturgické praxi zůstali husité – resp . jejich umírněné křídlo – dosti kon-

zervativní . Zprvu převzali latinský repertoár, který se zpíval v českých kos-

telech na počátku 15 . století . V průběhu tohoto století však postupně posílila 

původní tvorba . Byly to zejména duchovní písně – strofické zpěvy s jednodu-

chým pravidelným rytmem – které v liturgických knihách husitských obcí 

zaujímaly stále větší prostor . Tyto písně představují velmi rozmanitý reper-

toár: jsou mezi nimi zpěvy jednohlasé i vícehlasé, latinské i české . Právě díky 

požadavku srozumitelnosti bohoslužby se národní jazyk stále silněji prosa-

zoval . Dokonce původní latinské gregoriánské zpěvy byly nakonec podlo-

ženy českým textem . Duchovní písně husitských Čech hrály důležitou roli 

i pro pozdější hudbu luterské církve . Prostřednictvím zpěvníků Českých bra-

tří byly mnohé nápěvy českých písní převzaty do tradice německé, což ostat-

ně dokládají i dnešní německé kancionály . 

Program koncertu na Svatováclavském hudebním festivalu by chtěl zpro-

středkovat hudební – a tím v neposlední řadě i ideové – souvislosti mezi hu-

sitskou a luterskou reformací . Z liturgického hlediska vychází struktura pro-

gramu z uspořádání církevního roku . 

Koncert zahájí symbolicky česká píseň Zpívejme věrní společně z českob-

ratrského Rohova kancionálu . Tatáž melodie pak zazní v němčině ve vyni-

kajícím čtyřhlasém zpracování „prakantora“ luterské reformované církve Jo-

hanna Waltera . Jeho zhudebnění odpovídá přesně pasáži z Lutherovy úvahy, 

v níž popisuje sborovou sazbu s písňovým cantem firmem . Melodie písně je 

přednášena v pomalých hodnotách, zatímco ostatní hlasy „poskakují a sko-

tačí okolo, jako by tančily nebeský tanec .“

Po tomto úvodu se další část koncertu věnuje památce mistra Jana Husa . 

V obci jeho následovníků byl uctíván jako mučedník . Vzniklo dokonce latin-

ské officium, které se zpívalo ve výroční den jeho smrti . Zde uslyšíme dvě an-

tifony z tohoto officia, jejichž text výslovně zmiňuje Prahu i samotnou osobu 

Jana Husa .

Adventní část programu čerpá ze svébytné české tradice tzv . rorátní mše, 

která se zpívala v adventě každý den před rozedněním . V jejím repertoáru 
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se propojují gregoriánské melodie s duchovními písněmi v latině i češtině . 

Umírněné křídlo husitů bylo otevřené vlivům moderního slohu nizozemské 

polyfonie, což dokládá rukopisná sbírka vícehlasých zpěvů zvaná „Kodex 

speciálník“ . Z tohoto významného pramene – patrně pražského původu – 

pochází tříhlasá verze introitu Rorate celi i vynikající mariánské moteto Im-

peratrix gloriosa . 

V další části, která je věnována vánočnímu repertoáru, uslyšíme píseň Puer 

natus in Bethlehem: nejprve jednohlasou melodii s původním latinským tex-

tem, dále pak vícehlasé německé zpracování ve střídavě tří- a čtyřhlasé saz-

bě od Michaela Praetoria . Moteto Unde gaudent angeli nás opět zavede zpět 

do Čech . Jeho text imituje různé hudební nástroje, jako trubky a tympány . 

Zpěvy postní doby mají často zvláštní niterný výraz, který zřetelně kontra-

stuje s jásavými písněmi Vánoc . Typickým příkladem z českého prostředí je 

píseň Kristus příklad pokory . Autorem čtyřhlasého zhudebnění je Jan Traián 

Turnovský (1550–1606), kališnický duchovní a jeden z vůdčích českých skla-

datelů své doby . Jako německý „pendant“ můžeme zařadit Lutherovu ne-

smrtelnou píseň Aus tiefer Not, jejíž text parafrázuje 130 . žalm De profundis 

(Z hlubokosti volám k Tobě) . Zazní ve čtyřhlasém zpracování z pera již zmí-

něného skladatele Michaela Praetoria (1571–1621) . 

Do bohoslužebného repertoáru luterské církve byly občas převzaty zpěvy 

z podstatně starší tradice . To je případ středověké velikonoční písně Christ ist 

erstanden, která byla v různých jazykových verzích rozšířena po celé střední 

a východní Evropě . V části koncertu věnované velikonoční době je tato píseň 

zastoupena ve třech podobách: nejprve jako jednohlasá melodie s němec-

kým textem, dále v češtině ve dvojhlasé verzi s Jistebnického kancionálu (kol . 

1430) a konečně v latině jako tenor tříhlasého moteta .

Závěrem koncertu již setrváme v Čechách 15 . století prostřednictvím zpě-

vů ke svátku Božího těla . Jeho hlavním tématem byla úcta k eucharistii (pro-

měněné hostii) . Tato úcta měla v husitském prostředí zvláštní význam, pro-

tože přijímání pod obojí způsobou – tj . nejen těla, ale i krve Páně z kalicha 

– patřilo k programovým bodům husitů-kališníků .

JAN DISM A S ZELENK A – MISSA DEI FILII, TE DEUM, Z W V 146

14. 9.  Ostrava-centrum, Evangelický Kristův kostel

Již přibližně 35 let se starší hudba hraje tzv . „historicky informovaně“ . Jiné 

nástroje, jiné představy o zvuku, jiné způsoby interpretace a jiná obsazení 

změnily pohled především na barokní a ještě starší hudbu, zkomponovanou 

cca do roku 1750 . Tam, kde se kdysi rozprostírala rovina s velkým leskem 

na povrchu a malou substancí uvnitř – pokud to nebyla hudba duchovní po-

vahy nebo hudba kolem Bacha a Schütze – se nyní díváme na rozmanitou, 

členitou a živou hudební krajinu, zvláště ve středním Německu . Snad nej-

větší úspěch těchto snah spočívá ve znovuobjevení skladatelů, které myšlení 

19 . století a ještě více hudební scéna 20 . století zaměřená tu na romantismus, 

tu na avantgardu vymazaly z povědomí přátel hudby . 

Takovým skladatelem je Jan Dismas Zelenka . Teprve přibližně od roku 1970, 

od ojedinělých průkopnických počinů (zmínit zde musíme jméno českého 

flétnisty a hudebního vědce Milana Munclingera) realizovaných v Praze, na-

chází tento skladatel a jeho díla v hudební světě větší uznání; vydávání not, 

uvádění jeho děl a jejich nahrávky svědčí o řemeslně skvělém, nápaditém 

skladateli a o hudbě vysoké individuální kvality . Zelenkův soupis děl byl se-

staven a zveřejněn teprve v roce 1989; obsahuje 252 systematicky seřazených 

čísel, mezi nimi téměř 190 bezpochyby pravých skladeb; většinu (173) tvoří 

duchovní vokální hudba všeho druhu, zhudebnění mší a žalmů, úryvky mší, 

moteta, litanie a hymny, hudba pro katolické bohoslužby na drážďanském 

dvoře a pro jejich liturgické potřeby . Tyto okolnosti dodatečně ztížily obje-

vování tohoto hudebníka, který se narodil v Čechách v roce 1679; duchovní 

barokní hudba v Německu se ve stínu památky Johanna Sebastiana Bacha 

dlouho rozvíjela jen velmi ztěžka, zatímco hudební svět ve východní Evropě, 

k němuž do roku 1990 patřily i Praha a Drážďany, na duchovní hudbu obecně 

příliš neupozorňoval . 

O Zelenkově životě toho nevíme mnoho, nezachoval se ani jeho por-

trét . Mladý muž, narozený v roce 1679, se začal hudebně vzdělávat u svého 

otce, varhaníka ve středočeských Louňovicích pod Blaníkem; je zvláštní, 

že navzdory tomu neexistují ze Zelenkova pera žádné skladby pro kláveso-

vé nástroje . V Praze navštěvuje Collegium Clementinum, jezuitskou školu . 

V roce 1709 vstupuje do služeb císařského místodržícího Johanna Huber-

ta Hartiga a v následujícím roce se jako kontrabasista stává členem saské 

dvorní kapely . V roce 1716 pravděpodobně v doprovodu dědice kurfiřty Fri-

dricha Augusta pobývá v Benátkách, kde se mu dostává četných podnětů 

od slavných skladatelů jako Antonio Lotti a Alessandro Scarlatti, které lze 

objevit v jeho díle . 

Do roku 1719 žije Zelenka ve Vídni, kde studuje u slavného mistra kontra-

punktu Johanna Josepha Fuxe (kolem 1660–1741) . Je možné, že 20 . srpna 1719 

zažil svatbu saského dědice kurfiřty s habsburskou vévodkyní Marií Josefou . 

Potom začíná jeho vzestup, k čemuž mu bezpochyby pomohlo jeho vyznání; 

teprve v roce 1708 proměnil August Silný – kurfiřt a král, který z politických 

důvodů konvertoval ke katolicismu – operu na Drážďanském Taschenbergu 

v dvorskou kapelu a obsadil ji dalšími hudebníky, zpěváky a instrumentalis-

ty . V roce 1723 píše Zelenka, z pověření Collegia Clementinum, u příležitosti 

korunovace císaře Karla VI . českým králem, hudbu ke školnímu dramatu Me-

lodrama de Santo Wenceslao; zúčastní se pak premiéry 12 . září v Praze . 

O tři roky později zakládá kompletní inventář všech děl (až do roku 1739), 

která byla odehrána Drážďanskou dvorní kapelou . Po smrti kapelníka Johan-

na Davida Heinichena přebírá Zelenka v roce 1729 výhradní zodpovědnost 

za duchovní hudbu u dvora . V roce 1731 je označován jako basista a „Com-

positeur“ (skladatel); nicméně v témže roce je povolán do funkce kapelníka, 

na kterou zřejmě pomýšlel Zelenka, Johann Adolf Hasse (1699–1783) . Protože 

oslavovaný operní skladatel dává přednost životu v Benátkách (teprve poté, 

co v roce 1734 nastoupí do úřadu Fridrich August II ., se uvolí k tomu, aby se 

se svou ženou, oslavovanou primadonnou Faustinou Bordoni, přestěhoval 

do Drážďan), uchází se Zelenka v listopadu 1733 ještě jednou o toto místo; 
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je pak alespoň jmenován „církevním skladatelem“ (Kirchen-Compositeur) 

a v roce 1736 mu je zvýšen plat . 

To je zajímavé vzhledem k tomu, že již v červenci 1733 se o titul „Prädicat 

von dero Hoff-Capelle“ v Drážďanech rovněž ucházel lipský Director Musi-

ces, Johann Sebastian Bach, a následovně složil na počest nového saského 

kurfiřta a jeho rodiny několik oslavných kantát . Za touto horlivostí byl i osob-

ní kalkul a snaha o povýšení svého stavu vůči radě města . Bachova žádost 

byla v listopadu 1736 rovněž posouzena pozitivně; úřadoval nyní jako „Com-

positeur“, i když jen „z domova“, tedy nebyl povinen být přítomen na místě 

a neměl ani jiné konkrétní povinnosti . Jakou roli zde sehrál Zelenka, který 

se s Bachem osobně znal, zda dokonce vypomohl s premiérou mše, kterou 

Bach v roce 1733 zaslal do Drážďan spolu se svou žádostí (jádro pozdější Mše 

h moll), to bohužel nevíme . Stejně jako Bach se i Jan Dismas Zelenka v po-

sledních letech života soustředil na skládání exemplárních děl; vznikají tři 

Missae ultimae a dvě litanie, naposledy v roce 1744 zhudebnění Litanie laure-

tánské . Po roce 1740 se zdá, že je nemocný; Zelenka umírá 23 . prosince 1745 . 

Text Te Deum zhudebnil Zelenka dvakrát: cca v roce 1724 pro pět pěvec-

kých hlasů a orchestr (ZWV 145) a v roce 1731 „a due chori“, tedy pro dva sbo-

ry (ZWV 146); toto dílo zazní na koncertě . Je považováno za jisté, že toto ob-

zvlášť slavnostní dílo s velkým obsazením, které trvá přibližně půl hodiny, 

bylo hráno ke křtu princezny Marie Josefy v Drážďanech . Při takové příleži-

tosti nachází hymnus, který pochází z 5 . století od církevních otců sv . Amb-

rože nebo také Augusta, jistě liturgicky příhodný rámec . Slova „Salvum fac 

populum tuum Domine . . .“ redukuje Zelenka, jak si určitě žádal mimořádný 

liturgický akt, který neměl být „převýšen“ hudbou, na jednohlasou intonaci 

bez doprovodu .

V roce 1740 se Zelenka chopí rozsáhlého, dá se dokonce říci smělého pro-

jektu – mše . V dějinách hudby najdeme jen jeden podobný projekt, a sice u Jo-

sepha Haydna, který přibližně o padesát let později napsal pro rod Esterházy 

šest velkých mší a formálně tak učinil důležitý krok směrem ke „koncertním 

mším“ . Zhudebnění kompletního liturgického standardního textu ve více 

než hodinovém rozsahu by přesahovalo rámec bohoslužby a žádalo si tedy 

možnost být uvedeno jinde . Zelenka plánoval pod názvem Missae ultimae 

(Poslední mše) rovněž šest děl . První mši (Missa Dei Patris, ZWV 19) věnoval 

v září 1740 Bohu-Otci, druhou (Missa Dei Filii, ZWV 20) o něco později Bohu-

-Synovi . Třetí, která by byla věnována Bohu-svatému Duchu, neprovedl, ani 

čísla čtyři a pět . V roce 1736 zkomponoval Missa Sanctissimae Trinitatis ZWV 

17, věnovanou svaté Trojici, která by mohla být pokračováním této řady, ale 

Zelenka ji mezi Missae ultimae nepočítá . V únoru 1741 konečně vzniká Missa 

ultimarum sexta et forte ultimum omnia (ZWV 21), snad, jak se obával (a jak se 

mělo ukázat, skutečně tomu tak i bylo) poslední ze všech . 

Torzem zůstal nejen šestidílný cyklus, ale i Missa Dei Filii . Z ní Zelenka do-

končil jen části Kyrie a Gloria, obě ve formě číslované či kantátové mše, kdy 

jednotlivé textové úseky zaznívají v různých formách a obsazeních . Rozsah 

a délka těchto dvou kusů – rozčleněných do tří, případně sedmi vět – se po-

dobají (Kyrie a Gloria) bachovské Mši h moll – což vyvolává spekulace, zda lip-

ský kantor neznal Zelenkův projekt a zda se jím neinspiroval . Mši Missa Dei 

Filii tedy chybí Credo, Sanctus s Hosanna a Benedictus, stejně jako i Agnus 

Dei, což rovněž poukazuje na to, že tato díla nebyla koncipována pro bezpro-

střední potřeby Drážďanské dvorní kapely . 

Proporce zbývající vět působí směle a, pokud jde o rozdělení textu, podi-

vuhodně nevyváženě . Mezi oběma krátkými a identickými Kyrie Eleison sbo-

ru staví Zelenka do centra elegickou sopránovou árii (Christe Eleison) . Gloria 

začíná rozsáhlou instrumentální předehrou, v této větě plné strhující naděje 

zpracovává Zelenka první polovinu celého textu Gloria . Umně vplétá do hud-

by gregoriánskou intonaci . Následující prosba o slitování toho, kdo nese hří-

chy světa, sestávající ze dvou částí, je naléhavě přednesena opět po rozmách-

lém naladění nejdříve sopránem, potom duetem mužských hlasů . „Qui sedes 

ad dexteram patris“ přenáší prosbu o slitování na sbor . Na závěr následují 

dva páry vět, vždy krátce zapreludovány sborem . „Quoniam tu solus sanctus“ 

ve formě virtuózní altové árie, „Cum sancto spiritu“ ve formě fugy . Jejich téma 

a gestikulace jsou připomínkou věty z úvodního Gloria . 

Jak si saští protestanti stěžovali na změnu vyznání Augusta Silného, tak 

obdivovali upřímnou víru své kurfiřtky Christiany Eberhardiny (pro lipskou 

smuteční slavnost po její smrti v roce 1727 napsal Johann Sebastian Bach im-

pozantní slavnostní hudbu!), a stejně tak plodná byla tato konverze, z dneš-

ního pohledu, pro chrámovou hudbu . K protestantské tradici chorálu, kantát 

a motet se nyní přidalo moderní italské umění, které téměř nečinilo rozdílu 

mezi světským a duchovním psaním hudby . Belcanto a fugy, kontrapunkt 

a koncertantní kompozice vytvářely nádhernou syntézu . Nejpokročilejším 

mistrem v tomto oboru byl český „Compositeur“ Jan Dismas Zelenka . 

Andreas Bomba

IL PRETE ROSS O A JEHO ČEŠTÍ S OUČ A SNÍCI

16. 9. Třinec, Evangelický kostel
17. 9. Havířov, kostel sv. Anny 

Antonio Vivaldi byl donedávna hudebními znalci i širším obecenstvem 

vnímán povýtce jako skladatel hudby instrumentální . Udivující počet jeho 

koncertů pro nejrůznější nástrojová obsazení podnítil Igora Stravinského 

dokonce ke zlomyslnému výroku o tom, že Vivaldi opsal pětsetkrát jeden 

a tentýž koncert . Není to samozřejmě pravda a stejně tak není pravda, že Vi-

valdi byl převážně instrumentálním skladatelem . Jeho povinnosti operního 

impresária i angažmá v Benátkách v Ospedale della Pietà, kde působil pře-

chodně rovněž jako Maestro di choro, ho samozřejmě dovedly ke kompozici 

početných oper a církevních skladeb . Mezi hudebními vědci převažuje do-

dnes názor, že Vivaldiho cesta jako skladatele byla určena náhodami a nut-

ností . Kdyby v dubnu 1713 neodstoupil náhle ze svého místa jako Maestro di 

Choro v Ospedale della Pietà Francesco Gasparini, zřejmě by Vivaldi, který 

ve zmíněném ústavu vyučoval nadané dívky houslové hře, komponoval dále 

jen instrumentální hudbu a zůstal houslovým virtuosem . Jenom náhoda ho 

pohnula k tomu, aby do nástupu nového sbormistra v únoru 1719 Gasparini-

ho zastupoval a převzal jeho povinnosti .
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V té době patřilo k jeho povinnostem být přítomen při všech církevních svát-

cích . Stalo se tak i při nešporách Navštívení Panny Marie 2 . června 1717, kdy 

vyslechl svůj Žalm č. 126 Nisi dominus, provedený sólistkou, která je v ruko-

pise označena slovy Filia contralto . Zřejmě to byla Signora Caterina, biblická 

hrdinka jeho oratoria Juditha triumphans, které mělo rok předtím premiéru, 

a jejíž hlas se krásně snoubil se zvukem violy d ámore . Pro 10 . srpen 1725 si 

kostel San Lorenzo v Benátkách od Vivaldiho objednal u příležitosti slavnosti 

svého patrona moteta, koncerty a žalmy, které měly být provedeny v rámci 

nešpor . Je mimo veškerou pochybnost, že Prete Rosso se bohoslužby zúčast-

nil a vyslechl své virtuózní moteto Longe mala, umbrae terrores . Kdo zpíval? 

Plný hlas s velkým rozsahem, ženský nebo mužský alt . Možná kastrát, který 

přijel do Benátek zkoušet novou Vivaldiho operní premiéru…

Žalm Nisi dominus je nádherným darem sólistce a charakter hlasu se od-

ráží také ve struktuře díla . Pozoruhodná je síla a energie úvodního verše, 

dramatické stupňování v prestu Surgite postquam sederitis, homogenita a vře-

lé barvy v árii Cum dederit, hypnotická siciliana, kde hlas vytváří kantilénu 

podivuhodných zvukových barev, zatímco vysoké smyčce díky použití ple-

chových dusítek (Vivaldiho vynález) docilují zamlženého zvuku a spodní 

smyčce ustupují do pozadí . Sólistka musí vyjádřit blaženost árie Beatus vir 

a rovněž něžnou lyriku a komplexní city árie Gloria patri, která přináší at-

mosféru plnou tajemna, obklopenou stříbrným zvukem violy d ámore, kde 

Vivaldi (jak vtipně podotýká Michael Talbot) evokuje spíše slzavé údolí než 

zbožnou modlitbu . Obrovské intervaly jsou stejně jako chromatické postupy 

výzvou pro altistku .

Na nešporách v kostele San Lorenzo se sešly celé Benátky – zahraniční ná-

vštěvníci, vyslanci a potenciální mecenáši se zúčastnili této slavnosti, která 

se konala v nevýslovném horku . Mohla trvat až čtyři hodiny . Moteta vsunu-

tá mezi žalmy měla překlenout okamžiky relativního klidu tím, že dala po-

sluchačům příležitost naslouchat zvuku krásného hlasu . Dramatické a bri-

lantní moteto Longe mala, umbrae terrores, bohatě střídající prudké a něžné 

afekty, vyrůstá z této tradice . Altiska nebo kastrát mohli okouzlit publikum 

různorodou rytmikou v melismatech, ukázat obrovský hlasový rozsah 

a předvést dokonalou dechovou techniku . Primo uomo nebo prima donna 

se obrací k Bohu, zapřísahá ho, aby osvobodil lidstvo od všeho zla, a přechází 

v lyrických meditacích od rezignace k srdervoucímu nářku . Vivaldi znal své 

posluchačstvo a tímto hudebním předkrmem ho pozval k hlavnímu chodu: 

k operní sezóně, která měla začít na podzim v divadle Sant´Angelo .

Česká literatura první poloviny 18 . století je na cembalové koncerty poměr-

ně chudá . Důvodem může být mimo jiné i povzdech Františka Bendy, otištěný 

v jeho autobiografii, kde lituje, že se v mládí nenaučil dobře hrát na cemba-

lo, poněvadž v jeho okolí nebyl žádný pořádný nástroj! Připočteme-li k tomu 

historicky ověřené tvrzení, že první skutečně významnou pedagogickou osob-

ností v oboru hry na klávesové nástroje v Čechách byl až Wagenseilův žák 

František Xaver Dušek, není divu, že cembalové koncerty českých autorů vzni-

kají až v druhé polovině osmnáctého století a většinou nikoli na české půdě .

Koncert pro cembalo c moll Jana Zacha je zachován v pruské státní knihov-

ně a původně byl součástí archívu cisterciáckého kláštera v Heggbachu . Rok 

vzniku není znám, ale výrazná témata a skvělé zpracování ukazují spíše 

na Zachovo pozdní období, kdy působil jako kapelník na kurfiřtském dvoře 

v Mohuči . Skladba prozrazuje italskou inspiraci (Zach pobýval v Itálii) i zna-

lost galantního stylu .

Koncert pro cembalo G dur Františka Bendy je uveden v Breitkopfově kata-

logu z roku 1778, ale je možné, že vznikl mnohem dříve . Bendův styl se vyvíjel 

v souvislosti s ideovými proudy, které ovládaly Evropu od roku 1750 do sklon-

ku 18 . století . Benda jako stoupenec racionalismu a osvícenectví navazuje 

na pozdně barokní principy a dochází k osobitému slohu . I přes jeho pobyt 

v Paříži a v Itálii je spjat především se severoněmeckou hudbou a dopracoval 

se k hudebnímu výrazu, který tvořivě zpracovává podněty berlínské školy . 

O Bendově významu podává svědectví i Mozartův dopis otci, kde se vyznává 

ze svého obdivu k Bendovým skladbám, které poznal důkladně během svého 

druhého pobytu v Mannheimu roku 1778 .

Vojtěch Spurný

LEOŠ JANÁČEK A V ZNIK BAROK A

19. 9.  Ostrava – Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého

S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že hudební baroko bylo ve své počáteční 

fázi (kolem roku 1600) italskou revolucí . Revolucí slova . Emocionální náboj 

slov si měl podřídit hudební složku . Snaha o vyjádření extrémních emocí 

vedla k objevování nových výrazových prostředků a hudebních forem, což 

se neobešlo bez vzniku nových hudebních nástrojů . Téměř všechny nástro-

je dnešního symfonického orchestru mají svůj původ v době barokní . Část 

koncertu věnujeme těm autorům, u kterých se dá předpokládat, že se jejich 

skladby staly „obětí“ zmíněné revoluce . Záměrně jsme také vybrali skladby 

starší předbarokní formy – falsobordony G . Allegriho a G . B . Bovicelliho . Ze-

jména tyto skladby budeme interpretovat „v novém stylu“ raně barokních 

kompozičních a výrazových experimentů, o kterých víme, že byly hojně uží-

vány . A to nejen v nově napsaných skladbách, ale i ve starších duchovních dí-

lech, která původně s tímto novým stylem neměla nic společného . Nápadná 

jistě bude improvizační technika tzv . diminucí . Jednoduše řečeno, jedná se 

o většinou rychlé ozdobné skupiny not (passaggi) menšího i překvapivě vět-

šího rozsahu, které „zahušťovaly“ a propojovaly různé intervaly delších not . 

Překvapující budou poněkud archaicky znějící ornamenty a experimenty 

nepřipravených disonancí a držených prodlev, které jako by nerespektovaly 

harmonická a kontrapunktická pravidla . Je zřejmé, že se i tehdy dospívalo 

ke klastrově disonantním souzvukům, které nám budou někdy připomínat 

kompozice 20 . století . Podkladem pro techniku diminucí a specifických oz-

dob nám budou Breve et facile maniera d’essercitarsi G . L . Confortiho z roku 

1593 a Regole Passaggi di musica (1594), odkud pochází Falsobordone Magni-

ficat, který Bovicelli poskládal s autorů Gabucciho a Giovanelliho a přidal 

k němu příklad bohatě ozdobeného prvního hlasu .

Je známo, že se jedenáctiletému Leoši Janáčkovi stal učitelem vynikající 

sbormistr a skladatel Pavel Křížkovský . A to ve fundaci augustiniánského 
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kláštera Králové na Starém Brně (1865–1869) . Pro náš koncert je zajímavé, že 

se zde Janáček učil generálbasu a kontrapunktu, který Janáčkovi zprostřed-

koval styk s barokní a renesanční kompoziční technikou . Tu vtělil zejména 

do malých liturgických sborových skladeb na latinské texty . Tato díla respek-

tovala palestrinovský styl, který byl prosazován a pěstován v rámci tzv . ceci-

liánské reformy církevní hudby . Je zřejmé, že liturgické skladby sotva dvace-

tiletého Leoše Janáčka vznikly jako samostatné skladby nad rámec školních 

povinností a osnov . Často se opírají o gregoriánský nápěv a v několika přípa-

dech se k pěveckým hlasům přidávají varhany, které však mají jen podpůrný 

charakter . Proto jsme si dovolili doprovod obohatit smyčcovou instrumenta-

cí, aniž bychom cokoli přidali nebo ubrali na kompozičním záměru autora . 

Též jsme tak učinili v jeho Fuze A dur pro klavír, kterou Janáček napsal během 

svého studia v Lipsku roku 1879–1880 a která svědčí o pozoruhodné barokní 

inspiraci autora .

Marek Štryncl

FELIX MENDEL SS OHN – L AUDA SION OP. 73

20. 9.  Ostrava – Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) byl vnukem židovského osví-

cenského filozofa Mosese Mendelssohna . Ve věku sedmi let, tedy roku 1816, 

byl pokřtěn jako luterán . Toto vyznání pak po zbytek svého krátkého života 

praktikoval . Jméno Bartholdy převzal skladatel od svého strýce Jakoba, jenž 

toto jméno koupil a užíval . Množství jeho hudby vycházelo z protestant-

ského chorálu, např . Reformační symfonie s citací chorálu Ein feste Burg ist 

unser Gott nebo oratorium Paulus, které začíná citací chorálu Wachet auf, 

ruft uns die Stimme . Dokonce i v některých instrumentálních dílech autora 

můžeme slyšet intonace připomínající chorál, jako by skladatel chtěl, ať se 

i v jeho koncertních skladbách objeví duchovní prvek . V této souvislosti je 

zajímavé srovnání s hudbou J . S . Bacha, jehož Mendelssohn velice obdivoval . 

V koncertní hudbě tohoto barokního génia rovněž najdeme chorální melo-

die, v jeho případě se ovšem jedná o chorály skutečné . Vše souviselo s nejvyš-

ším duchovním posláním, které ve svém díle spatřoval a které bylo asi blízké 

i Mendelssohnovi . Přes takto otevřené hudební přihlášení k protestantismu 

skladatel vytvořil i množství duchovní hudby určené pro katolické vyznání 

a stejně tak i pro potřeby anglikánské církve . Činil tak v duchu nejlepších zá-

sad ekumenismu, jehož důležitost mu vštěpoval jeho dědeček . K nejdůleži-

tějším Mendelssohnovým duchovním pracím patří jeho dvě oratoria Paulus 

a Eliáš. První z nich symbolicky připomíná skladatelovu náboženskou kon-

verzi a druhá je připomínkou racionálního judaismu Mosese Mendelssohna . 

V porovnání s jinými sakrálními díly Felixe Mendelssohna-Bartholdyho 

je kantáta Lauda Sion op. 73 méně proslulou prací, a to přesto, že se jedná 

o jedno z nejlepších skladatelových děl . Roku 1845 požádal lutyšský biskup, 

v rámci příprav na oslavy 600 . výročí zavedení svátku Božího těla, Felixe Men-

delssohna o zkomponování díla Lauda Sion, které by bylo věnováno belgické 

bazilice Saint Martin . Premiéra díla se konala o rok později, 11 . června 1846 . 

Pro skladatele, jenž v té době usilovně pracoval na dokončení oratoria Eliáš, 

nebylo splnění takového úkolu jednoduché . Melodii sekvence, jejímž auto-

rem je Tomáš Akvinský, skladatel dobře znal, neboť v celé kantátě můžeme 

slyšet mnoho odkazů na původní chorální materiál . 

Lauda Sion je jednou z pěti sekvencí, které jsou od dob tridentského konci-

lu (1545–1563) v liturgii užívány (kromě této sekvence jsou to ještě svatodušní 

Veni sancte Spiritus, za zemřelé Dies irae, velikonoční Victimae paschali laudes 

a od roku 1727 Stabat mater) . Lauda Sion byla složena roku 1264 Tomášem 

Akvinským při příležitosti zavedení nového svátku Těla a Krve Páně (lidově 

Božího těla) . Zhudebněna byla tato sekvence mnohokrát, např . Giovannim 

Pierluigim da Palestrinou, Orlandem di Lassem nebo právě Felixem Mendel-

ssohnem-Bartholdym . Zda skladatel znal Lassovo, či Palestrinovo zhudeb-

nění, není zcela jasné . Jisté ovšem je, že pro vznik díla Lauda Sion byla důle-

žitou inspirací stará italská chrámová hudba, která se nad Mendelssohnem 

„vznáší jako kadidlo“, jak se skladatel jednou svěřil Robertu Schumannovi . 

Jaroslav Pszczolka

GIACOMO PUCCINI – MESSA DI GLORIA

20. 9.  Ostrava – Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny

Messa, nebo také Messa a quattro voci Giacoma Pucciniho (1858–1924) je mše 

komponovaná pro orchestr, čtyřhlasý sbor a sólový tenor, baryton a bas . 

V současnosti je toto dílo známo spíše pod nesprávným názvem Messa di Glo-

ria. K omylu v pojmenování došlo v prvním tištěném vydání skladby v nakla-

datelství Mills Music of New York roku 1951 . Pucciniho Messa je zhudebněním 

celého mešního ordinária, Messa di Gloria je označením zkrácené mše pouze 

se zpěvy Kyrie a Gloria. Mše byla velmi úspěšnou kompozicí mladého skla-

datele . Kladné reakce se jí dostalo jak od publika, tak od odborné kritiky té 

doby . Přesto se premiéra skladby stala na dlouho poslední příležitostí, kdy 

bylo možné dílo slyšet . To bylo dáno Pucciniho zájmem o další prostředky 

hudebního vyjádření . Přestal se tedy věnovat duchovní hudbě a soustředil se 

na operní tvorbu, která mu později zajistila proslulost . Velkolepá mše byla za-

stíněna takovými díly jako Tosca, nebo Madam Butterfly . Zájem o operu pro-

budil v mladém umělci jeho učitel harmonie Carlo Amgeloni . Když Puccini 

uslyšel Verdiho Aidu, rozhodl se definitivně, že nebude pokračovatelem tradi-

ce svých předků, tedy že se nebude věnovat chrámové hudbě . Podle jeho vlast-

ních slov se mu poslechem zmíněné opery „otevřelo okno do hudebního světa“ .

Messa di Gloria není pouhým produktem skladatelova mládí, který by ne-

obstál v porovnání se jeho pozdějšími opusy . Přestože se jedná o dílo rela-

tivně mladého umělce, najdeme zde všechny prvky budoucích mistrovských 

kompozic skladatele . Dílo svým způsobem předznamenalo Pucciniho drá-

hu operního skladatele . Sólové árie připomínají spíše operní než chrámovou 

hudbu . Některé motivy dokonce skladatel použil v dalších svých dílech, např . 

Agnus Dei v opeře Manon Lescaut nebo v Edgarovi . 

Skladba vznikla jako absolventská práce završující skladatelovo studium 

na Instituto Musicale Pacini v Lucce a byla provedena 12 . července 1880 . Zá-
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roveň bylo dílo zamýšleno jako pocta tradici Pucciniho rodu, jenž se po čtyři 

generace specializoval na oblast chrámové hudby . Credo z této mše již bylo 

napsáno a provedeno o dva roky dříve a bylo původně zkomponováno jako 

samostatná skladba . Po premiéře roku 1880 psaly noviny Provincia di Lucca 

o Pucciniho mši jako o díle „plném nanejvýš vznešených myšlenek, výborně 

harmonizovaném a skvěle zkomponovaném.“ Il Progresso poznamenává, že 

rozložení částí je velice dobře vystavěno, celek výborně harmonizován a me-

lodie jsou velmi působivé . 

Svůj rukopis mše Puccini nikdy nevydal . Přes velice pozitivní přijetí bylo 

dílo znovu provedeno až roku 1952 v Chicagu a poté v Neapoli, kdy se znovu 

setkalo s podobným ohlasem .

Jaroslav Pszczolka

CONVER SATIONS A MUSANTES – Z ÁBAVNÉ ROZHOVORY 

22. 9.  Orlová, kostel Narození Panny Marie
23. 9.  Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha

Na podzim roku 1737 si Georg Philipp Telemann splnil toužebné přání: od-

cestoval na několik měsíců do Paříže, do centra francouzské hudby, které 

si vysoce cenil . „Je suis grand Partisan de la Musique Française, je l ávoue 

(Musím přiznat, že jsem velkým milovníkem francouzské hudby),“ svěřil 

se hamburskému kolegovi a hudebnímu spisovateli Johannu Matthesono-

vi v roce 1717 (který dopis včetně přiloženého německého překladu otiskl 

ve svých novinách Critica Musica) a skutečně, osobitost francouzského stylu 

ho fascinovala už mnoho let předtím . V mládí začal studovat, zpracovávat, 

modifikovat a brzy také spojovat do tzv . smíšeného stylu (J . J . Quantz) různé 

národně zabarvené hudební styly . Zasazoval se o rozšíření tohoto hudební-

ho stylu v Německu a šel svým současníkům příkladem . Existoval dokonce 

názor, že Telemann komponoval více francouzsky než samotní Francouzi, 

takže i Mattheson se domníval: Zda Telemann „podnikl svou pařížskou ces-

tu proto, aby se učil, nebo aby učil, není jasné . Já si spíše myslím, že prvořa-

dým účelem bylo to druhé .“

Telemannův pobyt v Paříži znamenal grandiózní úspěch . Jeho díla byla 

uváděna na Concerts Spirituels – ještě nikdy předtím se německému sklada-

teli nepodařilo, aby se dostal na tyto ryze francouzské koncerty v pařížských 

Tuilerijských zahradách . Telemann získal v Paříži královské generální privi-

legium na 20 let, které mu umožnilo tisknout v Paříži vlastní skladby a mít 

na ně po dobu 20 let ochranné právo v rámci Francie . Díky tomuto privilegiu 

vyšlo v roce 1738 také jeho 6 Nouveaux Quatuors, z nichž dvě kvarteta (A dur 

a G dur, TWV43:G4) zazní na našem koncertě . 

Quadro představovalo podle Telemannových současníků náročný kompo-

ziční žánr, bylo považováno za „prubířský kámen pravého kontrapunktisty“ . 

Jak uvedl Johann Joachim Quantz, skladatel, který učil hře na flétnu pruské-

ho krále Fridricha II ., rovnocenně při něm koncertují zvukově různé nástroje 

na instrumentálním basovém základě, přičemž nemá být slyšet, „jestli má 

přednost ten či onen hlas“ (Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu 

spielen, 1752). Telemann složil kvartet pro příčnou flétnu, housle, ve Francii 

velmi oblíbenou gambu (alternativně k tomu violoncello, které právě začalo 

být moderní) a basso continuo . Slohově se základní francouzský charakter 

kvartetu mistrně mísí stále znovu s jinými národními styly, především s ital-

skými koncertními prvky, ale také s polským a německým stylem . 

Zcela ve stylu tohoto ve Francii tak oblíbeného „Quatuor“ jsou také skladby 

Louise-Gabriela Guillemaina . Tento houslista, který vyrostl v Paříži, byl žá-

kem Jean-Marie Leclaira a hře na housle ho během dlouhé italské cesty učil 

rovněž slavný houslista Giovanni Battista Somis . Proto i on byl důvěrně se-

známen s italským stylem . Louis-Gabriel Guillemain byl za Ludvíka XV . „mu-

sicien ordinaire“ na francouzském dvoře a koncertoval na soukromých kon-

certech pro krále a královnu . Jeho skladby rovněž často zaznívaly na Concerts 

Spirituels a jsou předzvěstí galantního stylu 50 . let 18 . století . 

Linde Brunmayr-Tutz

FR ANCES CO C AVALLI – C ALISTO

27. 9.  Opava, kostel sv. Václava 

Příběh o Nymfě Calisto, do níž se zamiluje Jupiter, avšak pouze v převleku 

za Dianu je jeho láska opětována, převzal libretista Faustini z Ovidiových 

Proměn a rozšířil je o nové zápletky a komické scény na způsob commedia 

dell árte . 

Nezávislé loutkové divadlo Buchty a loutky a hudební těleso Collegium Ma-

rianum společně vytvořili originální loutkové ztvárnění raně barokní opery 

Francesca Cavalliho La Calisto, které propojuje loutkové divadlo s živými 

zpěváky-herci a hudebním doprovodem instrumentálního souboru . Diva-

delní forma vychází z principů barokního divadla včetně divadelních „zázra-

ků a iluzí“, pojatých ovšem způsobem typickým pro divadlo Buchty a loutky, 

a využívá velké řezbované marionety a jejich „dublování“ živými zpěváky . 

Projekt Calisto je svým způsobem prvním českým multižánrovým zpraco-

váním ve své době oblíbené italské barokní opery a přinese českému publiku 

nový pohled na historickou hudební a dramatickou předlohu . První prove-

dení opery v roce 1651 v divadle San Appolinare v Benátkách doprovázela 

grandiózní výprava s podivuhodnou mašinérií a scénickými efekty . Calisto 

v podání Collegia Mariana a Buchet a loutek přináší stejně tak rozmanitou 

podívanou plnou proměn a překvapení .

ANTONÍN RE JCHA – REQUIEM 

28. 9.  Ostrava – Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny

Antonín Rejcha (1770–1836) byl dlouho znám jako uznávaný autor teoretic-

kých spisů, ze kterých čerpal i Bedřich Smetana nebo Fryderyk Chopin, dále 

jako vážený pedagog pařížské konzervatoře a skladatel dechových kvintetů, 

klavírních fug a symfonií . Jeho rukopisy jsou rozesety po celé Evropě . Proto 
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doposud nebyl zpracován systematický katalog skladatelova díla, přestože 

se o to u nás pokusila roku 1977 Olga Šotolová . Velké množství jeho skladeb 

uchovává pařížská knihovna Bibliothéque Nationale du Conservatoire a de 

l´opera. Když tato instituce zveřejnila svůj seznam Rejchových kompozic, 

mohli jsme tohoto vlivného českého hudebního skladatele a pedagoga po-

znat rovněž jako autora velkých vokálně instrumentálních skladeb .

Objevem v tomto smyslu byla i monumentální Missa pro defunctis – Requi-

em, která vznikla ve Vídni v letech 1802–1808, tedy před umělcovým trvalým 

přesídlením do Paříže . Requiem je Rejchovou uměleckou reakcí na Napoleo-

novo tažení Evropou . K nejsilnějším podnětům patřilo obsazení Vídně roku 

1805, bitva u Jeny, kde padl Rejchův obdivovatel, hudbymilovný Ludvík Prus-

ký roku 1806 a následné obsazení Lipska . Když skladatel přijel do tohoto hud-

bymilovného města na koncertní provedení svých děl, stalo se tak v době, kdy 

do jeho ulic vpochodovala francouzská vojska . 

Rejchova Missa pro defunctis – Requiem, která vznikla v době mezi mo-

numentálním Mozartovým a Berliozovým Requiem, je rozsáhlé technicky 

a provozně náročné dílo určené pro čtyři sólisty, smíšený sbor a orchestr . 

Vyrůstá z tradic chrámové hudby . Svým důrazem na dechové nástroje, čas-

té užívání trombonů v tříhlasé harmonii, i převahou sborových čísel však 

rámec své doby přesahuje . Tradiční fugové zpracování části Quam olim Ab-

rahae, stejně jako závěrečného sboru, nezapře skladatele, jenž byl současně 

profesorem kontrapunktu a fugy, stejně jako inovátor této staré formy (36 

klavírních fug) . V celém díle můžeme nalézt i další znaky typické pro Rejchův 

rukopis, jsou jimi například bohatá instrumentace, pestrý modulační plán 

a užití chromatiky . 

Po dokončení Requiem se Rejcha usadil roku 1808 trvale v Paříži, kde se 

postupně stal profesorem a posléze i ředitelem pařížské konzervatoře, a kde 

ve svých teoretických spisech vyjádřil své kompoziční zásady vysledovatelné 

už v Requiem . Mimo jeho přímé žáky, jakými byli např . H . Berlioz, C . Franck, 

Ch . Gounod, nebo soukromě F . Liszt, ovlivnily tyto spisy několik generací ev-

ropských hudebních skladatelů .

Jaroslav Pszczolka

ANTONÍN DVOŘ ÁK – TE DEUM OP. 103

28. 9.  Ostrava – Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny 

Před odjezdem do Spojených států byl Antonín Dvořák (1841–1904) po-

žádán J . Thurberovou (zakladatelka Národní konzervatoře v New Yorku) 

o nové dílo, které by bylo po jeho příjezdu premiérováno v New Yorku, v říj-

nu 1892, v rámci oslav čtyřsetletého výročí objevení Ameriky . Thurberová 

slíbila, že pošle skladateli vhodný anglický text . Dlouho se tak ovšem nedě-

lo a Dvořák se proto rozhodl nečekat . Zhudebnil latinský hymnus Te Deum 

laudamus jako kantátu pro sopránové a basové sólo, smíšený sbor a orche-

str . Teprve v době, kdy na kompozici pracoval, dostal původně slíbený text . 

Jednalo se o báseň Americký prapor amerického básníka Josepha Rodmana 

Drakea, kterou později rovněž zhudebnil .

Dvořák osobně dirigoval premiéru díla . Ta se konala 21 . října 1892 v Carnegie 

Hall za účasti dvousetpadesátičlenného sboru . První české provedení uve-

dl Dvořák o šest let později, roku 1898, podobně jako předtím své Requiem 

na koncertě spolku Žerotín v Olomouci . 

Čtyři části kantáty Te Deum, op. 103 vycházejí z formálního půdorysu 

vlastního symfonii . Všechny čtyři části jsou sjednoceny citací některých té-

mat a také tím, že závěr tematicky čerpá z úvodu . Dvořák zde používá řadu 

postupů, které jsou v duchovní hudbě neobvyklé, například nástup sólových 

tympánů v úvodu . V první části, Allegro moderato, maestoso, můžeme slyšet 

živé figurace a imitace, kterými orchestr doprovází hlavní melodickou linii . 

Kontrast zde přináší vroucí výraz sopránového sóla, který je posléze přerušen 

úvodním jásavým tematickým materiálem sboru . Druhá část, Lento maesto-

so, začíná slavnostním zvukem žesťových akordů, které uvedou basové sólo . 

K tomu se v závěru sloky přidá tichá motlitba sboru . Třetí část, Vivace, je vy-

hrazena především sboru doprovázenému rytmicky neklidným orchestrem . 

Závěr v akordu h moll na slovech in saeculum saeculi zní na prodlevě s hlubo-

kým G . To vytváří dojem harmonické nejednoznačnosti, která jakoby chtě-

la podpořit představu věčnosti (in saeculum saeculi – na věky věků) . Nástup 

sopránového sóla ve čtvrté části, Lento, projasní vyznění předešlého oddílu . 

Celek graduje přidáním dalšího sólového hlasu a sborem, jenž zpívá „allelu-

ja“ . Vyznění se neustále projasňuje, až k radostnému pastorálnímu výrazu 

úvodu .  

Te Deum je považováno za počátek skladatelova amerického období, přes-

tože celá skladba vznikla ještě na naší půdě . Dvořák zde použil záměrné 

americké stylizace, patrné je to zejména ve třetí větě, kde nalezneme rysy in-

diánského folkloru . S tím se měl skladatel možnost seznámit při vystoupení 

skupiny Irokézů roku 1879 v Praze . 

Přestože Te Deum nedosahuje takového významu jako například Stabat 

Mater nebo Requiem, je to charakteristické Dvořákovo dílo, už volbou svého 

textu . Skladatel měl napsat oslavnou kantátu na text, který nemohl být čes-

ký, ale anglický stále neměl k dispozici . Rozhodl se pro liturgický chvalozpěv 

k oslavě Boží, starý ambroziánský hymnus Te Deum . Radostná nálada díla 

připomíná staré české vánoční pastorální mše obohacené obrovskou tvůrčí 

potencionalitou Antonína Dvořáka, jeho neobyčejnou melodickou invencí 

podpořenou zvukově bohatou orchestrací . 

Jaroslav Pszczolka
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Biografie:
ADA M KRYSTIAN, TENOR (P OL SKO)

Krystian Adam vystudoval zpěv a hudební výchovu 

ve svém rodném městě Wroclawi (Polsko) . Pokračo-

val ve studiu na Konzervatoři G . Verdiho v Miláně . 

Debutoval jako Hrabě Almaviva v Lazebníku sevill-

ském, následovala titulní role v La Clemenza di Tito 

a role Paolina v Il Matrimonio Segreto .

Mezi vrcholy jeho úspěšné kariéry patří: Händelo-

va Rodelinda (Grimoaldo) s Ianem Adamusem a Ca-

pellou Cracoviensis, světová premiéra opery Teneke 

Fabia Vacchiho při jeho debutu v roce 2007 v mi-

lánské La Scale pod taktovkou Roberta Abbada, Händelova oratoria Izrael 

v Egyptě s Diegem Fasolisem a Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Tempo) 

s Fabiem Bonizzonim, moderní premiéra Picinniho hudební komedie Il Fin-

to Turco s Federikem Guglielmem, Ariodante (Lurcanio) v Beaune a Santiagu 

de Compostela s Federikem Mariou Sardellim, moderní premiéra Salieriho Il 

Mondo alla Rovescia v Teatro Filarmonico ve Veroně, Purcellova opera Dido 

a Aeneas v Teatro La Fenice v Benátkách pod taktovkou Attilia Cremonesi-

ho, Pergolesiho Dixit Dominus pod vedením Claudia Abbada s Mozartovým 

orchestrem (nahrávka pro Deutsche Grammophon), Gluckova opera Le Ci-

nesi na Musikfestspiele v Postupimi a v divadle ve Winterthuru s Wernerem 

Erhardtem a orchestrem L’Arte del Mondo, Ottone in Villa na Innsbruckém 

festivalu s Giovannim Antoninim, Requiem MH559 M . Haydna v Leverkuse-

nu, La Giuditta Alessandra Scarlattiho v Rotterdamu a Il Novello Giasone F . 

Cavalliho a A . Stradelly na Festivalu della Valle d´Itria v Martina Franca .

V poslední době vystupoval v: L’Incoronazione di Poppea (Arnalta) v di-

vadle Maggio Musicale Fiorentino s Alanem Curtisem, Odysseův návrat 

do vlasti v La Scale pod vedením Rinalda Alessandriniho a v režii Roberta 

Wilsona, Únos ze serailu (Pedrillo) v Opera Company ve Philadephii pod 

vedením Corrada Rovarise, Mozartova Velká mše c moll s Filharmonickým 

orchestrem Oslo pod vedením Manfreda Honecka, Anfossiho La Finta Giar-

diniera (koncert a nahrávka pro Sony) a Bachovo Vánoční oratorium v Le-

verkusenu s orchestrem Ĺ Arte del Mondo, Händelův Šalamoun v Krakově 

s Ianem Adamusem, Händelův Rinaldo (Goffredo) s Ottaviem Dantonem 

v Ravenně, Reggio Emilia a Ferraře, Figarova svatba v Cagliari a Permu (ná-

sledovala nová studiová nahrávka pro Sony), opětovné uvedení Gluckovy 

opery Le Cinesi v Leverkusenu a turné v Číně, Scarlattiho Cain, ovvero il pri-

mo omicidio v Herne s Bonizzonim .

Jeho další projekty zahrnují: Myslivečkova opera Olimpiade v Národním 

divadle v Praze s Václavem Luksem a Collegiem 1704 a potom turné do Dijonu 

a Lucemburska, Bachovy kantáty ve Wroclawi (festival Wratislavia Cantans) 

pod vedením Giovanniho Antoniniho a v Rakousku s Manfredem Hussem, 

Krausova Pohřební sonáta a Schubertova Mše as dur v Leverkusenu a v Ber-

línské filharmonii (nahrávka pro Sony), Mozartovo Requiem v Altenbergu 
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gambových nástrojů . Její obzvláštní zálibou je hra na continuo, především 

v barokních a klasicistních operách . Na mezinárodní soutěži Bach-Abel-Wett-

bewerb obdržela v roce 1997 v kategorii viola da gamba zvláštní cenu za nej-

lepší interpretaci sólových děl Karla Friedricha Abela a v roce 2000 zde byla 

oceněna znovu .

Vystupovala jako sólistka s Händelfestspielorchester Halle pod vedením 

Howarda Armana a berlínskou Akademie für Alte Musik (Akademie staré hud-

by) pod taktovkou Philippa Herrewegheho .

BERNOLD PHILIPPE , DIRIGENT (FR ANCIE)

Philippe Bernold započal svá hudební studia ve fran-

couzském Colmaru nejprve studiem flétny a později 

dirigování u René Mattera, který byl sám studentem 

Charlese a Fritze Münchových . Studium flétny na Pa-

řížské konzervatoři zakončil získáním 1 . ceny konzer-

vatoře a hned následující rok, ve věku 23 let, byl jme-

nován prvním sólo flétnistou v Orchestre de l’Opéra 

National de Lyon . V roce 1987 zvítězil v Mezinárodní 

soutěži Jean-Pierra Rampala (Premier Grand Prix) . 

Toto vítězství mu umožnilo odstartovat sólovou kari-

éru a spolupráci s předními světovými umělci a orchestry (M . Rostropovič,  

J .- P . Rampal, M . Nordmann, B . Hendricks, Orchestre de Paris, Budapešťský 

komorní orchestr F . Liszta, Manchaster Hallé Orchestra, Varšavská filharmo-

nie, Tapiola Sinfonietta, Orchestre de l’Opera National de Lyon, Tokijský sym-

fonický orchestr) . Vystupoval pod taktovkou celé řady významných dirigentů 

(S . Bychkov, J . E . Gardiner, L . Maazel, K . Nagano, Sir Y . Menuhin, M . Inoué, 

T . Koopman a mnoho dalších) na koncertech v Royal Festival Hall v Londýně, 

Pleyel Hall a Théâtre du Châtelet v Paříži, Kolínské filharmonii, Varšavské 

filharmonii, Châtelet Theater v Paříži, Bunka Kaikan v Tokiu, Seoul Art Center, 

Čajkovského konzervatoři v Moskvě a také na mnoha festivalech, např . v Aix-

-en-Provence, Cannes, Evianu, Štrasburku, a v Radio France . K dirigování se 

Philippe Bernold vrátil v roce 1994, kdy založil na podnět Johna Elliota Gard-

nera a Kenta Nagana hudební těleso Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon . Ansám-

bl si brzy získal uznání díky vysoké úrovni interpretace .

Bernold působil jako asistent dirigenta Orchestre de Bretagne, který sám di-

rigoval na dvaceti koncertech v sezóně 1999–2000 . Od té doby je jako dirigent 

zván ke spolupráci s Varšavským symfonickým orchestrem, s nímž absolvo-

val zájezd do Lisabonu, Bilbaa, Valencie, Nantes a Varšavy, s National Opera 

Orchestra de Lyon, se kterým vystoupil na Mezinárodním hudebním festiva-

lu v Colmaru (jako dirigent i sólista), s Baden Baden Philharmonie, Ensemble 

Orchestral de Paris, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre de Pi-

cardie, Orchestre d’Auvergne, Orchestre de Cannes, Bucheon Philharmonic 

(Soul), San Remo Symphonic Orchestra a s Cappellou Istropolitana, s níž v roce 

2003 vystoupil jako první hostující dirigent . Spolupracoval s mnoha předními 

umělci (M . Portal, L . Korcia, R . Capuçon, F . Say, S . Nakariakov a C . Tiberghien) . 

V roce 2008 a 2009 zahájil spolupráci s orchestrem Pařížské konzervatoře a re-

a Dortmundu, a sice s orchestrem Ĺ Arte del Mondo a Wernerem Ehrhardtem, 

Haydnova La Vera Constanza s Andreasem Speringem na Haydnově festi-

valu Augustusburg (nahrávka pro WDR), titulní role v Gluckově hudebním 

dramatu Demofoonte v  Theater an der Wien s Complesso Barocco a Alanem 

Curtisem, Kouzelná flétna v Opéra Royal de Wallonie v Liège, Dido a Aeneas 

(Aeneas) v Regensburgu s La Risonanza a Bonizzonim, Haydnova opera Phi-

lemon a Baucis v Montecarlu s Europa Galante a Fabiem Biondim .

BADUR A TOM Á Š, BARY TON

Tomáš Badura absolvoval konzervatoř v Ostravě 

a JAMU v Brně v oboru sólový zpěv . Je laureátem Me-

zinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Kar-

lových Varech (1993) . Jako  host účinkoval v Národ-

ním divadle Brno (J . Offenbach – Hoffmanovy 

povídky, M . Ravel – Španělská hodinka) . V roce 2001 

absolvoval několik vystoupení v Long Beach Opera 

v Los Angeles s recitálem složeným z písní A . Dvořá-

ka a L . Janáčka . Je sólistou Českého filharmonického 

sboru Brno a pravidelně se podílí na jeho koncert-

ních aktivitách . Je také členem Komorní opery Orfeo .

Díky tenor-barytonu, kterým vládne, má ve svém koncertním repertoáru 

jak party barytonové (A . Dvořák – Te Deum, B . Martinů – Polní mše, Hora tří 

světel, Izaiášovo proroctví, G . Fauré – Requiem ad .), tak nižší tenorové (např . 

J . J . Ryba – Česká mše vánoční, J . Pavlica – Missa Brevis) . Jako sólista již spo-

lupracoval s většinou tuzemských orchestrů: Filharmonie Brno, Janáčkova 

filharmonie Ostrava, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, Čeští ko-

morní sólisté atd . Pravidelně se účastní hudebních festivalů jako Moravský 

podzim, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Mezinárodní hudební 

festival Petera Dvorského, Festival Špilberk, Janáčkův máj, Svatováclavský 

hudební festival ad . 

Tomáš Badura se rovněž věnuje pedagogické činnosti a je členem mužské-

ho vokálního kvarteta QVOX od jeho založení v roce 1997 .

BECKER ULRIKE, BAROK NÍ VIOLONCELLO (NĚ MECKO)

Vystudovala obor violoncello na Vysoké hudební 

škole ve Výmaru a v Berlíně, pokračovala ve studiu 

v oboru viola de gamba, které ukončila koncertní 

zkouškou . Je stálou členkou barokního ansámblu 

Lautten Compagney Berlin, s nímž nahrála řadu kri-

tikou oceněných CD a získala cenu Echo za CD Ti-

meless . Díky široce rozvrstvenému repertoáru sou-

boru, který zahrnuje díla od raného baroka až 

po Sedm smrtelných hříchů Kurta Weilla, hraje jak 

na barokní a moderní cello, tak na širokou paletu 
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BL A ŽÍKOVÁ HANA , S OPR ÁN

Narodila  se v Praze . V dětství zpívala v dětském pě-

veckém sboru Radost – Praha a věnovala se hře 

na housle . Po studiu na hudebním gymnáziu J . Ne-

rudy byla přijata na Pražskou konzervatoř, kde v r . 

2002 absolvovala u prof . Jiřího Kotouče . Dále absol-

vovala interpretační kurzy u Petera Kooije, Poppy 

Holden, Moniky Mauch a Howarda Crooka . Věnuje 

se převážně interpretaci barokní, středověké a rene-

sanční hudby a pravidelně vystupuje s mnoha čes-

kými i světovými ansámbly jako Collegium Vocale 

Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, Gli Angeli Geneve, Collegium 1704, 

De Nederlandse Bachvereniging, Collegium Marianum, La Fenice, Tafelmu-

sik, Musica Florea aj . Vystupovala na mnoha mezinárodních festivalech, 

např . Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Arts Festival Hong Kong, Resonan-

zen ve Vídni, Bach-Praha-2005, Festival de Sablé, Festival de La Chaise Dieu, 

Festival de Saintes . V roce 2011 absolvovala turné po Spojených státech 

s Bach Collegiem Japan, v jehož rámci poprvé vystoupila v newyorské Car-

negie Hall . O Velikonocích 2011 pak zpívala sopránový part v Janových paši-

jích s Boston Symphony Orchestra . Její hlas můžeme slyšet na více než dva-

ceti nahrávkách . V posledních letech se objevuje ve známé řadě Bachových 

kantát s Bach Collegiem Japan . V roce  2010 natočila film pro francouzskou 

televizi Arte „Lagrime di San Pietro“ o stejnojmenné skladbě Orlanda di La-

ssa pod vedením Philippa Herrewegheho . Hana Blažíková se dále věnuje hře 

na gotickou harfu a je členkou souboru Tiburtina ensemble, který se zamě-

řuje na interpretaci gregoriánského chorálu a rané středověké polyfonie .

BŘE ZINA JAROSL AV, TENOR

Pražskou konzervatoř absolvoval u profesora Zdeň-

ka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval 

u Václava Zítka . V průběhu studia se stal členem vo-

kální skupiny Dobrý večer kvintet . Bohatá je jeho 

koncertní činnost, především v projektech barokní-

ho a klasického repertoáru, na koncertních pódiích 

v Japonsku, Rakousku, Norsku, Itálii (provedení 

Dvořákova oratoria Stabat Mater v Římě a Pise), Ně-

mecku, Francii a Španělsku . Spolupracoval s diri-

genty Jiřím Bělohlávkem, Sirem Charlesem Ma-

ckerrasem, Oliverem Dohnányim, Sergem Baudem aj . Od roku 1993 je 

sólistou opery Národního divadla v Praze, kde vytvořil mnoho rolí domácí-

ho i světového repertoáru . Z nich vyniká zejména jeho Mozartův Don 

Ottavio (Don Giovanni), Tito (La clemenza di Tito) a Ferrando (Così fan tut-

te), Hrabě Almaviva (Rossini: Lazebník sevillský), Benvolio (Gounod: Romeo 

a Julie), Dancairo (Bizet: Carmen), Fenton (Verdi: Falstaff), Beppe (Leonca-

vallo: Komedianti), Tinca (Puccini: Plášť), Zinovij Borisovič (Šostakovič: 

alizoval několik nahrávek s Ensemble Orchestral de Paris . Nedávno Philippe 

Bernold dirigoval slavný Orchestr Simóna Bolívara v Caracasu (Venezuela) . 

V roce 2008 Sinfonia Varsovia se sólistou Alexejem Ogrinčukem provedla pod 

jeho taktovkou pro televizní stanici Mezzo mozartovský program .

Za svou první CD nahrávku získal v roce 1989 cenu Grand Prix de l´Acadé-

mia Charles Cros . Od té doby natočil Philippe Bernold více než dvacet CD pro 

Harmonia Mundi, EMI a další vydavatelství . Realizoval rovněž celou řadu 

nahrávek s klavíristou Alexandrem Tharaudem, které byly velmi příznivě 

přijaty kritikou (ocenění Choc časopisu Le Monde de la Musique a Diapason 

d´Or) . Philippe Bernold je profesorem komorní hudby na Pařížské konzerva-

toři a profesorem flétny na Národní konzervatoři v Lyonu . 

BIA ŁKO ANDR ZE J, VARHAN Y (P OL SKO)

Narodil se v roce 1959 v Krakově . Absolvoval Státní 

hudební konzervatoř v oboru hra na klavír . Hru na 

varhany začal studovat v roce 1973 nejprve soukromě, 

potom pokračoval na Hudební akademii v Krakově 

ve třídě profesora Joachima Grubicha . V roce 1981 zís-

kal první cenu na Mezinárodní varhanické soutěži 

v Římě, v roce 1985 opět první cenu v Celostátní var-

hanické soutěži v Bydgoszczy-Gdańsku .

Vystupoval na mnoha polských varhanických fes-

tivalech, koncertoval v Rakousku, Bulharsku, Chor-

vatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itá-

lii, Švýcarsko, ve Velké Británii a Švédsku, na Slovensku, Ukrajině, Islandu, 

v Libanonu a v Severní i Jižní Americe . Věnuje se také pedagogické činnos-

ti, je profesorem hry na varhany na Hudební akademii v Krakově a na Stát-

ní hudební škole  Władysława Żeleńskiego v Krakově . Spolupracuje s mnoha 

soubory, mimo jiné s Polským rozhlasovým sborem v Krakově, Krakovskou 

filharmonií a Národní filharmonií ve Varšavě .

Do povědomí milovníků hudby se natrvalo zapsal provedením všech var-

hanních děl J . S . Bacha v sezóně 1990/91 a v jubilejním roce 2000 . V sezóně 

2001/2002 představil antologii varhanní hudby 16 .–20 . století v sérii 20 kon-

certů pod souhrnným názvem Ars organi . V roce 2006 ho polský ministr kul-

tury vyznamenal stříbrnou medailí „Gloria Artis“ za zásluhy v kultuře . Jeho 

rozsáhlý a stále se rozšiřující repertoár, obsahující všechny styly, zahrnuje 

kompletní varhanní dílo Dietricha Buxtehudeho, Johannese Brahmse, Nico-

lause Bruhnse, Felixe Mendelssohna, Césara Francka a Ference Liszta . Řada 

jeho nahrávek obohatila fonotéku druhého programu Polského rozhlasu . 

Na svém kontě má 20 CD . 



70 71

shf  2014

Lady Macbeth Mcenského újezdu), Vašek a Jeník (Smetana: Prodaná nevěs-

ta) nebo Janakos a Panait (Martinů: Řecké pašije) . Pro Deutsche Grammo-

phon natočil CD Rybovy České mše vánoční . Spolupracoval na nahrávce 

Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis pro společ-

nost Supraphon, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002, dále pak 

nahrál Janáčkovu Šárku a Dvořákovy Tvrdé palice . Spolupracuje také s Čes-

kou televizí (např . inscenace opery Bohuslava Martinů Hlas lesa) . Zápisník 

zmizelého Leoše Janáčka provedl např . v Teatro Real v Madridu, na festiva-

lech Moravský podzim a Janáčkovy Hukvaldy, v rámci koncertní sezóny Čes-

ké filharmonie a v letech 1998–2001 pravidelně v rámci představení tohoto 

cyklu v Národním divadle v Praze .

BRUNM AY R-TUT Z LINDE, BAROKNÍ PŘÍČNÁ FLÉTNA (R AKOUSKO)

Linde Brunmayr-Tutz, rodačka ze Salcburku, studo-

vala medicínu a hru na zobcovou flétnu v Innsbruc-

ku, hru na příčnou flétnu pak u Hanse Martina Lin-

deho na Schola Cantorum Basiliensis a u Bartholda 

Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu . Pro-

slavila se díky své koncertní činnosti jak sólové, tak 

ve spolupráci s předními barokními orchestry . Hrá-

la se soubory Bach Collegium Japan, Freiburger Ba-

rockorchester, Balthasar-Neumann-Ensemble pod 

vedením Thomase Hengelbrocka, Wiener Akademie 

pod vedením Martina Haselböcka, Ad Fontes Winterthur, Capella Reial de 

Catalunya pod taktovkou Jordiho Savalla nebo s Orchestrem 18 . století pod 

vedením Fransem Bruggena . Od roku 1991 je profesorkou hry na příčnou 

flétnu na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu, kde se také vý-

znamnou měrou podílela na vybudování tamějšího Ústavu pro starou hud-

bu . V letech 1996 až 2004 byla Linde Brunmayr-Tutz uměleckou vedoucí Me-

zinárodní letní akademie staré hudby v Innsbrucku . V roce 2012 

koncertovala a vyučovala na Univerzitě Nančang v Číně . Vedle také mistrov-

ské kurzy během Týdne staré hudby v Belo Horizonte v Brazílii a na Austria 

Barock Akademie . Spolková země Tyrolsko jí udělila Cenu Jakoba Steinera 

za zvláštní zásluhy o starou hudbu . Nahrávky Bachových flétnových sonát, 

které Linde Brunmayr-Tutz pořídila s Larsem Ulrikem Mortensenem, získa-

ly ocenění Diapason d’or .

BUCHT Y A LOUTK Y

Tento špičkový nezávislý loutkový 

divadelní soubor má na repertoáru 

10 inscenací pro děti a 9 titulů pro 

dospělé a za 21 let své činnosti má 

na svém kontě na padesát premiér . 

Se svou nezaměnitelnou poetikou 

zpracovává klasické tituly literární 

i filmové či přináší autorskou tvorbu . Inscenace se vyznačují originální scé-

nografií, původní hudbou a specifickým nadhledem . Soubor sídlí a hraje 

jako stálý host ve Švandově divadle v Praze a vystupuje po celých Čechách 

i v zahraničí – Evropa, Japonsko, Tchaj-wan, USA, Kanada, Mexiko . Ročně 

odehraje okolo 250 představení, účastní se řady mezinárodních festivalů, 

kde získal mnohá ocenění, a každoročně pořádá divadelní festival pro děti 

a jejich rodiče Buchty a loutky dětem – Pohádková Kinského zahrada . Sou-

bor vznikl v r . 1991 v Chebu, kde se v divadelním angažmá společně ocitli 

čerství absolventi loutkářské fakulty, od roku 1994 působí v Praze . Buchty 

a loutky se věnují také filmové tvorbě (např . celovečerní film Chcípáci, 

Strings Larse von Triera, Svěrákův Kuky se vrací, Zelený křeček B . a S . Gláz-

rových, celovečerní film o Buchtách o loutkách Sedmnáct Tomáše Petráně) 

a dalším uměleckým projektům .

COLLEGIUM 1704

Soubory Collegium 1704 a Collegi-

um Vocale 1704 byly založeny cem-

balistou a dirigentem Václavem 

Luksem v roce 2005 při příležitosti 

projektu BACH – PRAHA – 2005, 

jenž stál na počátku spolupráce 

s MHF Pražské jaro . Od roku 2007 

jsou pravidelnými hosty festivalů ve Francii, Belgii, Nizozemí či Německu 

a na koncertech pravidelně hrají především díla Jana Dismase Zelenky . Rok 

2008 dal vzniknout jejich koncertnímu cyklu Hudební most Praha — Dráž-

ďany navazujícímu na bohaté kulturní tradice obou měst . Spolupráce se 

světově proslulými sólisty Magdalenou Koženou, Vivicou Genaux, Bejunem 

Mehtou plynule vyústila v roce 2012 v druhý koncertní cyklus Collegium 

1704 v Rudolfinu (dříve Hvězdy barokní opery) pořádaný v pražském Rudol-

finu . S Händelovým Rinaldem (režie Louise Moaty) slavilo Collegium 1704 

úspěchy v Národním divadle v Praze a v operních domech ve Versailles, 

Caen, Rennes a Lucemburku .

Rok 2013 byl zasvěcen znovuobjevení českého skladatele Josefa Mysliveč-

ka, jehož operu L’Olimpiade (režie Ursel Herrmann) – v současnosti nomi-

novanou na Opera Award 2014 – Collegium 1704 představilo v Praze, Caen, 

Dijonu, Lucemburku a Vídni a bylo také nominováno na prestižní ocenění 

International Opera Awards 2014 . Na festivalu Pražské jaro 2013 pak provedl 

orchestr Myslivečkovo oratorium La Passione di Gesù Cristo .

Vedle vystoupení v prestižních síních Theater an der Wien, vídeňském 

Konzerthausu, na Lucerne Festival, MA festival Brugge, Musikfest Stuttgart, 

Tage Alter Musik in Herne nebo BOZAR (Palais des Beaux-Arts) v Bruselu aj . 

čekají Collegium 1704 vystoupení např . na Salzburger Festspiele, Chopin Fes-

tival, Wratislavia Cantans a rezidence na prestižních festivalech Oude Mu-

ziek v Utrechtu či Bachfestu v Lipsku .

Rozhlasové a televizní stanice po celé Evropě přenáší live i ze záznamu 

mnohé koncerty Collegia 1704 . V roce 2014 spolupracoval Václav Luks s kon-



72 73

shf  2014

tratenoristou Bejunem Mehtou na natáčení Gluckovy opery Orfeo ed Euridi-

ce a dále také s Rolandem Villazónem a BBC 2 na dokumentu Mozart v Pra-

ze . V září 2013 byla vydána velmi očekávaná nahrávka Mše h moll J . S . Bacha 

a rozšířila tak řadu úspěšných CD především se skladbami J . D . Zelenky z pro-

dukce vydavatelství pro Accent, Zig-Zag Territoires či Supraphon, které se těší 

přízni posluchačů i hudební kritiky (nominace na Gramophone Award pres-

tižního GRAMOPHONE Magazine, Diapason d’Or ad .) . Nejnovější nahrávky 

souboru Collegium 1704 jsou především díla J . D . Zelenky a F . I . A . Tůmy vy-

dané společností Suprahon .

A proč zrovna 1704? Letopočet 1704 je symbolem erbovního skladatele 

souboru Dismase Zelenky . Roku 1704 byla provedena v Praze v kostele sv . Mi-

kuláše Zelenkova jezuitská alegorická hra Via Laureata . A protože nevíme nic 

o předchozích Zelenkových osudech a téměř nic o dalším desetiletí jeho ži-

vota, je pro Collegium 1704 tento rok symbolem okamžiku, kdy se na hudeb-

ní scéně objevil největší génius českého baroka a jeden z nejoriginálnějších 

skladatelů dějin hudby vůbec .

COLLEGIUM VO C ALE 1704

Pražský barokní orchestr Colleg-

ium 1704 a vokální soubor Colle-

gium Vocale 1704 byly založeny 

cembalistou a dirigentem Václa-

vem Luksem v roce 2005 při pří-

ležitosti projektu BACH – PRAHA 

– 2005, jenž stál na počátku jejich 

pravidelné spolupráce s festivalem Pražské jaro .

Od roku 2007 jsou Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 rezidentními 

soubory Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě . Rok 2007 probíhal 

ve znamení Jana Dismase Zelenky a jeho Missy votivy, která v jejich inter-

pretaci slavila úspěchy na francouzských festivalech v La Chaise-Dieu a Sa-

blé . Kromě Sablé a La Chaise-Dieu jsou obě Collegia ve Francii pravidelnými 

hosty festivalů Festival de Musique de Sully & du Loiret, Festival Baroque de 

Pontoise, Rencontres Musicales de Vézelay aj .

Od podzimu 2008 se oba soubory pravidelně vrací do Drážďan, kde para-

lelně s Prahou probíhá jejich koncertní cyklus Hudební most Praha – Dráž-

ďany navazující na bohaté kulturní tradice obou měst a vyzdvihující pře-

devším osobnost zde působícího Jana Dismase Zelenky, jeho současníků 

i předchůdců .

Händlovský rok 2009 oslavila Collegia 1704 mnohonásobným provedením 

oratoria La Resurrezione a operním projektem – Händlovým Rinaldem v režii 

Louise Moaty . Rinaldo si v sezónách 2009–2010 získal srdce posluchačů v Ná-

rodním divadle v Praze, v Grand Théâtre v Lucemburku a na francouzských 

scénách Opéra de Rennes a v Théâtre de Caen, kde jej zaznamenala a vysílala 

TV France 3 . V lednu 2011 otevřel dvěma představeními sezónu Opéra Roy-

al de Versailles . Rinaldo byl označen za „nejkrásnější představení roku 2010“ 

(Radio France, Gérard Courchelle) .

Rozhlasové stanice v ČR, Německu a Francii stejně jako ČT a francouzská 

TV Mezzo přenášely live i v záznamu mnohé koncerty Collegia 1704 . Jejich 

nahrávky pro Arta Records (Benda), Supraphon (Zelenka, Reichenauer), Zig-

-Zag Territoires (Zelenka) a Accent (Zelenka) se těší úspěchu u posluchačů 

v Evropě i zámoří .

COLLEGIUM M ARIANUM

Soubor Collegium Marianum působí pod 

uměleckým vedením flétnistky Jany Seme-

rádové, která zároveň hostuje jako sólistka 

u významných evropských orchestrů . Ba-

datelská činnost Jany Semerádové, stejně 

jako její studium barokní gestiky, deklama-

ce a barokního tance umožnily rozšířit 

umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barok-

ním tancem a divadlem a jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií 

s řadou novodobých premiér děl hudební historie . Soubor úzce spolupracuje 

s významnými evropskými choreografy, režiséry, sólisty a dirigenty jako na-

příklad Gudrun Skamletz, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Sergio 

Azzolini, François Fernandez, Hana Blažíková, Simona Houda-Šaturová či 

Damien Guillon .

Soubor se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně 

natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice . 

Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích (např . Tage Alter 

Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Fes-

tival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, MHF Pražské jaro, 

Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae) byla přijata s velkým 

úspěchem . V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vy-

davatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18 . století“ vydalo 

již řadu jeho nahrávek; nejnovějším je dvojalbum nazvané Musici da camera . 

Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD sopranistky Simony Hou-

da-Šaturové Gloria .

Od roku 2001 pořádá Collegium Marianum také vlastní cyklus koncertů 

staré hudby nazvaný Barokní podvečery . Svou tematicky zaměřenou drama-

turgií a úzkým propojením s historickými prostorami starobylé Prahy před-

stavují Barokní podvečery ojedinělý projekt nejen v českém, ale i v meziná-

rodním kontextu .

Collegium Marianum je rezidentním souborem Mezinárodního hudební-

ho festivalu Letní slavnosti staré hudby . V roce 2010 se soubor stal nositelem 

ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí 

Mezinárodní hudební rady UNESCO .
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CUKROVÁ M ARKÉTA , ME Z ZOS OPR ÁN

Mezzosopranistka Markéta Cukrová patří mezi nej-

vyhledávanější interpretky ve svém oboru . Je hos-

tem mnoha uskupení interpretujících na špičkové 

úrovni hudbu středověkou (Mala Punica / Itálie, 

Club Mediéval / Belgie) a hudbu barokní (Collegium 

Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech 

Ensemble Baroque, Capella Regia, Arte dei Suonato-

ri / Polsko, Wroclavská filharmonie / Polsko, Göttin-

gen Festival Orchestra / Německo) . Markéta Cukro-

vá hostuje na scéně Národního divadla v Praze, kde 

nastudovala operu Claudia Monteverdiho Orfeo (Euridice) pod taktovkou 

Roberta Giniho, operu Rinaldo od Georga Friedricha Händela (Eustazio) 

pod taktovkou Václava Lukse a Hry o Marii od Bohuslava Martinů pod vede-

ním Jiřího Bělohlávka .

Spolupracovala s mnoha významnými umělci (F . Augudin, J . Bělohlávek . 

M . Esfahani, P . van Heyghen, S . T´Hooft, M . Ivanovič, V . Luks, P . Memmels-

dorf, A . Parrott, M . Štryncl, V . Švec) a vystoupila na pódiích významných me-

zinárodních hudebních festivalů (Biennale Alte Musik Berlin, Bratislavské 

hudobné slávnosti, Dresdner Musikfestpiele, Europalia, Festival de la Chaise-

-Dieu, Festival Ribeuvillé, Internationale Händel Festspiele Göttingen, Miami 

Tropical Baroque, Moravský podzim, Musikverein Wien, Pražské jaro, Tou-

jours Mozart, Festival de Sablé,  Laus Polyphoniae, Resonanzen Wien, Schle-

swig-Holstein Festival, Svjatoslav Richter December Nights v Moskvě a další) .

Přijala pozvání mezinárodního händelovského festivalu v německém 

Göttingenu ke spolupráci na Händelově rané opeře Amadigi di Gaula (Dar-

dano) pod hudebním vedením Andrew Parrotta, v režii známé specialistky 

na barokní gestiku Sigrid T’Hooft .

ČERN Ý TOM Á Š, TENOR

Renomovaný český tenorista Tomáš Černý hostuje 

na domácích i zahraničních operních scénách . 

Z posledních úspěchů jmenujme v roce 2013 Prince 

v Dvořákově Rusalce ve Státním divadle Norimberk, 

v roce 2012 spolupráci s evropským operním do-

mem, v letech 2009 a 2010 s Basilejským divadlem 

(Janáčkova Káťa Kabanová), dále rovněž roli Prince 

v Dvořákově Rusalce v Curyšské opeře (2010) nebo 

Lacy Klemeně z Janáčkovy Její pastorkyně ve Státní 

opeře Stuttgart v režii Calixta Bieita (2008) .

V zahraničí je Tomáš Černý považován za specialistu na český, zejména 

Dvořákův koncertní repertoár – nahrávka Dvořákova Requiem získala v roce 

2011 prestižní japonské ocenění Tokusen . Je držitelem Ceny Thálie 2000 

za hlavní roli v Lehárově Zemi úsměvů a ceny Libuška na festivalu Opera 

2005 za ztvárnění Edgarda v Donizettiho Lucii di Lammermoor . Na mistrov-

ských kurzech v roce 2006 navázal spolupráci s prof . Margreet Honig z Am-

sterdamu . Pěveckou techniku dále zdokonaluje se sopranistkou Christinou 

Vasilevou . Zpěv studoval od roku 1997 u prof . Jiřího Kotouče a od roku 2002 

u prof . Svatavy Šubrtové . K profilovým rolím Tomáše Černého patří Don José 

(Bizet – Carmen), Cavaradossi (Puccini – Tosca), Rodolfo (Puccini – La Bo-

hème), Pinkerton (Puccini – Madama Butterfly), Lohengrin (Wagner), Loris 

Ipanoff (Giordano – Fedora), Alfredo (Verdi – La traviata), Laca (Janáček – Její 

pastorkyňa), Boris (Janáček – Káťa Kabanová), Princ (Dvořák – Rusalka), Je-

ník (Smetana – Prodaná nevěsta) ad .

Je častým hostem prestižních domácích i zahraničních festivalů (Dresdner 

Musikfestspiele, Milano Musica, Pražské jaro, Mezinárodní festival soudobé 

hudby Varšavský podzim) i operních scén (Národní divadlo a Státní opera 

v Praze, Komische Oper Berlin, Staatstheater Wiesbaden, Slovenské národné 

divadlo v Bratislavě ad .) . Spolupracoval s dirigenty, jako jsou Jiří Bělohlávek, 

Manfred Honeck, Enrico Delamboye, Gabriel Feltz, Vladimir Fedosejev, Marc 

Piollet, Helmuth Rilling nebo Carl St . Clair .

Umělec se představil publiku v koncertních síních od tokijské Oji Hall přes 

většinu evropských zemí až po Palacio de Bellas Artes v Mexico City . Se svým 

rozsáhlým koncertním repertoárem je žádaným koncertním pěvcem – spo-

lupracoval s orchestry, jako je např . Česká filharmonie, Tonhalle Orchester 

Zürich (Dvořákovy Svatební košile), Gewandhaus Orchester Leipzig (Verdi-

ho Requiem), Bremer Philharmoniker (Dvořákovo Stabat Mater), Brabantská 

filharmonie (Dvořákovo Stabat Mater), Odense Symfoniorkester (Dvořákovo 

Requiem), Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional 

de España (Martinů – Gilgameš), Royal Liverpool Philharmonic (Dvořákovo 

Stabat Mater) nebo RAI Torino . 

ČESK Ý FILHAR MONICK Ý SBOR BRNO

Patří k nejužší světové špičce . Diri-

genti, orchestry a sólisté, s nimiž 

sbor doposud spolupracoval, se 

o něm vyjadřují v superlativech . 

Kritika pak oceňuje především 

kompaktní zvuk a širokou škálu 

výrazových prostředků, jimiž dis-

ponuje . Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) vystupuje na všech 

evropských prestižních festivalech i významných koncertech a vždy dokáže 

posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cí-

těním .

Za úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943) . 

Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), 

je autorem sto osmdesáti skladeb . Sbormistrovské a dirigentské činnosti se 

věnuje čtyřicet pět let . V roce 2009 obdržel od České biskupské konference 

Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatel-

ské činnosti, loni pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna 

v oboru hudba . Druhým sbormistrem a asistentem ředitele je Jan Ocetek 
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(1972), absolvent Pedagogické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

a sbormistrovství na JAMU .  

Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár . Díky své kva-

litě absolvuje ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí . Spolupracuje 

s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty (například Petr Altrichter, Jiří 

Bělohlávek, Jakub Hrůša, Jakub Klecker, Zdeněk Mácal, Tomáš Netopil, On-

drej Lenárd,  Libor Pešek,  Leoš Svárovský, Vladimír Válek, Juraj Valčuha, 

Christian Arming, Marc Albrecht, Hermann Baumer, Marcus Bosch, Stephan 

Blunier, Kees Bakels ,Jean-Claude Casadesus,Dennis Russel Davies, Chris-

toph Eschenbach, Gabriel Feltz, Ivan Fischer, Lawrence Foster, Enoch zu 

Guttenberg, Martin Haselboeck, Nikolaus Harnoncourt, Manfred Honeck, 

Eliahu Inbal, Marek Janowski,  Neeme, Paavo a Kristian Järvi, Dmitrij Kita-

jenko, Roman Kofman, Marko Letonja, Kurt Masur, Nicholas Milton, Zubin 

Mehta,  Ingo Metzmacher, Yannick Nézet-Séguin, Sir Roger Norrington, Jo-

nathan Nott, Mathias Pintscher, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling, Yuri Simo-

nov, Martin Sieghardt, Steven Sloane, Marc Soustrot, Michael Tilson Thomas, 

Mario Venzago, Walter Weller, Ralf Weikert, Simone Young a mnozí další) .

Přestože sbor hostuje na nejvýznamnějších zahraničních festivalech, do-

mácí publikum ho může slyšet na mnoha koncertech v Brně, Praze, Ostravě, 

Olomouci, Litomyšli, Českých Budějovicích, Českém Krumlově a jinde .

Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění: v roce 2007 obdržel 

dvě významné evropské ceny – Echo Klassik za Soubor roku 2007 (provedení 

Brucknerových motet) a Nahrávka roku 2007 za Lisztovo oratorium Chris-

tus . V roce 2008 byla nahrávka skladby Paula von Klenaua Die Weise von Lie-

be und Tod des Cornetts Christoph Rilke nominována na prestižní dánskou 

cenu Danish P2 Music Prize v kategorii symfonická nahrávka roku . Nahrávka 

skladby B . A . Zimmermanna Requiem für einen jungen Dichter získala v roce 

2009 cenu německých kritiků – Preis der Deutschen Schallplattenkritik . Oce-

nění sbírá sbor i na jiných kontinentech – japonský hudebně-kritický časopis 

Geijutsu Disc Review mu v září 2011 udělil za live nahrávku Dvořákova Requi-

em prestižní ocenění Tokusen .

Činnost Českého filharmonického sboru Brno podporuje Jihomoravský 

kraj, Ministerstvo kultury ČR a statutární město Brno . Generální partner 

Českého filharmonického sboru Brno je TESCAN ORSAY HOLDING, a . s .

ČÍHALOVÁ-NITROVÁ ANNA , ME Z ZOS OPR ÁN

Již během gymnaziálních studií v Olomouci, kdy se 

věnovala hře na violoncello, byla členkou pěveckého 

sboru Concordia Olomouc . Po gymnáziu vystudo-

vala sólový zpěv na Ostravské univerzitě a dále se 

hlasově zdokonalovala u sopranistky Natálie Roma-

nové a u Tatiany Teslia . Od roku 1999 byla členkou 

sboru opery Národního divadla moravskoslezského 

v Ostravě pod vedením Jurije Galatenka, kde od roku 

2001 působí jako sólistka . Je finalistkou Mezinárod-

ní pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera Trnavské-

ho v Trnavě (1998), z mezinárodní soutěže Musica sacra v Římě (2002) si při-

vezla ocenění za 2 . místo . Rovněž na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína 

Dvořáka Karlovy Vary (2005) se probojovala do finále . Byla také v širší nomi-

naci na Cenu Thálie 2007 .

ČÍŽEK VÁCL AV, TENOR

Tenorista Václav Čížek se zpěvu začal věnovat při 

studiu na Církevní konzervatoři Opava, kde studo-

val nejprve pod vedením Mgr . Silvie Pivovarčíkové, 

dále MgA . Karla Smolky a nakonec Mgr . art . Alexan-

dra Vovka, ArtD . Po absolvování bakalářského stu-

dia na brněnské JAMU pod vedením MgA . Zdeňka 

Šmukaře, se dále zdokonaluje na Ostravské univer-

zitě ve Fakultě umění, opět pod vedením Mgr . art . 

Alexandra Vovka, ArtD . K interpretaci staré hudby 

se poprvé dostal díky účinkování v premiéře ztrace-

né opery Antonia Vivaldiho – Argippo, pod vedením Bc . Ondřeje Macka . 

V současné době spolupracuje s barokními soubory –  Collegium 1704 – Vác-

lav Luks, Ensemble Inégal – Adam Viktora, Ensemble Baroqe – Roman Vá-

lek . Kromě staré hudby účinkuje také na divadelních jevištích (Olomouc, 

Opava) .

DR Á ŽĎANSK Ý KOMORNÍ SBOR  (NĚ MECKO)

Drážďanský komorní sbor (Dresd-

ner Kammerchor) patří k předním 

německým sborovým tělesům . Byl 

založen v roce 1985 Hansem-

-Christophem Rademannem a od 

té doby si vydobyl pevné místo na 

německém a evropském hudeb-

ním poli . Svými iniciativami, jako byla např . první souborná nahrávka děl 

Heinricha Schütze (2011–2017), a vytrvalou péčí o hudební dědictví a jeho 

zařazování do repertoáru pěstuje kulturní identitu svého regionu a v zahra-

ničí působí jako kulturní velvyslanec Drážďan a Saska . Ve spolupráci s Dráž-

ďanským barokním orchestrem (Dresdner Barockorchester) a dalšími hu-

debními partnery byla znovu objevena, zhudebněna a zdokumentována 

mnohá díla . Nahrávky skladeb mimo jiné Heinricha Schütze, Johanna Adol-

fa Hasseho, Johanna Davida Heinichena a Jana Dismase Zelenky byly oceně-

ny např . Cenou německé gramofonové kritiky (Preis der Deutschen Schall-

plattenkritik) . Těžiště repertoáru Drážďanského komorního sboru tvoří 

symfonická díla pro sbor z období klasicismu a romantismu od Mozarta přes 

Mendelssohna až po Brahmse, stejně jako náročná hudební literatura a ca-

pella 19 . a 20 . století, např . díla Maxe Regera, Alfreda Schnittkeho, Ernsta 

Kreneka, Oliviera Messiaena a Hermana Berlinského . Již řadu let se těleso 

intenzivně věnuje také moderní a soudobé hudbě, což potvrzují četné pre-
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miéry již existujících děl nebo vlastních skladeb složených na objednávku 

přímo pro sbor . V roce 2009 Hans-Christoph Rademann a Drážďanský ko-

morní sbor iniciovali v Drážďanech sborový workshop nové hudby . Za zá-

sluhy o současnou sborovou hudbu bylo těleso vyznamenáno Hudební ce-

nou Ernsta von Siemens . Mezinárodní renomé sboru podtrhuje spolupráce 

s významnými orchestry a dirigenty . Z dosavadních hudebních partnerů 

uveďme následující osobnosti a soubory: René Jacobs, Sir Roger Norrington, 

Ádám Fischer, Robin Ticciati, Herbert Blomstedt a Riccardo Chailly, Saská 

státní kapela (Sächsische Staatskapelle), lipský Gewandhausorchester, The 

Orchestra of the Age of Enlightenment, Concerto Köln a Berlínská akademie 

staré hudby (Akademie für Alte Musik Berlin) . Vedle koncertů se svým zakla-

datelem a šéfdirigentem Hansem-Christophem Rademannem pracoval 

Drážďanský komorní sbor v poslední době s Christianem Thielemannem, 

Reinhardem Goebelem, Václavem Luksem, Stefanem Parkmanem a Josem 

van Immerseel . Drážďanský komorní sbor hostoval na festivalech a vystu-

poval v hudebních síních po celé Evropě, v Indii, na Tchaj-wanu a v Jižní 

Americe .

DŘÍZGOVÁ-JIRUŠ OVÁ E VA , S OPR ÁN

Patří k vyhledávaným pěvkyním operního i kon-

certního repertoáru . Je hostem mnoha operních 

scén a stálou členkou Národního divadla moravsko-

slezského v Ostravě . Spolupracovala s našimi nej-

lepšími orchestry včetně České filharmonie, Symfo-

nického orchestru hl . m . Prahy FOK, Brněnské 

filharmonie, Janáčkovy filharmonie Ostrava a mno-

ha dalších . Její hlasové a technické dispozice jí 

umožňují velmi široký repertoár jak v operní, tak 

kantátové, oratorní a písňové tvorbě, nevyjímaje 

symfonická díla R . Strausse a G . Mahlera . Díky své muzikálnosti je zároveň 

vyhledávanou interpretkou současné hudby .  Zpívala téměř ve všech zemích 

Evropy, ale také v Japonsku, kde se mimo jiné představila v titulní roli Janáč-

kovy Lišky Bystroušky v japonské premiéře s Tokijským symfonickým or-

chestrem . Se stejnou rolí spolupracovala v roce 2003 s milánskou operou La 

Scala . Dvořákova Rusalka má v jejím repertoáru také důležité místo (Národ-

ní divadlo Praha, Brno, Ostrava, Český Krumlov, Loket, Karlsruhe, Ĺ Opera 

di Roma) .

Hostovala s mnoha zahraničními orchestry, mezi nimiž jsou i tak prestižní 

ansámbly jako Mnichovská filharmonie, Filharmonický orchestr v Kolíně nad 

Rýnem, Göteborgs Symfoniker, Odense Symfoniorkester, Slovenská filhar-

monie a další . V roce 1996 obdržela prestižní Cenu Thálie za nejlepší ženský 

výkon roku v oboru opery, a to za roli Mimi v Pucciniho opeře La Boheme 

a v roce 1998 tutéž cenu za titulní roli v Debussyho opeře Pelleas et Melisande .

Spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem . Od roku 2000 se datuje 

její pedagogická činnost, a to na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a od roku 

2008 také na katedře sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity .

DUFT S CHMID LORENZ  (R AKOUSKO), VIOL A DA G A MBA

Hudba Lorenze Duftschmida čerpá sílu z brzké 

umělcovy specializace na starou hudbu . Postupem 

času se z tohoto zaujetí vyvinula nevšední rozmani-

tost uměleckých forem . Dirigování oper, tematická 

hudební dramata, Commedia dell´Arte, orchestrální 

a komorní hudba, recitály pro violu da gamba před-

stavují s každou produkcí nové výzvy . Osobní láska 

k detailu se přitom stává pohánějící silou, myšlenka 

gestem, tón opusem a pocit soucítěním . Lorenz 

Duftschmid rozvinul s projekty jako „Hedvábná 

stezka“ a „Turcaria“ kulturní iniciativy přesahující jednotlivé kontinenty 

a spojil v nich tradiční hudebníky z Číny, Střední Asie, Předního Východu 

a Evropy, historickou interpretační praxi, improvizaci a elektronickou hud-

bu . S projektem „Borderline“ pokračuje jeho hudební výzkum na hranicích 

prostoru, času a umění .

Lorenz Duftschmid se představil na významných festivalech po celém 

světě, např . Prado Madrid,  Oslo Chamber Music Festival, Gulbenkianova 

nadace v Lisabonu, Festival van Flandern, milánská La Scala, Svatováclav-

ský hudební festival v Ostravě, Utrecht Early Music Festival, pařížský Louvre, 

Berkley-Early Musik Festival, LIVA, Versailles, City-Hall Hong Kong, Teatro 

Colón v Buenos Aires, Rolle Journée-Nantes, vídeňský Konzerthaus a Mu-

sikverein, mezinárdní festival Bachfest v Lipsku, Styriarte, barokní festival 

v Pekingu, Tokio, Tchaj-pej, Bellas Artes v Mexiku ad .

Vystoupil s těmito předními hudebníky a hudebními tělesy: Ton Koop-

man, Jordi Savall, Montserrat Figueras (†), Claudio Abbado (†), Michael Gieh-

len, Rolf Lislevand, Andrew Lawrence-King, Fabio Biondi – Ĺ Europa Galan-

te, Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini – Zefiro, Michael Chance, Bob 

van Asperen, Christophe Coin, Derek Lee Ragin, Carlos Mena, Lee Santana, 

Andreas Staier, Andrea Marcon, Trevor Pinnock, Freiburger Barockorches-

ter, Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker, Sir John Eliot Gardiner 

aj . Z dalších hudebních festivalů, kde byl Lorenz Duftschmid rovněž hostem, 

jmenujme např . Internationale Wochen der Alten Musik v Krieglachu, Inter-

nationale Kammermusiktage v Raumbergu, Atelier für Alte Musik (Monte-

pulciano – Trossingen – Aflenz), Musiqua Antiqua ve Vídni, muerz .baroque .

Práci Lorenze Duftschmida dokumentuje téměř 100 CD nahrávek, z nichž 

mnoho získalo mezinárodní ocenění . Lorenz Duftschmid je nositelem Velké 

ceny Josefa Krainera, kterou uděluje Štýrsko, působí jako profesor hry na vio-

lu de gamba a vedoucí Ústavu pro starou hudbu při Státní vysoké škole hudby 

v Trossingenu v Německu .

Lorenz Duftschmid hraje mimo jiné na následující originální nástroje: 

diskantová viola Antonyho Posche, císařského dvorního loutnaře ve Víd-

ni, z roku 1718, diskantová viola neznámého výrobce z jižního Německa ca 

z roku 1705, italská altová viola ca z roku 1700, viola da gamba rakouského 

houslaře Jacoba Stainera z roku 1679, viola da gamba pravděpodobně z dílny 

Gaspara da Salò (Brescia, kolem 1600) . 
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FESTIVALOV Ý KOMORNÍ ORCHESTR SHF

Festivalový komorní orchestr SHF 

vznikl z iniciativy Svatováclavské-

ho hudebního festivalu v roce 2012, 

kdy vystoupil na dvou koncertech 

s vynikajícími flétnisty Philippem 

Bernoldem z Francie a Janem Ost-

rým pod vedením Vojtěch Spurné-

ho . Tyto koncerty byly zaznamenány pro Český rozhlas a setkaly se s mimo-

řádným ohlasem u publika . Členy komorního ansámblu jsou přední hráči 

Janáčkovy filharmonie Ostrava a dalších komorních souborů moravskoslez-

ského regionu . Koncertním mistrem je houslista Jakub Černohorský, umě-

lecký vedoucí Janáčkova komorního orchestru a zároveň koncertní mistr 

Janáčkovy filharmonie Ostrava . Festivalový komorní orchestr SHF se před-

staví v rámci 11 . ročníku Svatováclavského hudebního festivalu opět pod ve-

dením dirigenta a vynikajícího cembalisty Vojtěcha Spurného, který je 

uznávaným specialistou na dobovou interpretaci staré hudby .

FIAL A PETR , SB OR MIS TR

Vystudoval brněnskou konzervatoř (hra na klavír, 

kompozice, dirigování) a v roce 1971 ukončil JAMU 

ve třídě prof . Jana Kapra .

Jako skladatel byl v době studií ovlivněn dílem 

A . Honnegera, B . Bartóka, S . Prokofjeva, B . Martinů 

a L . Janáčka . Po absolutoriu JAMU se zařadil mezi 

autory usilující o syntézu nových postupů (zejména 

zvukově barevných) s nejlepšími tradicemi klasiků 

20 . století . Díky citlivému sloučení tradice se sou-

časností nacházejí jeho skladby vděčné interprety 

i širokou posluchačskou odezvu . Z jeho díla jmenujme alespoň řadu vokál-

ních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových 

(pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombon atd .), pět 

smyčcových kvartetů, řadu skladeb komorních, koncerty pro varhany, klavír, 

akordeon, violu a orchestr, tři symfonie, množství sborových cyklů, písňové 

cykly, oratoria a kantáty a dvě díla hudebně dramatická: balet Hořící kámen 

a celovečerní opera podle hry Františka Hrubína Kráska a zvíře .

Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) 

a kompoziční (je autorem asi 180 skladeb) se již 45 let intenzivně věnuje čin-

nosti sbormistrovské a dirigentské . Jako skladatel i jako dirigent je Petr Fi-

ala laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor 

dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot . Je zván jako hostují-

cí dirigent k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vo-

kálně-instrumentálních skladeb . Patří na poli kompozičním i interpretač-

ním k uznávaným osobnostem . Vyniká smyslem pro stavbu velkých ploch 

a jejich vnitřní kontrastnost . V roce 1990 založil Český filharmonický sbor 

Brno, který se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sbo-

rová tělesa .

V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metodě-

je za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, která je 

úzce spjata se současnou duchovní hudbou a s kantátami k poctě českých 

národních patronů .

V roce 2013 obdržel Petr Fiala Cenu města Brna v oboru hudba za dlouho-

letou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna .

FR ANTIŠÁK IGOR , K L ARINE T

V letech 1989–1995 studoval na konzervatoři v Ost-

ravě v klarinetové třídě doc . Valtra Vítka, u něhož 

pokračoval na umělecko-pedagogické katedře Ost-

ravské univerzity . V roce 2001 získal vládní stipendi-

um na Norwegian Academy of Music, kde studoval 

pod vedením Prof . Hanse Christiana Braeina . Bě-

hem studií se účastnil řady mezinárodních inter-

pretačních kurzů a seminářů (Michel Arrignon, Eric 

Hoeprich, Charles Neidich, Christian Leitherer, Mi-

lan Etlík, Andrzej Janicki, Wenzel Grund) .

Zúčastnil se několika národních i mezinárodních soutěží v oboru hra 

na klarinet, kde získal tato ocenění – 3 . cena v Interpretační soutěži v Cho-

mutově (ČR), 3 . cena v Mezinárodní hudební soutěži „Marco Fiorindo“ 

v Turíně (Itálie) . Jako sólista vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, 

Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Slovenským komorním orchestrem 

Bohdana Warchala, Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Talicho-

vým komorním orchestrem, Janáčkovým komorním orchestrem, Jihočeskou 

filharmonií České Budějovice, Cameratou Janáček, Brněnskými komorními 

sólisty, Musici boemi, Pavel Haas Quartetem, Bennewitzovým kvartetem, 

Talichovým kvartetem, Zemlinského kvartetem, Škampovým kvartetem, 

Wihanovým kvartetem, Wallingerovým kvartetem, Kubínovým kvartetem 

a dalšími . Kromě sólových koncertů a recitálů vystupuje často jako komorní 

hráč v řadě souborů . Je zakládajícím členem Stadlerova klarinetového kvar-

teta, s nímž od roku 1994 pravidelně vystupuje u nás i v zahraničí . Rovněž 

je zakládajícím členem komorního souboru Ensemble Moravia, s nímž pro 

slovenské vydavatelství Slovart natočil CD „Komorní skladby Bohuslava 

Martinů“, v roce 2007 CD „Hindemith, Berg, Schumann, Brahms“, v roce 2010 

„Komorní skladby Jaromíra Podešvy“ pro vydavatelství PRO Records . V roce 

2002 s tímto souborem získal 1 . cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby 

„Marco Fiorindo“ v Turíně . V posledních letech se zabývá také dobovou in-

terpretací na chalumeau, barokní klarinety a klasicistní klarinety . Jako hráč 

na tyto historické nástroje spolupracoval např . se soubory Collegium 1704, 

Collegium Marianum, Musica Florea či Ensemble Inégal . Od roku 2002 je 

každoročně spolupořadatelem a lektorem mezinárodních interpretačních 

kurzů v Ostravě . V současnosti, vedle aktivní koncertní činnosti, působí jako 

docent hry na klarinet na Fakultě umění Ostravské univerzity .
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G AL ATENKO JURI J, SB OR MIS TR (UK R A JINA)

Vystudoval dirigování a sbormistrovství na Národní 

hudební akademii v Kyjevě . Pracoval mj . jako učitel 

dirigování na konzervatoři, dirigent filharmonické-

ho orchestru města Rovno, spolupracoval jako diri-

gent s ruským souborem Mladá opera . V Národním 

divadle moravskoslezském v Ostravě pracuje 

od roku 1998, od roku 2000 je sbormistrem jeho 

operního souboru, se kterým nastudoval více než tři 

desítky operních inscenací . S operním a baletním 

souborem NDM a Operním studiem NDM spolupra-

coval i jako dirigent (mj . Dvořákstory, Aitna, Ngoa-É, Kolotoč) . Současně je 

také sbormistrem komorních pěveckých sdružení . Jako dirigent se Ostrava-

nům představil např . při Ostravských dnech soudobé hudby (2003) .

GURBAĽ M AR TIN, BA S (SLOVENSKO)

Slovenský basista Martin Gurbal’ vystudoval zpěv 

na konzervatoři v Košicích u Ľudmily Šomorjaiové . 

Je držitelem 2 . ceny Mezinárodní pěvecké soutěže 

Mikuláše Schneidera-Trnavského v Trnavě (1994) 

a 2 . ceny Mezinárodní pěvecké soutěže Lucie Popp 

v Bratislavě (1999) . Na Mezinárodní pěvecké soutěži 

A . Dvořáka v Karlových Varech (1996) se stal abso-

lutním vítězem .

Po svém prvním angažmá v opeře Státního diva-

dla Košice je od roku 2001 předním sólistou opery 

Národního divadla moravskoslezského v Ostravě . Současně hostuje na dal-

ších operních scénách – v Národním divadle v Praze, v Národním divadle 

Brno, ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, v opeře v Miškolci nebo 

v Komorní opeře v Krakově . Operní repertoár Martina Gurbal’a zahrnuje 

více než 25 rolí basového oboru . Na předním místě stojí Sarastro (Kouzelná 

flétna), Bartolo (Figarova svatba), Guglielmo i Don Alfonso (Così fan tutte), 

Don Giovanni (Don Giovanni), Don Pasquale, Basilio (Lazebník sevillský), 

Zachariáš (Nabucco), Banquo (Macbeth), Král i Ramfis (Aida), Sparafucil 

a Monterone (Rigoletto), Ferrando (Trubadúr), Mefisto (Faust a Markétka), 

Gremin (Evžen Oněgin), ale i Modrovous (Modrovousův hrad) . Z českého 

repertoáru je to především Kecal (Prodaná nevěsta), Mumlal (Dvě vdovy), 

Vodník (Rusalka), Hrabě (Jakobín), Dikoj (Káťa Kabanová) a Revírník (Liška 

Bystrouška) . Martin Gurbal’ je žádaným koncertním pěvcem . Spolupracuje 

se Slovenskou filharmonií, Státní filharmonií Košice, Státním komorním or-

chestrem Žilina, Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Moravskou filharmonií 

Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Filharmonií Brno, PKF 

– Prague Philharmonia a s orchestry v Krakově, Katovicích, Miškolci a Bu-

dapešti . Mimo České republiky a Slovenska často koncertuje v Polsku, Ma-

ďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Lotyšsku a na Maltě . 

Jeho koncertní repertoár zahrnuje především díla W . A . Mozarta, J . Haydna, 

ale i A . Dvořáka (Stabat Mater, Te Deum i Requiem), G . Verdiho (Requiem), 

P . Mascagniho (Messa di Gloria) nebo L . Janáčka (Glagolská mše) . Mimo to 

vystupuje v písňových cyklech romantických autorů . Za roli Dona Giovanni-

ho získal nominaci na Cenu Thálie za rok 2007 .

HA JNOVÁ VERONIK A , ALT

Mezzosopranistka Veronika Hajnová vystudovala 

konzervatoř a VŠMU v Bratislavě u profesorky Ľuby 

Baricové . Zúčastnila se také několika mistrovských 

kurzů v Čechách a v Německu . V r . 2002 byla semifi-

nalistkou Belvedere International Singing Competi-

tion ve Vídni, kde získala cenu CNIPAL .

Již během studií působila v operním souboru Di-

vadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, nejdříve jako host 

a v letech 2002–2004 jako členka souboru . Vystupo-

vala zde ve výrazných rolích, jako je Olga v Čajkov-

ského Evženu Oněginovi, Káča ve Dvořákově opeře Čert a Káča nebo Char-

lotte v Massenetově Wertherovi . Za postavu Dalily v Saint-Saënsově opeře 

Samson a Dalila byla v roce 2003 nominována na Cenu Thálie . Pohostinsky 

zde vytvořila i postavu Johanky (v Čajkovského Panně orleánské), za níž byla 

v roce 2010 oceněna další nominací na Cenu Thálie .

Od roku 2004 doposud je sólistkou Státní opery Praha, kde je představi-

telkou zejména dramatických rolí . Patři mezi ně především Verdiho Am-

neris (Aida), Azucena (Trubadúr), Fenena (Nabucco), Dvořákova Ježibaba 

(Rusalka) nebo Bizetova Carmen . Díky technickým možnostem svého hlasu 

ztvárňuje i postavy Mozartových oper, jako je Dorabella (Così fan tutte) nebo 

Cherubino (Figarova svatba) . Je častým hostem pražského i brněnského Ná-

rodního divadla a dalších operních scén .

V roli Amneris i jako Carmen se představila také na několika turné v za-

hraničí, a to v Japonsku, Španělsku, Portugalsku, Francii, Maďarsku, emirátu 

Abu Dhabi nebo v jihokorejském Soulu .

Vystupuje na mezinárodních i domácích hudebních festivalech (Festival 

Internazionale della Musica v Miláně, festival v Gars am Kamp, Pražské jaro, 

Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj, Chopinův festival v Mariánských Láz-

ních, Svatováclavský festival v Ostravě aj .), je zvána ke spolupráci s význam-

nými orchestry, jako je Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Janáčkova 

filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc .

Kromě opery jsou součástí jejího repertoáru také díla oratorní i písňová . 

Za všechna je třeba jmenovat roli Zefky z Janáčkova Zápisníku zmizelého, 

s níž se představila jak doma, tak i v koncertním provedení tohoto díla v pa-

řížské Opeře Bastille v r . 2007 nebo na mezinárodním festivalu v Miláně v r . 

2008, mezzosopránový part ve Verdiho Requiem, který s velkým úspěchem 

interpretovala v Opera Municipale v Marseille v nastudování šéfdirigenta 

Diedericha, Schumannovy a Chopinovy písně, s nimiž se představila na Cho-

pinově festivalu v Mariánských Lázních nebo Mahlerovy Písně o mrtvých dě-
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tech, které nastudovala s italským dirigentem A . Scaranem a úspěšně je pro-

vedla na Festivalu zakázané hudby v Terezíně a v r . 2013 v Itálii .

V poslední době se s velkým úspěchem představila jako Mignon při kon-

certním provedení této opery Ambroise Thomase, a to ve Státní opeře v na-

studování T . Braunera . Její nejnovější rolí je Melisanda v Debussyho opeře 

Pelleas a Melisanda v Národním divadle v Praze .

HELLEROVÁ ALENA , S OPR ÁN

Sopranistka Alena Hellerová studovala na konzerva-

toři v Teplicích u Ludmily Abrahámové (1997–1998), 

na Pražské konzervatoři u Antonie Denygrové (1998–

2003) a na pražské Akademii múzických umění 

u Magdalény Hájossyové (2004–2009) . Zúčastnila se 

několika mistrovských kurzů včetně Mezinárodní 

letní akademie v rakouském Reichenau, kde praco-

vala pod vedením Magdy Nádor (2006) a Sonii Gha-

zarian (2007), a Letní barokní akademie v Telči, kde 

studovala s Joelem Frederiksenem (2010) . Pravidelně 

spolupracuje s komorním orchestrem Berg (dirigent Peter Vrábel), s nímž in-

terpretuje premiéry soudobých skladatelů a významná díla 20 . století . Inten-

zivně se zabývá také interpretací hudby renesance a raného baroka .

Od roku 2005 je členkou vokálního souboru Octopus pragensis (umělecký 

vedoucí Petr Daněk), který se specializuje na interpretaci hudby 16 . a 17 . sto-

letí a s nímž podnikla turné do Izraele a Francie a vystoupila na Mezinárod-

ním hudebním festivalu Pražské jaro a dalších festivalech . Alena Hellerová 

velmi intenzivně spolupracuje se souborem barokní hudby Collegium Vocale 

1704 a dirigentem Václavem Luksem . Jako sólistka účinkuje s řadou orchest-

rů (Symfonický orchestr hl . m . Prahy FOK, Filharmonie Bohuslava Martinů, 

Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc ad .) a vy-

stupuje na mnoha festivalech doma i v zahraničí (Pražské jaro, Concentus 

Moravie, Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Hudební most 

Praha – Drážďany, Belgie, Francie a Německo) .

HIL S CHEROVÁ LUCIE , ALT

Rodačka z Hranic na Moravě absolvovala sólový 

zpěv (pod vedením Romany Feiferlíkové), psycholo-

gii a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Zápa-

dočeské univerzity v Plzni . Zpěv studovala také 

u Ursuly Schönhals na Filozofické fakultě Technické 

univerzity v Chemnitzu (Německo) . Absolvovala pě-

vecké kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, 

Gabriely Beňačkové, Dagmar Peckové, Zlatice Livo-

rové, Marty Infante ad . Je laureátkou pěveckých 

soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárod-

ní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech . Pravidelně hos-

tuje v Národním divadle v Praze, Státní opeře Praha, Divadle J . K . Tyla v Plzni 

a Státním divadle v Košicích (Matka Marie v Dialozích Karmelitek, Emilie 

v Othellovi, Marcelina ve Figarově svatbě, Třetí dáma v Kouzelné flétně, Ber-

ta v Lazebníku sevillském, Háta v Prodané nevěstě, Paní Reichová ve Vese-

lých paničkách windsorských ad .) . Spolupracuje s Ensemblem Opera Diver-

sa a Komorní operou Praha .

Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně . Její široký oratorní repertoár 

zahrnuje altové party např . v Bachově Mši h-moll a Vánočním oratoriu, Hän-

delově Mesiáši, Haydnově Stabat Mater, Beethovenově 9 . symfonii a Misse 

solemnis, Rossiniho Stabat Mater nebo Dvořákově Stabat Mater a Requiem .

Pod taktovkou Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Helmutha Rillinga, Davida 

Porcelijna, Tilla Alyho, Kaspara Zehndera, Andrease Sebastiana Weisera, 

Leoše Svárovského, Petra Vronského nebo Petra Fialy spolupracovala s BBC 

Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-Sin-

fonieorchester Stuttgart des SWR, Bach-Collegiem Stuttgart, Poznaňskou 

filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, 

Filharmonií Brno nebo Janáčkovou filharmonií Ostrava .  Účinkovala např . 

na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Pražské jaro, Veli-

konoční festival duchovní hudby Brno a Smetanova Litomyšl . 

HOLLOWAY JOHN, BAROK NÍ HOUSLE (ANGLIE /Š V ÝC AR SKO)

John Holloway je jedním z průkopníků staré hudby 

ve Velké Británii . Po setkání se Sigiswaldem Kuijke-

nem v roce 1972 začal vedle moderních houslí hrát 

i na barokní housle . S barokním souborem L’Ecole 

d’Orphée, který založil, pořídil první kompletní na-

hrávku Händelovy instrumentální komorní hudby 

na dobové nástroje . Koncertoval s mnoha vynikají-

cími hudebníky, jako jsou např . Emma Kirkby, Stan-

ley Ritchie, Andrew Manze, Davitt Moroney, Lars 

Ulrik Mortensen, Marion Verbruggen a Jaap ter Lin-

den . Jeho CD nahrávky zahrnují velký soubor Buxtehudových děl (1994 

a 1997, oceněny dánskou Grammy), všechny houslové sonáty J . S . Bacha, 

G . F . Händela a A . Corelliho, Telemannovy triové sonáty ad . Jeho nahrávka 

Růžencových sonát I . F . Bibera (1991, cena Gramophone Award) je dodnes 

považována za nepřekonanou . Od roku 1997 nahrával John Holloway řadu 

kompaktních disků pro ECM New Series, mimo jiné sonáty a partity J . S . Ba-

cha pro sólové housle . John Holloway je jedním z nejzkušenějších koncert-

ních mistrů na poli staré hudby . Byl dlouholetým koncertním mistrem an-

sámblů Taverner Players Andrewa Parrota a London Classical Players Rogera 

Norringtona, jako houslista odehrál koncerty s The Academy of Ancient Mu-

sic, Les Arts Florissants, Philharmonia Baroque, Drážďanským barokním 

orchestrem, Concertem Köln nebo Freiburgským barokním orchestrem . 

John Holloway je rovněž mezinárodně žádaným pedagogem . Byl profeso-

rem barokních houslí na Guildhall School of Music and Drama v Londýně, 

hostujícím profesorem na Schola Cantorum Basiliensis a na Early Music In-
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stitute of Indiana University v Bloomingtonu v USA . V září 2004 působil jako 

Regents Lecturer na Kalifornské univerzitě v Berkeley v USA . Vedl worksho-

py a mistrovské kurzy ve většině evropských zemí, v USA, na Novém Zélan-

dě, v Kolumbii a Jižní Koreji . V roce 1999 se stal profesorem houslí a smyčco-

vé komorní hudby na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera 

v Drážďanech . V letech 2006 až 2012 byl uměleckým vedoucím mezinárodní 

soutěže a mistrovských kurzů „Housle v Drážďanech“, které jsou pořádány 

každoročně . Od zimního semestru 2013/2014 vyučuje John Holloway na Vy-

soké hudební škole v Trossingenu studenty v Evropě vůbec prvního oboru 

orchestrální hra staré hudby .

HRŮŠA JAKUB, DIRIGENT

Jakub Hrůša (1981) je hudebním ředitelem a šéfdiri-

gentem PKF – Prague Philharmonia, hudebním ře-

ditelem Glyndebourne Tour a hlavním hostujícím 

dirigentem Tokyo Metropolitan Symphony Orchest-

ra . Časopis Gramophone ho v roce 2011 nazval jed-

ním z deseti mladých dirigentů „na prahu velikosti“ .

V minulých sezónách dirigoval Jakub Hrůša ce-

lou řadu předních evropských orchestrů, včetně  

londýnského Philharmonia Orchestra, Orchestre 

Philharmonique de Radio France, SWR Sinfonieor-

chester Stuttgart, WDR Sinfonieorchester Köln, NDR Sinfonieorchester Ham-

burg, BBC Symphony Orchestra, Rotterdams Philharmonisch Orkest a Royal 

Flemish Philharmonic . V roce 2010 se stal s PKF – Prague Philharmonia nej-

mladším dirigentem od roku 1949, který dirigoval zahajovací koncert festivalu 

Pražské jaro . V roce 2009 se poprvé představil v USA a od té doby zde vystoupil 

s Washington National Symphony, Atlanta Symphony a Seattle Symphony ad . 

Pravidelně také hostuje v Asii . V prosinci 2011 zde dirigoval dva programy jako 

hlavní hostující dirigent Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra . V roce 

2009 měl premiéru v Austrálii, kde dirigoval West Australian Symphony Or-

chestra, v roce 2011 pak následovalo jeho první vystoupení v čele Melbourne 

Symphony . V sezóně 2011/12 dirigoval opětovně lipský Gewandhausorchestr, 

Českou filharmonii a  Finský rozhlasový symfonický orchestr; poprvé se před-

stavil s Dallas Symphony, Houston Symphony, National Arts Center Orchestra 

Ottawa, Nizozemskou filharmonií, Barcelonským symfonickým orchestrem, 

Scottish Chamber Orchestra, Royal Liverpoool Philharmonic a s Orchestre 

National de Lyon; s PKF – Prague Philharmonia podnikl větší turné po Japon-

sku a vrátil se na Pražské jaro, kde dirigoval koncertní představení Beethove-

nova Fidelia rovněž v podání PKF – Prague Philhamonia .

V operní oblasti debutoval Jakub Hrůša na Glyndebourne Festivalu a Tour 

v roce  2008, kdy dirigoval Carmen, následoval Don Giovanni (Festival a Tour 

2010) a Otočení šroubem  (Glyndebourne Festival 2011) . Pro Glyndebourn-

ský podzim 2011 připravil La Bohème . Řídil také produkce pro Dánskou krá-

lovskou operu (Boris Godunov), pražské Národní divadlo (Rusalka) a Operu 

Hong Kong (Werther) .

Jakub Hrůša vydal doposud šest nahrávek u Supraphonu, pět z nich s PKF 

– Prague Philhamonia včetně kritikou velmi oceňovaného živého záznamu 

Smetanovy Mé vlasti ze zahajovacího koncertu Pražského jara v roce 2010 . 

V témže roce provedl nahrávku Čajkovského a Bruchových houslových kon-

certů s Nicolou Benedetti a Českou filharmonií pro nahrávací společnost 

Universal .

Jakub Hrůša vystudoval obor dirigování na pražské Akademii múzických 

umění pod vedením Jiřího Bělohlávka . Od absolutoria v roce 2004 si doma 

i ve světě vybudoval silnou pozici a dirigoval všechny přední české orchest-

ry . Působil jako hudební ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů, asistent di-

rigenta České filhamonie a asistent šéfdirigenta Orchestre Philharmonique 

de Radio France . V současné době je prezidentem společnosti International 

Martinů Circle .

JAKUBÍČEK M AR TIN, VARHAN Y

Martin Jakubíček se narodil roku 1965 v Brně v rodi-

ně hudebníka . V letech 1980–86 navštěvoval konzer-

vatoř, obor cembalo a skladba . Pokračoval na JAMU, 

kde se výrazně zabýval improvizací . JAMU repre-

zentoval na Mezinárodní varhanní soutěži J . S . Ba-

cha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara . 

Získal hlavní ceny na Interpretační soutěži ČSR 

a SVOČ . Své znalosti si rozšířil na mistrovských kur-

zech v rakouském Millstadtu . Kromě sólové kon-

certní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový kla-

vír) působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných 

komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabývajících se stylo-

vou interpretací renesanční a barokní hudby . Spolupracuje s našimi i zahra-

ničními komorními orchestry . Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých 

sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filhar-

monický sbor Brno, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hu-

deček, Šporcl, Novák) . Výrazně se exponuje i v menších komorních soubo-

rech (Duo Seraphim, Concordia duo, Flores musicae, Duo 415) . Ve snaze o co 

největší autenticitu využívá Martin Jakubíček špičkových kopií klávesových 

instrumentů (anglický Virginal – 1650 Keene, kladívkový klavír – 1795 Wal-

ter, replika barokního varhanního pozitivu, klavichord – 19 . stol .) . Pravidel-

ně vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, 

Německo, Polsko atd .) . Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí . Inter-

pretačně se podílel na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník 

v brněnských kostelích . Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská 

a aranžérská . Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J . Černý), fol-

kové (Tabard, Cimbal classic, V . Rédl), rockové (Angelus novus) a v nepo-

slední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, Madrigal 

kvintet) . Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobnos-

tí současné hudební scény .
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JANÁČKOVA FILHAR MONIE OSTR AVA

Stálý symfonický orchestr je vedle 

českého operního souboru nejvý-

znamnější ostravskou hudební ak-

tivitou po první světové válce . 

V roce 1929 vzniká jako rozhlasové 

těleso a stává se důležitou součástí 

československého hudebního dění . 

 U větších soudobých partitur (Bartók, Schönberg) byl spojován s orches-

trem operním, často také v případě hostování významných dirigentských 

a skladatelských osobností, mezi něž patřili kupříkladu Igor F . Stravinskij, 

Sergej S . Prokofjev či Paul Hindemith . Posledně jmenovaný si Ostravu oblí-

bil a přijížděl opakovaně .

Za skutečný počátek existence stávajícího tělesa je třeba považovat až rok 

1954, kdy vzniká Ostravský symfonický orchestr, který vedl Otakar Pařík . 

Od roku 1962 vystupuje pod názvem Státní filharmonie Ostrava (řídil ji tehdy 

Václav Jiráček) a v roce 1971 pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara 

Trhlíka získává svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava .

Během celé své existence byla JFO zvána na zahraniční turné, mezi navští-

venými zeměmi figurují i USA, Japonsko, Austrálie či Jižní Korea . V současné 

době je na interpretačním projevu orchestru nejvíce znát vliv dvou význam-

ných šéfdirigentů posledních let, jimiž byli Christian Arming a Theodore Ku-

char, opomenout ovšem nelze ani Petra Vronského .

Umělecký profil orchestru formovali také významní hosté – V . Neumann, 

V . Smetáček, J . Bělohlávek, L . Pešek, Z . Mácal, Ch . Mackerras, S . Baudo, H . Ri-

lling, J . Valčuha, M . Jurowski a od letošní sezóny na jejich práci naváže také 

současný šéfdirigent Heiko Mathias Förster .

Ze sólistů zvučných jmen, kteří se s ostravskou filharmonií představili, 

jmenujme např . J . Suka, A . Navarru, J . Carrerase, P . Dominga, D . Peckovou, 

E . Urbanovou, J . Calleju, P . Burchuladzeho nebo P . Šporcla, I . Ženatého, S . Ba-

bayana, D . Ishizaku, K . Gersteina, A . Ghindina a mnoho dalších .

Primát mezi českými orchestry má JFO v uvádění soudobých děl, která jsou 

často prováděna v české premiéře . Hlavní zásluhu zde má dirigent a skladatel 

Petr Kotík . Legendárním se stalo kupříkladu hostování JFO na Pražském jaru 

1999 v obrovitých Stockhausenových Gruppen pro tři orchestry .

Domovskou síní je pro JFO společenský sál Domu kultury města Ostravy . 

Filharmonie zde pořádá abonentní koncertní cykly i další rozličné slavnost-

ní či popularizační akce . Nově se také prezentuje v multifunkční aule Gong 

v Dolní oblasti Vítkovice .

JANKOVÁ M AR TINA , S OPR ÁN (Š V ÝC AR SKO/ČE SK Á REPUBLIK A)

Čechošvýcarka Martina Janková působila po vystu-

dování konzervatoře a univerzity v Ostravě, Bazilej-

ské hudební akademie a Curyšského mezinárodní-

ho operního studia čtrnáct let v ansámblu Curyšské 

opery, kde spolupracovala s mnoha významnými 

dirigenty (např . N . Harnoncourt, Franz Welser-

-Möst, W . Christie, M . Minkovski, Ch . Hogwood, 

A . Fischer, I . Metzmacher a další) v nejkrásnějších 

rolích svého oboru, jako Zuzanka (Figarova svatba), 

Zerlina (Don Giovanni), Despina (Così fan tutte), 

Pamina (Kouzelná flétna), Celia (Lucio Silla), Aminta (Il re pastore), Angelica 

(Orlando), Nanetta (Falstaff), Gretel (Hänsel und Gretel), Liška Bystrouška 

(Příhody lišky Bystroušky), Marcelina (Fidelio), Ighino (Palestrina) a jiné .

Dnes patří k nejžádanějším mozartovským interpretkám . V roce 2000 de-

butovala na Salcburském festivalu, kde od té doby zpívala již v jedenácti pro-

dukcích, mimo jiné jako Cherubín a loni v titulní roli pastýře Aminty v Mo-

zartově opeře Il re pastore . V roce 2013 zde vystoupila v roli Despiny v nové 

produkci režiséra S . E . Bechtolfa v Mozartově Così fan tutte . Další angažmá ji 

zavedla do pařížské Champs-Elysée (Marcelina ve Fideliovi), pražského Ná-

rodního divadla (Sophia v Il signor Bruschino), pražské Státní opery (Despi-

na v Cosi van tutte), Stavovského divadla (Ilia v Idomeneovi), Grand Théâtre 

de Geneve (Liška Bystrouška v Příhodách lišky Bystroušky, Drusilla a For-

tuna v L’incoronazione di Poppea), stejně jako na festival Vídeňské týdny 

do divadla Na Vídeňce (Celia v Mozartově Lucio Silla) . Úspěchy slavila v USA 

s Clevelandským orchestrem pod vedením F . Welsera-Mösta v Mozartově tri-

logii Da Ponte .

Souběžně s operní činností je Martina Janková žádanou koncertní pěv-

kyní . Spolupracovala s nejlepšími evropskými orchestry, např . Vídeňskou, 

Berlínskou či Mnichovskou filharmonií, Rozhlasovými orchestry Berlín 

a Frankfurt, Německým symfonickým orchestrem, Izraelskou a Českou 

filharmonií, vídeňským Concentus Musicus, Mahlerovským orchestrem 

mladých, Mahlerovým komorním orchestrem, curyšským Tonhalle orches-

trem, Curyšským komorním orchestrem a orchestrem La Scintilla, Buda-

pešťským festivalovým orchestrem, Orchestrem Champs-Elysée aj . pod ve-

dením předních dirigentů, např . I . Bolton, R . Chailly, D . Gatti, F . Welser-Möst, 

N . Harnoncourt, I . Fischer, W . Sawalisch, J . E . Gardiner, N . Marriner, S . Rattle, 

R . Norrington, I . Metzmacher, M . Janowski, P . Herreweghe .

Jako písňová interpretka se Janková mimo jiné představila v londýnské 

Wigmore Hall, na festivalech v Salcburku, Styriarte v Grazu, na Pražském 

jaru, Festivalu Rheingau, ženevském Musique en Été a zpívala několik reci-

tálů v Curyšské opeře . Sezónu 2013/14 zahájila koncertem s Collegiem 1704 

pod taktovkou Václava Lukse na Lucerne Festivalu a v pražském Rudolfinu . 

V únoru se vrátila do Curyšské opery v roli Despiny v Mozartově opeře Così 

fan tutte . S Concentus Musicus pod vedením N . Harnoncourta vystoupila 

ve vídeňském sále Hudebního spolku (Musikverein) v Bachových Matoušo-
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vých pašijích . Vrátila se také do Clevelandu v nové inscenaci Janáčkovy opera 

Příhody lišky Bystroušky .

Její Bachovy kantáty s V . Luksem a Collegiem1704 vyšly nedávno v Supra-

phonu, kde již bylo vydáno i několik písňových recitálů Martiny Jankové, Ba-

chovy kantáty s J . E . Gardinerem a Straussův Simplicius s F . Welserem-Mös-

tem . Na DVD pak vyšel Händlův Orlando (W . Christie) a Vzkříšení (V . Luks), 

Mozartovy opery Così fan tutte, Don Giovanni, Figarova svatba, Kouzelná 

flétna (F . Welser-Möst), Monteverdiho Návrat Odysea do vlasti (N . Harnon-

court), Wagnerův Tannhäuser a Straussův Simplicius (F . Welser-Möst) .

JANT S CHEK ISABEL , S OPR ÁN (NĚ MECKO)

Mladá německá sopranistka Isabel Jantschek (nar . 

1989) se začala již v pěti letech vzdělávat v oboru hra 

na klavír, zpěv a hra na housle na konzervatoři 

v Cottbusu . Vystudovala zpěv na Vysoké hudební 

škole Carla Marii von Webera v Drážďanech u  Hen-

drikje Wangemann a v pěvecké třídě Olafa Bära . Dů-

ležitých impulsů na poli písně a oratoria se jí dostalo 

rovněž od Dorothee Mields, Ludgera Remyho, Ruth 

Ziesack, Ingeborg Danz, Britty Schwarz a Tobiase 

Krampena, v oblasti nové hudby pak od Sarah Marie 

Sun a v ansámblu Auditiv Vokal pod vedením Olafa Katzera .

Již dnes má za sebou dlouhou řadu koncertů a účastí v soutěžích . Získala 

např . několik prvních cen v celoněmecké soutěži Jugend musiziert, kam byla 

v roce 2011 pozvána i jako členka mladé poroty .

Spolupracuje s následujícimi dirigenty: Peter Schreier, Hans-Christoph 

Rademann, Ekkehard Klemm, Michael Sanderling, Judith Kubitz a Reinhard 

Petersen . Její láska k ansámblovému zpěvu ji přivedla do Drážďanského ko-

morního sboru, komorního sboru RIAS a Collegia Vocale 1704, s nimiž již 

vycestovala mimo jiné do Izraele, na Tchaj-wan a do Libanonu a zúčastnila 

se několika rozhlasových produkcí a CD nahrávek ve spolupráci s předními 

dirigenty, jako jsou Adam Fischer, Riccardo Chailly, Jos van Immerseel, Sir 

Roger Norrington, Reinhard Goebel, Stefan Parkman, Václav Luks a Herbert 

Blomstedt . V rámci vysokoškolské produkce Figarovy svatby zpívala v roce 

2012 part Zuzany a v Serkowitzer Volksoper v Drážďanech roli Chytračky 

ve stejnojmenné pohádkové opeře Carla Orffa . Od roku 2012 dostává stipen-

dium od spolku Talentschmiede Dresden, který podporuje mladé hudební 

talenty .

JARŮŠEK PETER , V IOLONCELLO (SLOVENSKO)

Peter Jarůšek vystudoval bratislavskou konzervatoř 

ve třídě prof . Karola Filipoviče (1991–1995) a magist-

erský obor violoncello na Akademii múzických 

umění v Praze ve třídě prof . Daniela Veise (2001) . Zú-

častnil se také mistrovských kurzů na Česko-fran-

couzské akademii v Telči vedených prof . Jiří Bártou 

(1998) a na Mezinárodní letní akademii Praha – Ví-

deň – Budapešť vedených Csabou Onczayem (1996) .

Získal 1 . cenu v soutěži Heran Violoncello Com-

petition v roce 1992, společně s V . Jarůškovou a Jiřím 

Kollertem zvítězil v interpretační soutěži pro klavírní tria Nadace Bohusla-

va Martinů (1997) a je laureátem International Tribune of Young Performers 

UNESCO ve slovinské Lublani v roce 1998 .

Jako sólista vystupoval s Prague Philharmonia, Slovenským filharmonic-

kým orchestrem, Talichovým komorním orchestrem, Slovenským rozhla-

sovým symfonickým orchestrem, Capellou Istropolitana a dalšími . V letech 

1998 až 2003 byl členem Škampova kvarteta, od roku 2004 je violoncellistou 

Pavel Haas Quartetu .

Představil se na mezinárodních hudebních festivalech v Edinburghu, Al-

deburghu, Cheltenhamu a Warwicku (Velká Británie), Saint-Nazaire a Lube-

rone (Francie), Amsterdamu (Holandsko), Istanbulu (Turecko) a Melbourne 

(Austrálie) . Hrál také v mnoha významných koncertních síních, jako např . 

Wigmore Hall (Londýn), Concertgebouw (Amsterdam), Kaufman Hall (New 

York), Symphony Hall (Sydney),  Gate Theatre (Dublin), Konzerthaus (Vídeň) 

a Rudolfinum (Praha) .

Je rovněž vyhledávaným pedagogem a odborníkem na komorní hudbu . 

V letech 2001 až 2003 působil jako hostující profesor komorní hudby na Roy-

al Academy v Londýně . Vedl mistrovské kurzy v Concertgebouw Amsterdam 

(1999 a 2003), na University of Tasmania (1999), University of Mexico City 

(2001) a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (2002) .

KNĚ ŽÍKOVÁ K ATEŘINA , S OPR ÁN

Kateřina Kněžíková se narodila v roce 1982 v Bohu-

míně . V roce 2007 absolvovala Pražskou konzervatoř 

a v roce 2010 ukončila svá studia na Hudební a taneč-

ní fakultě Akademie múzických umění v Praze pod 

vedením Jiřiny Přívratské . Je laureátkou řady soutěží 

a přehlídek, například Mezinárodní pěvecké soutěže 

Antonína Dvořáka v Karlových Varech a nositelkou 

Ceny Komerční banky za nejlepší jevištní výkon .

V Národním divadle v Praze debutovala v roce 

2005 v roli Zerliny a od roku 2006 je stálou členkou 

ansámblu . V uplynulých letech zde nastudovala postavy jako Susanna (Fi-

garova svatba), Serpetta (La Finta giardiniera), Servilia (La Clemenza di 
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Tito), Blonde (Únos ze serailu), Despina (Così fan tutte), Ilja (Idomeneo), 

Almirena (Rinaldo), Adina (Nápoj lásky), Barče (Hubička), Terinka (Jako-

bín), Nannetta (Falstaff), Aristea (Ĺ Olimpiade) a mnoho dalších . V sezóně 

2012/2013 debutovala ve Státní opeře Praha jako Rosina (Il Barbiere di Sivi-

glia) a Gilda (Rigoletto) .

V současné době je hostem Divadla J . K . Tyla v Plzni v rolích Markétky 

(Faust), Blaženky (Tajemství), Violetty (La traviata) a stálým hostem v Národ-

ním divadle moravskoslezském v Ostravě .  Hostovala v roli Almireny v Thé-

âtre de Caen a v Opéra Royal de Versailles, v roli Serpety  v Théâtre Royal de 

La Monnaie v Bruselu pod vedením režisérské dvojice Karla-Ernsta a Ursel 

Hermannových . V Opéra de Dijon se představila jako Aristea v opeře J . Mysli-

večka Ĺ Olimpiade v režii Ursel Herrmann .

V rámci své profesionální koncertní a operní činnosti spolupracovala s di-

rigenty, jako je Serge Baudo, Jiří Bělohlávek, Ascher Fisch, James Gaffigan, 

Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Robert Jindra, Václav Luks, Enrique Mazzo-

la, John Nelson, Tomáš Netopil a s významnými hudebními tělesy jako např . 

BBC Symphony Orchestra, Camerata Salzburg, Collegium 1704, Česká filhar-

monie, Hessischer Rundfunk Frankfurt am Main, Pražská komorní filhar-

monie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Symfonický orches-

tr Českého rozhlasu a mnoho dalších .

Pravidelně vystupuje na prestižních mezinárodních festivalech u nás 

i v zahraničí (Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, Janáčkův máj, 

Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival, Festival 

de La Chaise-Dieu, Festival Rencontres Musicales de Vétzelay, Festival Ba-

roque de Pontoise, Music Bridge Prague–Dresden, Uckermärkische Musi-

kwochen, Tage Alter Musik Regensburg a další) . Vytvořila nahrávky pro Čes-

ký rozhlas, televizní stanici MEZZO a belgickou rozhlasovou stanici RTFB 

International . Pro HARMONIA MUNDI nahrála CD opery Prodaná nevěsta 

B . Smetany a pro OPUS ARTE DVD opery Dove amore e gelosia, která získala 

cenu Preis der deutschen Schallplattenkritik . Spolu s Jiřím Bělohlávkem na-

točila novou oficiální verzi české státní hymny .

KOPECK Á PAVL A , HARFA

Pavla Kopecká vystudovala hru na harfu na brněn-

ské konzervatoři ve třídě Mgr . Mileny Chromkové 

a na Hudební fakultě pražské AMU ve třídě prof . Re-

naty Kodadové . Je členkou orchestru Národního di-

vadla v Brně . Spolupracuje se Státní filharmonií 

Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií 

Hradec Králové, Karlovarským symfonickým or-

chestrem a Slovenskou filharmonií . Spoluúčinkuje 

s brněnskou Kantilénou a Českým filharmonickým 

sborem Brno . Absolvovala mistrovské kurzy pod vedením Mgr . Jany Bouško-

vé . Je členkou Tria Debussy .

KOVALOVÁ PAVL A , K L ARINE T

Absolvovala JAMU v Brně, obor hra na klarinet 

u prof . Valtra Vítka . Jako členka několika dechových 

orchestrů a cimbálové muziky Lučina vystupovala 

na významných evropských soutěžích a festivalech, 

ale i v Japonsku či Koreji . Byla členkou operetního 

orchestru NDM v Ostravě . Od roku 1997 je ředitel-

kou ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských 

Horách .

Pavla Kovalová má i jiné aktivity . Výraznou strán-

kou její činnosti je zpracování a organizace dalšího 

vzdělávání pedagogů . Od roku 2004 se stala na žádost Univerzity Karlovy 

v Praze tutorem a posléze externím spolupracovníkem funkčního studia ře-

ditelů ZUŠ . Rovněž velmi významná je její práce v profesních organizacích, 

v nichž aktivně pracuje od roku 1992 . V současné době je členkou koordinač-

ní rady Asociace ZUŠ . 

V roce 2012 obdržela od prezidentky AZUŠ ČR ocenění za celoživotní pří-

nos v péči o rozvoj základního uměleckého vzdělávání a prosazování zájmů 

základních uměleckých škol .

V roce 2006 se stala spoluzakladatelkou sdružení MÚZA, které v současné 

době sdružuje 48 z 51 základních uměleckých škol Moravskoslezského kra-

je . Za tuto svou pedagogickou činnost obdržela v roce 2013 nejvyšší rezortní 

vyznamenání MŠMT – medaili 2 . stupně za dlouhodobou vynikající pedago-

gickou činnost .

KOVALOVÁ TERE ZIE, V IOLONCELLO

Studovala hru na violoncello na Janáčkově konzer-

vatoři a Gymnáziu v Ostravě ve třídě prof . Jiřího Ha-

nouska a absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě 

prof . Miroslava Petráše . V současné době studuje 

pátý ročník HAMU v Praze, obor hudební manage-

ment . K jejím zálibám patří i jazzový zpěv . 

Jako sólistka vystoupila například s Komorním or-

chestrem Janáčkovy filharmonie a dvakrát s Janáč-

kovou filharmonií, poprvé v roce 2003 jako violon-

cellistka, podruhé v roce 2009 jako zpěvačka . Během 

studií absolvovala orchestrální kurzy YMISO či Letní jazzovou dílnu v Praze . 

Kromě sólové hry se již od dob studií na ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě vě-

novala také komorní a orchestrální hře, ve které dosáhla řady významných 

úspěchů (Concerto Bohemia, soutěže ZUŠ atd .) Byla členkou orchestru Praž-

ské konzervatoře, který v roce 2011 zahajoval Pražské jaro pod taktovkou Ji-

řího Bělohlávka . 

Od druhého ročníku studia na konzervatoři se začala věnovat neklasické 

hudbě, ve které již dosáhla řady úspěchů . V současnosti její spoluúčast na na-

točených titulech, ať již svých vlastních projektů či hostování na albech ji-
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ných umělců, čítá přes 25 nahrávek (Calm season, Boris Carloff, Vladivojna 

La Chia, Lenka Dusilová, Ecstasy of Saint Theresa, Republic of Two, Uma-

kart, Natalie Kocab a další) . Často se také podílí na tvorbě filmové či divadel-

ní hudby (např . Muži v naději, Nevinnost či představení Molly Sweeney) . Je 

spoludržitelkou ceny Anděl v kategorii Objev roku za desku Raising the Flag 

kapely Republic of two v roce 2011 . V současnosti aktivně působí v projek-

tech Boris Carloff, Vladivojna La Chia, Notes from Prague, FORMA a zejména 

v duu Calm season . 

Mimo hru na violoncello a zpěv má také další aktivity . Od roku 2009 pra-

covala jako moderátorka v moravskoslezském rádiu Helax a v roce 2013 

uspěla v konkurzu Českého rozhlasu a byla přijata do výukového programu 

Elévové ČRo . Mimo jiné píše reportáže z různých hudebních akcí (napří-

klad festival Sziget) . 

Věnuje se také pedagogické činnosti . Již třetím rokem vyučuje hru na vio-

loncello na Základní umělecké škole Charlotty Masarykové v Praze .

KR ÁL TOM Á Š, BARY TON

Vystudoval zpěv na JAMU u Adriany Hlavsové a dále 

se zdokonaloval v kurzech u Julie Hasler, Howarda 

Crooka, Petera Schreiera či Joela Frederiksena a for-

mou konzultací u Ivana Kusnjera . Od roku 2005 pra-

videlně spolupracuje se soubory Collegium 1704, 

Collegium Marianum, Musica Florea, Capella Regia, 

Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon, Ensemble 

Baroque a je zakládajícím členem souboru Collegi-

um Vocale 1704, s nímž se představil v projektu Bach 

– Praha – 2005 a opakovaně na festivalech Pražské 

jaro, Dresdner Festspiele, Festival de La Chaise Dieu, Festival de Sablé, Fes-

tival d´Ambronay, Tage Alter Musik Regensburg, Oude Muziek Utrecht, MA 

Brugge, Bozar aj . Příležitostně spolupracuje také se soubory Collegium Vo-

cale Gent, Doulce Mémoire, Wroclavský barokní orchestr, Musica Aeterna, 

Red Herring, L’Aura Soave di Cremona a Cinquecento . Tomáš Král se věnuje 

také opeře, představil se jako Uberto v komickém intermezzu La Serva Pad-

rona od G . B . Pergolesiho s Collegiem Marianum (ČR, Francie, Finsko), Lisin-

go v Le Cinesi Ch . W . Glucka s Collegiem 1704, Ernesto v Il mondo della Luna 

J . Haydna s Ensemble Baroque či jako host v Moravském divadle Olomouc 

v operetní inscenaci Boccaccio (titulní role) a v Mozartově opeře Così fan 

tutte (role Guglielma) .

Tomáš Král se podílel na řadě vysoce ceněných nahrávek především s díly 

Jana Dismase Zelenky (Missa Votiva, Requiem & Officium defunctorum, 

Responsoria pro hebdomada sancta, Sepolcri aj .) . Pravidelně spolupracuje 

s rozhlasem (ČRo, France Musique, Radio Clara) a televizí (Mezzo, Arte, Čes-

ká televize) .

KR ÁTK Ý VL ADIMÍR , RECITACE

V rodné Praze strávil svá léta žákovská a studentská . 

Po maturitě na střední škole byl v roce 1965 přijat 

na Janáčkovu akademii múzických umění, kde ab-

solvoval v roce 1969 rolí Jaga v inscenaci Shakespea-

rova Othella v režii Rudolfa Jurdy .

Po čtyřech „učednických“ letech v Brně následova-

lo devět „tovaryšských“ let ve Východočeském divadle 

v Pardubicích . Zde se setkal s řadou velmi zajímavých 

rolí, jako byl například Merkucio v Shakespearově Ro-

meovi a Julii, titulní hrdina v Hugově romantickém 

dramatu Ruy Blas, Nil v Gorkého Měšťácích anebo Hynek v tehdy populární 

původní novince Radoslava Lošťáka Opožděný ptačí zpěv .

V roce 1978 mění Pardubice za ostravské Divadlo Petra Bezruče, které 

se snažilo i v letech normalizace udržovat pověst nekonvenčního divadla . 

Zde se setkává s novými režijními podněty . Jmenujme na tomto místě pře-

devším svéráznou osobnost režiséra Josefa Janíka, v jehož inscenaci Villon 

a ti druzí vytvořil postavu Régniéra a postavu Císaře ve hře Mirka Stiebera 

Paganini a Frištenský . V režii Ilji Racka hrál postavu Brynčiho ve hře Jany 

Knitlové Sekyra na studánky a postavu Kankalise ve hře litevského autora 

Kazyse Saji Jeho excelence býk Klemens . Upozornil na sebe v roli Zlatohlava 

v Tylově Tvrdohlavé ženě .

Po dvou letech v Ostravě se Vladimír Krátký vrací do východních Čech . 

Tentokráte do Hradce Králové, města s mimořádně silnou divadelní tradicí, 

které v nelehké době sedmdesátých a osmdesátých let bylo sídlem divadla, 

jež se snažilo v maximální možné míře překonat vymezené normalizační 

bariéry . Zde se setkává s režisérskou osobností Jan Grossmana . Hraje v jeho 

inscenacích – v Gogolově Revizorovi školního inspektora Chlopova, v Mo-

li?rově Donu Juanovi Dona Alonza, v Brechtově Panu Puntilovi se poprvé se-

tkává s rolí Surkally . V řadě představení účinkuje ve studiu Beseda, kde hraje 

například Tybalta v inscenaci Shakespearova Romea a Julie v režii Miroslava 

Krobota anebo v inscenacích Josefa Krofty Lituji, že nejsem básník, Škola sta-

letími a Mechanické divadlo .

V roce 1984 se po patnácti letech vrací do Brna a stává se členem činohry 

tehdejšího Státního divadla . Už první sezóna mu přináší zajímavé úkoly s vý-

tečnými režiséry . V Hajdově skvělé inscenaci Brechtova Pana Puntily se zno-

vu zahraje Surkallu a v Marceauově Vajíčku v inscenaci téhož režiséra roli 

Dugommiera .

Velkou pozornost vzbudily na konci osmdesátých let Krátkého výkony 

v tehdy otevřeném Divadélku na Hradbách (nynější Malá scéna Mahenova 

divadla) v rolích Hraběte v Ševčíkově inscenaci hry Arthura Schnitzlera Do-

kolečka dokola a v postavě Představitele ve Steigerwaldově Neapolské choro-

bě . Z velké řady dalších rolí připomeňme alespoň jeho postavy v Kaločových 

adaptacích Dostojevského (Běsi, Bratři Karamazovi, Hráč), v Goldflamově 

inscenaci Poláčkova Okresního města hrál Lékárníka, s režisérem J . A . Pitín-

ským se setkal jako rektor Kroll v Ibsenově Rosmersholmu . V několika rolích 
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se představil ve Hře o Janáčkovi Ludvíka Kundery, v Brechtově Matce Kurá-

ži hrál Starého sedláka, Otce v Krvavé svatbě Garcíi Lorcy, Předsedu poro-

ty ve Dvanácti rozhněvaných mužích Reginalda Roseho nebo Tieffenbacha 

ve hře Můj Nestroy Petera Turriniho .

Na Malé scéně rovněž hrál Larryho ve hře Patricka Marbera Na dotek 

a v Nocích letmé lásky Palomy Pedrero v režii Jany Janěkové a ve hře Odile Ra-

ymonda Queneaua . Spolupracuje s rozhlasem, dabingem, televizí . Zmiňme 

se alespoň o televizním filmu Milana Růžičky Dáma a smrt, v němž vytvořil 

postavu George . Řadu let působí velice úspěšně jako vážený a uznávaný pe-

dagog herectví na Konzervatoři Brno .

KRE JČ A JAN, THEORBA, BAROK NÍ K Y TAR A

Studoval nejprve hru na renesanční loutnu pod ve-

dením Rudolfa Měřinského a poté svůj zájem, již 

jako samouk, rozšířil o theorbu a barokní kytaru . 

Zúčastnil se četných interpretačních kurzů pod ve-

dením E . Mascardi, H . Smithe, L . Sayce, J . Lindberga 

a dalších . Zejména jako vyhledávaný hráč bassa 

continua spolupracuje s mnoha domácími a zahra-

ničními soubory (Collegium Marianum, Collegium 

1704, Ensemble Tourbillon, Capella Regia, Societas 

incognitorum, Verba Chordis, Musica Flora, Har-

monologia aj .), ale vystupuje též sólově a věnuje se i pedagogické činnosti .  

Opakovaně koncertuje na festivalech, jako je Pražské jaro, Pražský podzim, 

Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival, Haydnova Lukavice, 

Letní slavnosti staré hudby apod . Podílel se na četných nahrávkách pro ČT, 

ČR, Arta records, Supraphon, Rosa aj . Nahrál sólové album Intavolatura di 

Tiorba pro firmu Arta records .

KUŚMIER SKI ROBER T, AKORDEON (P OL SKO)

V roce 1996 ukončil studium na Hudební akademii 

Fr . Chopina ve Varšavě . Je laureátem mnoha národ-

ních i mezinárodních festivalů a akordeonových 

soutěží (Krakov, 1990 – 1 . cena, Klingenthal, Němec-

ko, 1993 – 2 . cena, Castelfidardo, Itálie, 1993 – 1 . ce -

na) . Spolupracuje s mnoha polskými i zahraničními 

umělci, mimo jiné s Jaromírem Nohavicou a soubo-

rem Kapela Czerniakowska . Věnuje se koncertní 

i pedagogické činnosti . Koncertuje v Polsku i v za-

hraničí jako sólista a komorní hráč (Anglie, Bělorus-

ko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Španělsko, Holandsko, 

Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Itálie) . Nahrává pro rozhlas 

i televizi . Podílel se na natáčení více než třiceti CD s různými umělci . V roce 

2009 získal zlatou desku za album Świat według Nohavicy .

L A GR ANDE CHAPELLE  (ŠPANĚL SKO)

Soubor La Grande Chapelle si díky 

interpretační vyváženosti – s důra-

zem na vokální stránku – a muzi- 

kologické preciznosti vydobyl ve  

velmi krátké době neodmyslitelné 

postavení na poli interpretace špa-

nělské staré hudby . S překvapivým 

úspěchem nabízí novou vizi velkých děl hispánského vokálního repertoáru 

vždy za účasti zkušených mezinárodních sólistů . Díky neúnavné práci na ob-

nově španělského hudebního dědictví, ať už se jedná o koncerty nebo nahráv-

ky, si získal respekt kritiky i významných institucí .

La Grande Chapelle je vokální a instrumentální soubor staré hudby s dů-

razem na Evropu . Svůj název si vypůjčil od slavné kapely burgundské a po-

sléze habsburské dynastie, která působila na dvoře španělských Habsburků 

až do 17 . století (známá také jako „vlámská kapela“) a v jejímž čele stáli takoví 

mistři jako N . Gombert, F . Rogier nebo M . Romero . Stejně jako v minulosti 

jsou i dnes členy La Grande Chapelle zkušení hudebníci pocházející z růz-

ných evropských zemí . Tato různorodost je charakteristickým znakem toho-

to souboru, který se vyhýbá témbrové uniformitě a dává přednost zvukové 

rozmanitosti . Soubor, který je pokračovatelem bývalého seskupení Capilla 

Príncipe de Viana, založil v roce 2005 Ángel Recasens . Podnětem byla potře-

ba realizace velkých děl na základě vlastního muzikologického bádání . Sou-

časným uměleckým vedoucím La Grande Chapelle je Albert Recasens . V pro-

sinci 2013 vydal soubor CD s dosud nevydanými mšemi Prudentes virgines 

a Beata Dei genitrix, jejichž autorem je jeden z velkých mistrů polyfonie tzv . 

Zlatého století, Alonso Lobo . Tyto mše složil pro katedrálu v Toledu v dobách 

malíře El Greca, jehož 400 . výročí úmrtí si připomínáme v letošním roce . Na-

hrávka byla největším španělským deníkem El País oceněna jako jedna z nej-

lepších desek roku .

L A JTKEP TOM Á Š, TENOR

Pochází z Třeště na Vysočině . Od dětství se věnoval 

sborovému zpěvu a hře na dechové nástroje, nejprve 

v dětském dechovém orchestru a později v místním 

big bandu . Po nástupu studia na VUT v Brně začal 

navštěvovat hodiny gregoriánského chorálu u Jose-

fa Gerbricha a po příchodu do brněnského sboru Ars 

Brunensis zahájil pravidelné návštěvy hodin zpěvu 

u sopranistky Hany Málkové . V Brně byl dále členem 

vokálního ansámblu Sol et sedes pod vedením Ond-

řeje Múčky . V roce 2008 byl přizván ke spolupráci se 

souborem Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena a ná-

sledně se souborem Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse . 

V současné době dokončuje studium na VUT v oboru teleinformatika a dále 
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se věnuje soukromému studiu zpěvu a hře na pozoun . Pěvecky působí pře-

vážně v ansámblech středověké, renesanční a barokní hudby (Schola Grego-

riana Pragensis, Capella Mariana, Collegium Vocale 1704, The Czech En-

semble Baroque, Ensemble Inégal) .

LEHMKUHL WIEBKE , ALT (NĚ MECKO)

Pochází z Oldenburgu, vystudovala zpěv u Ully Gro-

enewold a Hanny Schwarz na Vysoké hudební a di-

vadelní škole v Hamburku a ukončila studia s vy-

znamenáním .

V mozartovském roce 2006 byla vyznamenána 

Mozartovou cenou města Hamburku, v roce 2011 

získala Cenu Nadace Waltera a Charlotty Hamelo-

vých jako pěvkyně roku nastupující generace a časo-

pis Opernwelt ji nominoval za interpretaci Magda-

leny v Mistrech pěvcích norimberských v Curyšské 

opeře jako pěvkyni nastupující generace roku 2012 (inscenace: Harry Kupfer, 

hudební vedení: Daniele Gatti) .

Po hostování v opeře v Kielu a ve Státní opeře v Hamburku a Hannoveru 

nastoupila Wiebke Lehmkuhl v sezoně 2008/2009 ještě během svého studia 

do svého prvního stálého angažmá v Curyšské opeře, kde zaznamenala vel-

ký úspěch mimo jiné jako Erda (Zlato Rýna), Annina (Růžový kavalír) a Třetí 

dáma (Kouzelná flétna) . V roce 2011 zpívala Třetí dámu na Mozartově týdnu 

v Salcburku pod vedením René Jacobse a v roce 2012 debutovala s touto rolí 

na Salcburských hudebních slavnostech pod vedením Nikolause Harnon-

courta . Dále vystoupila v Prstenu Nibelungově (režie Günter Krämer, hudeb-

ní vedení Philippe Jordan) v Opéra Bastille v Paříži a v Bavorské státní opeře 

v Mnichově, kde zpívala v Soumraku bohů pod vedením Kenta Nagana První 

Nornu a Flosshildu .

Je žádanou sólistkou na mezinárodních koncertních pódiích a je pravi-

delně zvána na významné hudební festivaly, např . Schleswig-Holstein Mu-

sikfestival, Lucerne Festival a La folle journée v Nantes . Wiebke Lehmkuhl 

dále hostovala mimo jiné ve vídeňském Musikvereinu, v Severoněmeckém 

rozhlase v Hannoveru, v Tonhalle v Curychu, Gewandhausu v Lipsku, v Ber-

línské filharmonii, v Bilbau, Tokiu a Šanghaji .

Její pěvecké umění je zdokumentováno na četných CD a koncertních na-

hrávkách, např . Bachovo Vánoční oratorium s lipským Gewandhausorches-

trem pod vedením Riccarda Chaillyho u nahrávací společnosti Decca nebo 

Magnificat C . P . E . Bacha s komorním sborem RIAS a Akademie für Alte Mu-

sik Berlin pod vedením Hanse-Christopha Rademanna u Harmonia Mundi .

Mladá altistka spolupracovala s dirigenty Nikolausem Harnoncourtem, 

Philippem Jordanem, Thomasem Hengelbrockem, Danielem Gattim, Mar-

kem Minkowskim, Hansem-Christophem Rademannem, Reinhardem Go-

ebelem, Fransem Brüggenem, Hermannem Maxem, Andreasem Speringem, 

Ottaviem Dantonem, Riccardem Chaillym a Kentem Naganem . V prosinci 

2013 debutovala Wiebke Lehmkuhl s Berlínskými filharmoniky se Schuma-

nnovými scénami z Goetheho Fausta pod vedením Daniela Hardinga, který 

ji potom pozval do Stockholmu ke spolupráci se Švédským symfonickým or-

chestrem, s nímž se představila v koncertním provedení Debussyho opery 

Peleas a Melisanda v roli Geneviève . V sezoně 2013/2014 se Wiebke Lehmkuhl 

vrací do Opéra Bastille v Paříži a na Salcburské hudební slavnosti, kde bude 

zpívat Aninnu v Růžovém kavalírovi pod vedením Franze Welsera-Mösta . 

Na Festivalu Ré Majeure Marca Minkowského bude pod jeho vedením debu-

tovat v roli Orfea ve stejnojmenné opeře Chr . W . Glucka, dále vystoupí s Bam-

berskými symfoniky v Mozartově Requiem a v Miserere E . T . A . Hoffmanna .

LE VÍČEK PETR , TENOR

Petr Levíček je sólistou Janáčkovy opery NDB . Pě-

vecké základy získal u pěvce Viléma Přibyla . Později 

pod vedením sólisty Janáčkovy opery a pedagoga 

JAMU doc . Pavla Kamase vytvořil řadu rolí českého 

a světového repertoáru, např . Kudrjáš (Káťa Kaba-

nová), Števa (Její pastorkyňa), Junoš (Braniboři v Če-

chách), Kuragin (Vojna a mír), Otokar (Cikánský ba-

ron), Lyonel (Marta), Rinuccio (Gianni Schicchi), 

Beppe (Komedianti), Jurodivý a Misail (Boris Godu-

nov), Mozart (Mozart a Salieri), Komisař / Lesní hlí-

dač / Úředník (Juliette), Rechtor/Komár (Příhody lišky Bystroušky), Kočkar-

jov (Ženitba), Alfréd (Netopýr), Sempronio (Lékárník), Pong (Turandot), 

Goro (Madama Butterfly) .

S Janáčkovou operou se zúčastnil řady zahraničních turné po Evropě a Ja-

ponsku . Na koncertní půdě je pravidelným hostem mezinárodního operního 

festivalu Smetanova Litomyšl a Svatováclavského hudebního festivalu v Ost-

ravě . V září 2009 se mu dostalo cti přednést Janáčkovo Ave Maria a Panis An-

gelicus C . Francka při návštěvě papeže Benedikta XVI . v Brně .

LUK S VÁCL AV, DIRIGENT, CE MBALO

Zakladatel pražského barokního orchestru Collegi-

um 1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 

1704 Václav Luks studoval nejdříve na konzervatoři 

v Plzni a na Akademii múzických umění v Praze (les-

ní roh, cembalo) . Svoje studia pak završil specializo-

vaným studiem staré hudby na Schole Cantorum 

Basiliensis ve švýcarské Basileji (obory historické 

klávesové nástroje a historická provozovací praxe) . 

Po svém návratu ze zahraničí transformoval v roce 

2005 již od konzervatorních studií (1991) existující 

komorní soubor Collegium 1704 v barokní orchestr a založil Collegium Vo-

cale 1704 . Bezprostředním impulzem k jejich vzniku byl Václavem Luksem 

iniciovaný projekt BACH – PRAHA – 2005, v jehož rámci byla provedena vý-

znamná vokálně-instrumentální díla J . S . Bacha . V tomto roce se také oba 
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soubory představily na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro pro-

vedením Bachovy Mše h moll a od té doby jsou jeho pravidelnými hosty .

S Collegiem 1704 se Václav Luks rychle zabydlel mezi elitními světovými 

tělesy věnujícími se interpretaci hudby 17 . a 18 . století a významně se zaslou-

žil o renesanci díla českého skladatele Jana Dismase Zelenky . V roce 2008 

založil úspěšný koncertní cyklus Hudební most Praha – Drážďany . Od pod-

zimu 2012 se s Václavem Luksem můžeme pravidelně setkávat v pražském 

Rudolfinu, kde s Collegiem 1704 realizuje koncertní cyklus zaměřený na vo-

kální umění 17 . a 18 . století s názvem Hvězdy barokní opery . Václav Luks je se 

svými soubory častým hostem prestižních evropských festivalů, jako je Lu-

cerne Festival, Oude Muziek Utrecht, MA Brugge, Festival de La Chaise-Dieu, 

Händel-Festspiele Halle nebo Bachfest Leipzig, a významných koncertních 

domů (Konzerthaus Wien, Philharmonie Köln, Laeiszhalle Hamburg, BO-

ZAR v Bruselu a další) .

V roce 2009 nastudoval Václav Luks pro Národní divadlo v Praze Händelo-

vu operu Rinaldo, kterou pak uvedl s velkým úspěchem v operních domech 

v Caen, Rennes, Lucemburku a v královské opeře ve Versailles . Velkou pozor-

nost na evropské hudební scéně vzbudilo jeho nastudování opery Olimpiade 

Josefa Myslivečka v roce 2013, které mělo možnost slyšet publikum v Národ-

ním divadle v Praze, v Caen, Dijonu, Lucemburku a v Theater an der Wien .

Kromě intenzivní práce s Collegiem 1704 spolupracuje také s dalšími 

uznávanými soubory jako např . La Cetra Barockorchester Basel nebo Dres-

dner Kammerchor . Václav Luks natáčí nejen s orchestrem, ale i sólově pro 

hudební vydavatelství ACCENT, Supraphon a Zig-Zag Territoires a je zván 

do porot mezinárodních soutěží (Johann Heinrich Schmelzer Wettbewerb 

Melk, Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, Bach-Wettbewerb Leipzig) . 

Od roku 2013 vyučuje sbormistrovství na Hochschule für Musik Carl Maria 

von Weber v Drážďanech .

M A Z ALOVÁ K A MIL A , ALT

Pochází z Ostravy . Svá hudební studia začala jako 

houslistka . Po studiu na gymnáziu navštěvovala Ja-

náčkovu konzervatoř v Ostravě a později Institut 

pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v obo-

ru sólový a koncertní zpěv, v obou případech ve tří-

dě doc . Drahomíry Míčkové . V letech 1999–2007 pů-

sobila v souboru Adash v Ostravě, který se pod 

vedením ThDr . Tomáše Novotného zabýval inter-

pretací židovské hudby . V roce 2004 se jako sólistka 

tohoto tělesa představila na Mezinárodním hudeb-

ním festivalu Pražské jaro . Již od počátku své kariéry spolupracuje se sou-

borem The Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana Vál-

ka . Podílela se např . na hudebně-tanečním projektu Kytice B . Martinů pro 

festival Smetanova Litomyšl . Pravidelně navštěvuje Letní kurzy barokní 

hudby v Kelči, kde se zdokonaluje zejména pod vedením Joela Frederiksena 

(USA) . Se souborem tohoto výjimečného basisty, Ensemble Phoenix Mu-

nich, účinkovala v rámci jeho koncertního cyklu v roce 2009 v Mnichově . 

V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod 

uměleckým vedením hornisty a cembalisty Václava Lukse uvádí zejména 

díla českého barokního génia J . D . Zelenky . V Národním divadle v Praze 

s Collegiem 1704 spoluúčinkuje v inscenaci Radúz a Mahulena v režii  

J . A . Pitínského (hudba Vít Zouhar) . Na jaře 2009 se představila v Janáčkově 

opeře Brno jako Malý Arab, Mladý námořník a Chasseur v opeře Julietta  

B . Martinů v režii J . Nekvasila . Společně s cembalistkou a hráčkou na ham-

merklavier Monikou Knoblochovou v roce 2009 uvedla objevný písňový re-

citál z díla českého neprávem opomíjeného skladatele J . V . Tomáška . Spolu-

pracuje taktéž se slovenským souborem Musica Aeterna (P . Zajíček) . 

Od roku 2008 pedagogicky působí na Konzervatoři Jana Deyla v Praze . Od r . 

2010 ke členkou Tiburtina Ensemble .

MIKUŠEK JAN, KONTR ATENOR

Jan Mikušek se narodil ve Valašském Meziříčí . 

Na brněnské konzervatoři studoval hru na cimbál 

a dirigování . Ve studiu dirigování pokračoval 

na pražské Akademii múzických umění, kde absol-

voval u Františka Vajnara . Během studia se začal 

věnovat také zpěvu . Pravidelně se účastnil mistrov-

ských kurzů u Maria van Alteny . Věnuje se interpre-

taci tzv . staré hudby (např . se soubory Capella Regia 

Praha, Musica Florea, Ritornello, Societas Incogni-

torum), spolupracuje s Jiřím Stivínem a souborem 

Ensemble Damian (opery Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara) . Ve svém reper-

toáru má oratoria, mše a kantáty J . S . Bacha, G . F . Händela, G . Carissimiho, 

G . B . Pergolesiho, A . Vivaldiho, A . Draghiho a J . H . Wiederera . V mužském 

kvartetu Affetto svůj záběr rozšiřuje také na hudbu soudobou a experimen-

tální (Miloš Štědroň, Michal Košut, Jan Meisl, Arvo Pärt) . S pražským Ná-

rodním divadlem spolupracoval na inscenaci opery Martina Smolky Naga-

no, opery Tomáše Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého a na inscenaci Zítra se 

bude . . . (2008) . Nastudoval rovněž dvojroli Dargelos – Agathe v opeře Philipa 

Glasse Les Enfants terribles (2011) a roli Strážce osudu v Myslivečkově opeře 

Olimpiade (2013) . Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festi-

valu cimbálu ve Valašském Meziříčí . Jako aktivní hráč na tento nástroj uve-

dl premiéry řady skladeb pro cimbál (Trifolium Antonína Tučapského, Ma-

zel Tow Vladimíra Wimmera, Žalmy Svatopluka Havelky, Koncert pro 

cimbál a orchestr Jana Meisla) .
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MOR AVSK Á FILHAR MONIE OLOMOUC

Moravská filharmonie patří k před-

ním a nejstarším symfonickým or-

chestrům v České republice . Sídlí 

v Olomouci, historické metropoli  

Moravy .

V čele Moravské filharmonie stály 

významné osobnosti české hudební 

kultury, za jejím dirigentským pultem se střídali přední světoví dirigenti, např . 

O . Klemperer, A . Janson, Lord Yehudi Menuhin, V . Neumann, L . Pešek a dal-

ší . Jejími hosty byli významní instrumentalisté, např . S . Richter, I . Oistrach,  

G . Kremer, S . Ishikawa, P . Fournier, D . Šafrán, A . Navarra, J . Suk, V . Hudeček,  

J . Carreras, A . Baltsa a mnoho dalších .

Za více než 50 let svého působení si Moravská filharmonie vytvořila mi-

mořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár . Orchestr věnuje pozornost velkým 

tvůrcům světové hudby 19 . a 20 . století . Je samozřejmé, že Moravská filhar-

monie patří k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kul-

tury – A . Dvořáka, B . Smetany, L . Janáčka a B . Martinů . Moravská filharmonie 

intenzivně propaguje soudobou českou i světovou hudební tvorbu, o čemž 

svědčí to, že již premiérovala více než 250 novinek . V poslední době se Mo-

ravská filharmonie specializuje na CD nahrávky hudby soudobých autorů . 

S velkým ohlasem vystupovala v převážné většině evropských států, do mno-

ha míst v zahraničí se vrací pro velký ohlas obecenstva i kritiky opakovaně 

téměř každý rok . Zúčastnila se významných mezinárodních hudebních festi-

valů, např . v Řecku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku .

Moravská filharmonie je kulturní institucí, která se podílí na organizaci 

uměleckého a koncertního života v Olomouci . Je organizátorem a pořadate-

lem Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodní-

ho varhanního festivalu . Pravidelně pořádá i mezinárodní dirigentské kurzy . 

MOR AVSK Ý KOMORNÍ SBOR

Vznikl na počátku roku 1998 a nava-

zuje na bohaté tradice sborového zpě-

vu ostravského regionu i na profesio-

nální uměleckou úroveň Ostravského 

filharmonického sboru . MKS je smí-

šené pěvecké těleso, jehož čtyřiceti-

členný základ tvoří renomovaní zpě-

váci z profesionálních souborů a poloprofesionálních sdružení .

MKS se zaměřuje nejen na provádění klasických koncertních sborových 

skladeb, oratorií, mší, pašijí, kantátových cyklů našich a zahraničních auto-

rů, ale i na úpravy lidových písní a spirituálů . Kromě vlastních vystoupení, ta 

se nejčastěji uskutečňují na teritoriu Moravy, se MKS podílel či bude podílet 

na významných koncertních akcích (např . Janáčkův máj, Janáčkovy Hukval-

dy, Concentus Moraviae) .

Zakladatelem Moravského komorního sboru je profesor Lubomír Mátl, kte-

rý dlouhá léta působil jako sbormistr Filharmonického sboru v Bratislavě 

a v Ostravě, ale také jako hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru 

při České filharmonii . Spolupracoval s významnými dirigenty (V . Neumann, 

W . Sawalisch, S . Baudo, H . Rilling, R . Mutti, C . Abbado, L . Bernstein, L . Pe-

šek, J . Bělohlávek) . Pravidelně nahrával pro velké gramofonové společnos-

ti (Supraphon, Panton, Opus, Deutsche Grammophon) a také pro tuzemské 

a zahraniční rozhlasové stanice . Na festivalu Concentus Moraviae v červenci 

1998 v Bystřici nad Pernštejnem zazněla v provedení MKS v české premiéře 

Apotheosa této země, skladba současného autora Karla Husy, žijícího v USA . 

Ve spolupráci s agenturou GEM .ART natočil MKS sbory pro muzikál na ledě 

Mrazík, záznam z této spolupráce je na stejnojmenném CD (Popron, 1998) . 

MOR TENSEN L AR S ULRIK , CE MBALO (DÁNSKO)

Lars Ulrik Mortensen (nar . 1955) studoval na Králov-

ské hudební akademii v Kodani (cembalo u Karen En-

glund, continuo u Jespera Boje Christensena) a u Tre-

vora Pinnocka v Londýně . V letech 1988 až 1990 pů- 

sobil jako cembalista v ansámblu London Baroque 

a do roku 1993 v souboru Collegium Musicum 90 (pod 

vedením Simona Standageho) . V současné době vy-

stupuje pravidelně jako sólista i jako člen komorních 

souborů v Evropě, Spojených státech, Mexiku, Jižní 

Americe, Japonsku a Austrálii s tak významnými ko-

legy, jako jsou např . Emma Kirkby, John Holloway a Jaap ter Linden .

V letech 1996–1999 byl Lars Ulrik Mortensen profesorem cembala a inter-

pretace na Vysoké hudební škole v Mnichově (Hochschule für Musik), v sou-

časné době vyučuje po celém světě v kurzech zaměřených na ranou hudbu . 

Donedávna působil Lars Ulrik Mortensen i jako dirigent „moderních“ orches-

trů ve Švédsku a Dánsku, přičemž s velkým ohlasem u kritiky se setkalo pře-

devším jeho účinkování v Královském divadle v Kodani, zvláště pak zpracová-

ní Kunzenovy opery Holger Danske v roce 2000 a Mozartovy Figarovy svatby 

v roce 2003 . Nicméně v roce 2003 se rozhodl pracovat výlučně s ansámbly spe-

cializujícími se na interpretaci na dobové nástroje . Od roku 1999 byl umělec-

kým vedoucím dánského barokního orchestru Concerto Copenhagen a v roce 

2004 vystřídal Roye Goodmana na postu hudebního ředitele European Union 

Baroque Orchestra (EUBO) . V roce 2009 Concerto Copenhagen debutovalo 

na festivalu BBC Proms v Royal Albert Hall s Händelovou operou Partenope 

a podniklo velké turné po Evropě . V roce 2014 uvede soubor Mozartova Dona 

Giovanniho v Královské opeře v Kodani a bude pokračovat v koncertním turné 

po celém světě . Lars Ulrik Mortensen pořídil řadu nahrávek pro mnoho hu-

dební vydavatelství včetně DGG-Archive, EMI a Kontrapunktu; jeho nahrávka 

Bachových Goldbergovských variací získala ocenění Diapason d´Or . Série na-

hrávek Buxtehudových děl v 90 . letech pro dánské vydavatelství Dacapo byla 

velmi příznivě oceněna kritikou . První kompletní nahrávka Buxtehudovy ko-

morní hudby s Johnem Hollowayem a Jaap ter Lindenem získala dánskou cenu 
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Grammy jako nejlepší nahrávka klasické hudby roku; další cenu Grammy zís-

kalo CD s Buxtehudovými kantátami s Emmou Kirkby . V roce 2000 se Lars Ul-

rik Mortensen stal dánským hudebníkem roku za tři CD nahrávky Buxtehudo-

vých děl pro cembalo . Tyto nahrávky získaly v roce 2001 cenu Cannes Classical 

Award . Další nahrávky zahrnují řadu Schmelzerových, Biberových, Veracini-

ho a Leclairových houslových sonát s Johnem Hollowayem, Jaap ter Lindenem 

a Aloysií Assenbaum pro prestižní vydavatelství ECM . Jako umělecký vedoucí 

souboru Concerto Copenhagen nahrál Mortensen všechny koncerty J . S . Ba-

cha pro cembalo pro CPO . Tento umělecký počin se setkal s velkým ohlasem 

v mezinárodním tisku . Mezi nejnovější nahrávky patří CD s Bachovými Can-

tata arias s Anne-Sophie von Otter pro DG a symfonie a koncerty dánských 

skladatelů F . L . Æ . Kunzena, G . Gersona a J . G . W . Palschaua pro CPO .

Lars Ulrik Mortensen získal celou řadu cen a vyznamenání, mimo jiné 

Cenu dánské hudební kritiky v roce 1984 . V roce 2007 se stal nositelem dán-

ského nejprestižnějšího hudebního ocenění, Hudební ceny Léonie Sonning, 

a v roce 2008 se stal členem Švédské královské hudební akademie . 

MUSIC A FLORE A

Soubor Musica Florea vznikl roku 

1992 jako jeden z prvních výraz-

ných počinů na poli stylově pouče-

né interpretace hudby v České re-

publice . Založil ho violoncellista 

a dirigent Marek Štryncl . Hra 

na originální nástroje nebo jejich 

kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživová-

ní zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ 

činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé . Repertoár souboru 

zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-in-

strumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby 

symfo nické, operní a oratorní od počátků baroka po 20 . století .

Soubor hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje 

s význačnými sólisty i ansámbly (např . Magdaléna Kožená, Phillipe Jarou-

ssky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura-Skoda, Susanne Rydén, 

Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque 

de Versailles, Le Poème Harmonique, Boni Pueri) . Obdržel řadu prestiž-

ních ocenění (např . nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason 

za nahrávku díla J . D . Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš 

1994; Zlatá Harmonie 1997 za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie 

s M . Koženou, Polygram 1997; Cannes Classical Award – MIDEM 2003 za na-

hrávku korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis J . D . Zelenky, 

Supraphon 2001) . V roce 2009 obdržel soubor diplom za nejlepší interpretaci 

děl  J . S . Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu .

Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncertní řady s důrazem 

na prezentaci nově objevených děl i skladeb, které si zasluhují návrat k inter-

pretační původnosti .

NIKL PAVEL , V IOL A

Pavel Nikl vystudoval Konzervatoř P . J . Vejvanovské-

ho v Kroměříži ve třídě prof . Zdeňka Nováka (1995–

2001) a magisterský obor viola na Akademii múzic-

kých umění v Praze ve třídě prof . Jana Pěrušky 

a Milana Škampy (2006) . Zúčastnil se také interpre-

tačních kurzů na Mezinárodní letní akademii Pra-

ha-Vídeň-Budapešť (2001) .

Je laureátem několika mezinárodních soutěží: 

Mezinárodní soutěž Johannese Brahmse v Port-

schachu, Rakousko, 2003 (2 . místo), Cena Bohuslava 

Martinů na Mezinárodní letní akademii v Semmeringu, Rakousko (2 . místo), 

Beethovenův Hradec, 1995 (3 . místo) . Jako sólista vystupoval s Jihočeskou ko-

morní filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava 

Martinů, Severočeskou filharmonií a dalšími . Od roku 2002 je členem Pavel 

Haas Quartetu .

NOHAVIC A JAROMÍR , K Y TAR A, ZPĚ V

Známý písničkář, textař a překladatel se narodil 

v roce 1953 v Ostravě, kde také vystudoval střední 

všeobecně vzdělávací školu . Posléze studoval 

v Brně střední knihovnickou školu, studium na Vy-

soké škole báňské Ostrava nedokončil . Žije v Ostra-

vě, v letech 1978–99 žil v Českém Těšíně . Měl něko-

lik zaměstnání, mj . pracoval jako dělník a kni- 

hovník, od 1981 se živí jako umělec na volné noze . 

Hudební vzdělání nemá, ve hře na kytaru, housle, 

flétny a tahací harmoniku je autodidakt . 

Etabloval se nejdříve jako textař: začínal s regionálními skupinami At-

lantis (1967), Noe (1968), psal pro rockovou skupinu Majestic, spolupracoval 

s Českým rozhlasem v Ostravě a s předními ostravskými zpěváky populární 

hudby – Petrem Němcem, Věrou Špinarovou, Marií Rottrovou . V roce 1981 

vydal samizdatem překlad sbírky frašek Piórka od polského básníka Jana 

Sztaudyngera a otextoval písně V . Hlavičky pro inscenaci Těšínského divadla 

Dundo Maroje aneb Lišák Pomet . 

První veřejné vystoupení s vlastním repertoárem proběhlo (náhodně) 

v březnu 1982 na Folkovém kolotoči v Ostravě-Porubě a jako vyzrálý písnič-

kář se záhy vyhoupl mezi českou folkovou špičku . Na národním finále Por-

ty 83 vyhrál anketu diváků o nejvýraznější osobnost, mj . zaujal svou písní 

Pánové nahoře, neskrytě útočící na zhoubnost nekontrolované vlády; píseň 

převzal od francouzského literáta Borise Viana . Tento i další Nohavicovy 

texty vyvolaly nevoli tehdejších cenzorů a stejně jako jiným angažujícím se 

umělcům mu bylo bráněno svobodně se vyjadřovat; vše vyvrcholilo v roce 

1985, kdy byl sice na Portu pozván, ale nemohl vystoupit a musel opustit Pl-

zeň . Je paradoxní, že se v době, kdy mu nevyšla jediná nahrávka a média o něj 
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nejevila zájem, umístil v anketě Zlatý slavík v první desítce (poprvé v roce 

1987 a pak ještě několikrát) . Jeho tvorba ovšem hojně kolovala ve formě ama-

térských ilegálních audionahrávek nebo se šířila pouhým opisem . 

Prvního profilového alba se Nohavica dočkal roku 1988: Darmoděj je zralé 

a vyvážené album, sestavené z koncertních záznamů z přelomu let 1987–88 

a reprezentuje první vrcholné období Nohavicovy písničkářské dráhy . Roku 

1989 vyšel výběr písní s názvem Osmá barva duhy, o rok později V tom roce 

pitomém . První studiový projekt Nohavica sestavil v 1993 . Nese název Mi-

kimauzoleum a stal se jedním ze stěžejních českých písničkářských alb; 

na svou dobu objevná aranžmá obstaral Karel Plíhal . Další studiový projekt 

Divné století získal České gramy za desku roku 1996 bez zařazení (poprvé 

zvítězila deska folková) . Jde o koncepční zamyšlení nad končícím stoletím, 

o kompaktní a promyšlené album, které místy vyznívá šansonově, ovšem 

obsahuje i ruské a balkánské inspirace a především výpověď zralého pís-

ničkáře . Citlivá, instrumentačně a stylově bohatá aranžmá (Karel Plíhal, 

Vít Sázavský) podtrhují Nohavicův plastický zpěv a hru na helikonku . Tím-

to albem Nohavica oslovil širší publikum a stal zajímavým i pro masmédia . 

V letech 1994–95 se věnoval práci pro děti (album a kniha Tři čuníci s říkadly 

a pohádkami) a soubornému vydání textů (zpěvník Písně Jaromíra Nohavici 

od A do Ž vydalo nakladatelství Hitbox) . Je autorem textů i hudby pro různé 

divadelní inscenace v Těšínském divadle, pražském divadle Na Fidlovačce, 

ostravském Divadle Petra Bezruče aj . Textařsky spolupracuje se skupinou 

Neřež, Doga, Pavlínou Jíšovou aj . V roce 2000 natočil album Moje smutné srd-

ce (laděno do folku, blues, šansonu a jazzu, hosté: Čechomor, František Uh-

líř, Milan Kašuba aj .) a stal se jednou ze stěžejních postav dokumentu České 

televize s názvem Legendy folku a country, mapujícího českou scénu od 60 . 

let do současnosti . V roce 2002 ztvárnil hlavní roli ve fiktivním dokumentu 

Petra Zelenky Rok ďábla (oceněn několika Českými lvy včetně ceny za hudbu 

J . Nohavici a Čechomoru) .

Sílu Nohavicova výrazového rejstříku nacházíme v přesné a ukázněné 

službě slovu . Zvýraznění své výpovědi dosáhne vzornou deklamací, zvole-

ným typem jazyka (např . hantýrkou určité profese, ostravským dialektem 

apod .), účelnou stavbou melodií s četnými repeticemi (na způsob lidových 

balad) a vhodnými proměnami hudební roviny zpracování – od lidovky až 

k šansonu . V současné době Nohavica koncertuje jak sólově, tak za dopro-

vodu souboru Kapela (se kterým natočil album Koncert) nebo Čechomor . Je 

patrně nejoblíbenějším a nejposlouchanějším českým písničkářem, velkou 

osobností českého písničkářství, mnohostranně nadaným umělcem, před-

stavujícím na naší hudební scéně zcela specifický typ . Roli „folkového mu-

čedníka“ z 80 . let překonal, jeho popularita neklesla ani po 1989, spíše na-

opak: jako osobitý umělec, jdoucí svou vlastní cestou, se dokázal vyrovnat 

s radikální polistopadovou proměnou postavení folkové hudby v naší spo-

lečnosti .

NOSEK JAROMÍR , BA S

Jaromír Nosek vystudoval sbormistrovství na Peda-

gogické fakultě UK v Praze u prof . Miroslava Košlera 

a klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě 

prof . Jiřího Kotouče . Od roku 2009 se dále pěvecky 

školí na Akademii múzických umění v Praze 

u prof . Romana Janála . Často se účastní nejrůzněj-

ších pěveckých interpretačních kurzů (např . u Pete-

ra Kooije, Alessandra Svaba, Joela Frederiksena ad .) . 

V srpnu 2008 absolvoval kurzy na Accademia Chigi-

ana v italské Sieně a v sezóně 2010/2011 půlroční 

stáž na Conservatorio Santa Cecilia v Římě (prof . Rebecca Berg a prof . Sara 

Mingardo) . Je laureátem Duškovy mozartovské soutěže v Praze a Celostátní 

pěvecké soutěže pedagogických fakult . 

Věnuje se především interpretaci renesančního, barokního a klasicistního 

repertoáru . Je členem souboru Collegium Vocale 1704 a pravidelně koncer-

tuje i s dalšími českými barokními soubory jako Musica Florea, Collegium 

Marianum, Ensemble Inégal či Capella Mariana . V minulých sezónách se só-

lově prezentoval rovněž na koncertech Plzeňské filharmonie či Filharmonie 

Hradec Králové, ale také spolupracoval s několika zahraničními soubory – 

např . Solamente Naturali, Les Talens Lyriques či Doulce Mémoire . Vystou-

pil na mnoha mezinárodních hudebních festivalech v Čechách i zahraničí – 

Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, Festival 

de Musique de la Chaise-Dieu, Dresdner Musikfestspiele, Settimana Musica-

le Senese, Festival de Sablé, Festival Alte Musik Zürich, Rencontres Musicales 

de Vézelay, Festival de Música Sacra de Bilbao atd .

OPERNÍ SBOR NÁRODNÍHO DIVADL A MOR AVSKOSLE Z SKÉHO

Je součástí divadla od jeho počátků 

v r . 1919, tehdy sbor čítal na 28 čle-

nů – v literatuře je uveden jako zpě-

voherní sbor, byl tedy využíván jak 

pro operní, tak pro operetní insce-

nace; přestože i sólisté účinkovali 

v operách i operetách, byly tyto 

soubory oddělené .

Kvalita operního souboru se zvýšila za doby působení Jaroslava Vogela jako 

šéfa operního souboru . V té době byla uvedena i tak náročná díla jako Bludný 

Holanďan, Mistři pěvci norimberští, Parsifal, Lohengrin, Valkýra, Tannhäuser 

a další a operní sbor byl značně rozšířen . K dalšímu velkému rozšíření operního 

sboru na 60 členů dochází za působení šéfa Rudolfa Vašaty, který nastoupil v se-

zóně 1949/1950 . V současné době má operní sbor Národního divadla moravsko-

slezského 42 členů (na repertoáru má např . opery Lohengrin, La Wally, Život 

prostopášníka, Armida, Cardillac a jiné) . V poslední době se sbor opery také 

účastnil řady koncertů – např . koncert České operní gala, Urbanová gala a jiné .
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PAVEL HA A S QUAR TET

Po vítězství na soutěži Premio Pao-

lo Borciani v italském Reggio Emi-

lia na jaře roku 2005 se Pavel Haas 

Quartet (PHQ) etabloval jako jeden 

z nejvýznamnějších komorních 

souborů současnosti . Vystoupil 

v nejvěhlasnějších koncertních sí-

ních světa a nahrál čtyři cenami 

ověnčené CD . Členové souboru studovali u legendárního violisty Smetano-

va kvarteta Milana Škampy, s nímž nadále úzce spolupracují .

V sezoně 2013/14 Pavel Haas Quartet hrál jako rezidentní soubor v Ko-

línské filharmonii, na Birminghamské radnici a na festivalu Pražské jaro 

a představil se na scénách curyšské Tonhalle, Auditoria v Louvru, Herkules-

saalu v Mnichově a Wigmore Hall v Londýně . Mezi vrcholy uplynulé sezony 

patřila vystoupení ve Wigmore Hall v Londýně, v Santa Cecilia v Římě, v Lou-

vru v Paříži, v kongresovém centru De Doelen v Rotterdamu a na festivalu 

Schubertiade . Pavel Haas Quartet exkluzivně nahrává pro společnost Supra-

phon . Na svém nejnovějším albu, které vyšlo v září 2013, provedl Schubertův 

Smyčcový kvartet d moll „Smrt a dívka“ a Smyčcový kvintet C dur společně 

s cellistou Danjulem Ishizakou .

Předchozí CD nahrávka Dvořákových Smyčcových kvartetů č . 12 F dur 

(„Americký“) a č . 13 G dur vyšla na podzim roku 2010 a setkala se s obrov-

ským nadšením kritiky . Noviny Sunday Times ocenily album pěti hvězdič-

kami a napsaly: „Jejich nahrávka ‚Amerického´ kvartetu patří k těm nejlep-

ším, jaké kdy vyšly na disku . V tomto repertoáru dnes soubor v podstatě 

nemá konkurenci .“ V říjnu roku 2011 získalo CD prestižní ocenění Gramo-

phone „Nahrávka roku“ . Za album s Prokofjevovými Smyčcovými kvartety 

č . 1 a 2 a Sonátou pro dvoje housle obdržel soubor cenu Diapason d’Or de 

l’Année . O nahrávce se Diapason vyjádřil slovy: „Nepochybně je to v součas-

nosti vzorová nahrávka Prokofjevových kvartetů .“ Se stejně pochvalnými 

ohlasy se setkaly předchozí dva disky PHQ . První, s nahrávkami Janáčko-

va Smyčcového kvartetu č . „Listy důvěrné“ a Haasova Smyčcového kvartetu 

č . 2 „Z Opičích hor“, byl zvolen deníkem The Daily Telehraph za CD roku 

2006 a v roce 2007 získal cenu Gramophone Award . Druhé CD, které předsta-

vuje kompletaci nahrávek PHQ Janáčkových a Haasových smyčcových kvar-

tetů, časopis Gramophone okomentoval slovy: „Označit nějaké CD za hu-

debně významné lze považovat za poněkud kontroverzní, v tomto případě 

však jde jednoznačně o nahrávku mimořádného významu .“

V roce 2007 Kolínská filharmonie nominovala PHQ jako jednu z „Vychá-

zejících hvězd“ ECHO (Rising Stars) . Následovala řada koncertů ve význam-

ných koncertních sálech po celém světě . V letech 2007–2009 se soubor zúčast-

nil programu BBC New Generation Artists a v roce 2010 získal mimořádné 

zvláštní stipendium od nadace Borletti-Buitoni Trust . V sezoně 2010/11 zahá-

jil PHQ tříletou rezidenci v Royal Concert Halls Glasgow . Soubor nese jméno 

českého skladatele Pavla Haase (1899–1944), který byl v roce 1941 uvězněn 

v terezínském ghettu a o tři roky později tragicky zahynul v Osvětimi . Jeho 

hudební odkaz zahrnuje tři skvostné smyčcové kvartety . Pavel Haas Quartet 

hraje ve složení: Veronika Jarůšková – housle, Marek Zwiebel – housle, Pavel 

Nikl – viola, Peter Jarůšek – violoncello .

PHILHAR MONIA O C TET PR AGUE

PhilHarmonia Octet vznikl z inici-

ativy Viléma Veverky a Václava Vo-

náška . Jejich záměrem bylo vytvo-

řit soubor z nejlepších českých 

hráčů současnosti, který by kon-

frontoval domácí hudebně inter-

pretační tradici s moderními ev-

ropskými styly a trendy . Cílem souboru je obohacení české hudební scény, 

rozšíření repertoáru a posunutí stávajícího interpretačního standardu . Čle-

nové souboru jsou laureáty mezinárodních soutěží, absolventy zahraniční-

ho studia, respektive členy předních českých orchestrů . Zároveň se každý 

z nich cíleně věnuje sólové hře, což je příznačné pro nejlepší světové ansám-

bly tohoto druhu . Název souboru lze chápat dvojím způsobem: podle pů-

vodního významu slova „filharmonie“ – záliba v souzvuku nebo podle poj-

mu „harmonie“, používaným pro tento druh souborů od doby klasicismu .

Repertoárový záběr PhilHarmonia Octetu sleduje vyhraněnou interpreta-

cí proměny hudební řeči v průběhu čtyř století, tedy od 2 . poloviny 18 . století 

do počátku 3 . tisíciletí . PhilHarmonia Octet hraje ve složení: Vilém Veverka, 

Monika Boušková – hoboje, Karel Dohnal, Irvin Venyš – klarinety, Václav Vo-

nášek, Martin Petrák – fagoty, Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta – lesní rohy .

POR TE JOIE PHILIPPE , S OPR ÁNOV Ý SA XOFON, ALTOV Ý SA XOFON (FR ANCIE)

Philippe Portejoie studoval hru na saxofon nejprve 

na Konzervatoři v Nantes pod vedením Jean-Pierra 

Magnaca a později u věhlasného Daniela Deffayeta 

na Conservatoire National Supérieur de Musique 

v Paříži .

Získal celou řadu ocenění jako sólista i jako ko-

morní hráč (Leopold Bellan, UFAM International 

Competition, Mezinárodní soutěž komorní hudby 

v Paříži, Mezinárodní soutěž v Aix-les-Bains) . Hrál 

a nahrával s největšími francouzskými i zahraniční-

mi orchestry (Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre 

Philharmonique de Radio France, Orchestre Colonne, Orchestre d’Ile-de-

-France, Orchestre de l’Opera Orchestra Toulouse, Orchestre des Pays-de-

-Loire, Slovenská filharmonie, Orquesta Sinfónica de Bogotá) pod taktovkou 

celé řady významných dirigentů (Jeffrey Tate, Myu-Wung Chung, Michel 

PLlasson, Peter Eotvös, Luciano Berio, Marek Janowski, Kurt Mazur, Marc 

Soustrot, Pierre Dervaux, Francois Carry) .
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Vystupoval také s mnoha komorními seskupeními ve spolupráci s následují-

cími umělci: Guy Touvron, Ariane Jacob, Henri Bok, Sylvie Hue, Christophe 

Roy, Xavier Phillips, Romain Leleu, Pascal Vigneron, Karel Dohnal . Od roku 

1986 dělí své hudební aktivity mezi saxofonovo-klavírní duo, které vytvořil 

s pianistkou Frédérique Lagarde (9 CD nahrávek a více než 250 koncertních 

vystoupení), a Claude Bolling Big Band, kde hraje první altový saxofon (více 

než 500 koncertů a 10 CD nahrávek) . Philippe Portejoie se věnuje klasické, 

jazzové a občas i filmové a televizní hudbě (Hasards ou coincidences Clauda 

Lelouche, Cabaret-36 Christopha Barratiera, Valentine and company produ-

centky Corinne Touzet, OSS 117: Rio unresponsive Michela Hazanaviciuse, 

polodokumentární film Serge Bromberga a Ruxandry Medrea L’Enfer d’He-

nri-Georges Clouzot, který v roce 2010 získal cenu César za nejlepší doku-

mentární film) . Hrál s velkými jazzovými osobnostmi (Phil Woods, Clark Te-

rry, Dizzie Gillespie, Stephane Grapelli, Didier Lockwood, John Faddis, John 

Hendrys, Benny Bailey, Roger Guerin, Martial Solal, Gérard Badini, Claude 

Tissendier, Marcel Azzola, Sylvain Kassap, François Castiello) a po celém 

světě (USA, Portoriko, Kolumbie, Mexiko, Salvador, Skotsko, Německo, Itálie, 

Španělsko, Belgie, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Norsko, 

Švédsko, Jižní Korea, Alžírsko, Maroko, Pobřeží slonoviny, ostrov Reunion, 

Kanada, Tchajwan, Lotyšsko, Guadeloupe) .

Příležitostně dělá aranžmá pro Clauda Bollinga, Michela Delakiana, 

Marcela Azzolu a je členem ACEM (jako skladatel a hudební aranžér) . Jeho 

hudbu vydávají společnosti Leduc, Delage Music a Delatour . Spolupracoval 

rovněž se saxofonovými kvartety (Gabriel Pierné Quatuor, Jean Ledieu Qua-

tuor a v současnosti Inédits Saxophone Quartet) . Celá řada skladatelů složila 

hudbu přímo pro něj, ať už se jednalo o skladby pro saxofonovo-klavírní duo 

nebo skladby pro klarinetové trio (trio Paronymes se Sylvie Hue, skladatelé 

Roger Boutry, Pierre-Max Dubois, Lucie Robert, Trygve Madsen, Gérard Gas-

parian, François Rossé, Roger Lersy, Alain Margoni, François Rauber, Igor 

Katajev, Richard Phillips, Timothy Hayward, Joe Makholm, Jean-Claude He-

nry, Anthony Girard, Jean-Christophe Vilain, Stan Laferriere) či sólová díla 

(Concerto pro saxofon a trubku Trygve Madsena, Concerto Giocoso Alaina 

Margoniho, Concerto Igora Katajeva) . 

Philippe Portejoie je od roku 1995 profesorem hry na saxofon na Conserva-

toire Régional de Paris, kde u něj studují studenti z celého světa . Je také pro-

fesorem na CRD Evry Centre Essonne od roku 1987 . Často vede také mistrov-

ské kurzy ve Francii i v zahraničí (Ostravské klarinetové a saxofonové kurzy, 

International Summer Academy of Nice, Stage Labaroche, Rencontres Musi-

cales de Lorraine, International Academy of Flaine, International Academy 

of Colombes, Conservatorio de Puerto Rico, Universidad Javeriana v Bogotě 

a Universidad de Antioquia v Medellínu, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, 

Royal Conservatory of Oslo, University of Seoul, Taipei University) .

Philippe Portejoie hraje výhradně na saxofon značky JUPITER, s hubička-

mi Vandoren a Selmer . Podporují ho rovněž společnosti Rico-D’addario, Fe-

eling Music a SPEDIDAM .

RUMPF FELIX , BARY TON (NĚ MECKO)

Lyrický barytonista Felix Rumpf se narodil v roce 

1984 v Halle nad Sálou . První hudební zkušenosti 

získal v Pěveckém sboru města Halle (Stadtsinge-

chor zu Halle), jehož byl členem až do maturity . 

V roce 2004 začal studovat zpěv na Vysoké hudební 

škole v Drážďanech u Susanne Prager . V roce 2007 

se dostal do pěvecké třídy prof . Olafa Bära . Po ukon-

čení magisterského studijního programu v roce 

2009 pokračoval v nástavbovém studiu, které ukon-

čil s vyznamenáním v roce 2011 .

V rámci vysokoškolských produkcí účinkoval Felix Rumpf mimo jiné jako 

Agamemnon (Krásná Helena), Papageno (Kouzelná flétna) a Hrabě z Eber-

bachu (Čarostřelec) . Kromě toho hostoval na operních jevištích v Sasku a vy-

stupoval s orchestrem Neue Elblandphilharmonie . Jako koncertní pěvec se 

Felix Rumpf  soustřeďuje na klasicko-romantický repertoár, ale zpívá také 

díla raného a vrcholného baroka . Vystupoval pod vedením dirigentů Hanse-

-Christopha Rademanna, Ludgera Rémyho a Ludwiga Güttlera . Felix Rumpf 

spolupracuje také na četných písňových recitálech, např . „Lied in Dresden“ 

(Píseň v Drážďanech) a série „Lied-gut“ . Ústřední součást těchto večerů tvo-

ří romantická německá píseň, zvláště pak písňová tvorba Franze Schuberta, 

ale také sbírky písní jiných skladatelů, např . J . Brahmse (Krásná Magelona, 

Německé lidové písně) a H . Wolfa (Italská sbírka písní, Mörike-Lieder) . Felix 

Rumpf navštěvoval mistrovské kurzy u Dietricha Fischera-Dieskau, Julie Va-

rady, Petera Schreiera, Ruth Ziesak a Gerolda Hubera .

SA MEK RICHARD, TENOR

Richard Samek se narodil v Třebíči . Je absolventem 

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor 

operní zpěv ve třídě prof . Anny Barové . Po zakonče-

ní studia soukromě studoval u Natalie Romanové . Je 

laureátem řady mezinárodních soutěží, např . Mezi-

národní pěvecké soutěže A . Dvořáka a Mezinárodní 

pěvecké soutěže M . S . Trnavského .

V roce 2006 debutoval na jevišti Národního diva-

dla v Brně v roli Fausta v opeře Mefistofeles A . Boita . 

V následujících letech zde vystupoval v těchto rolích 

– Pierre Bezuchov ( S . Prokofjev, Vojna a mír), Ismael ( G . Verdi, Nabucco), 

Barinkay (J . Strauss, Cikánský baron), Alfréd (J . Strauss, Netopýr) a Princ 

(A . Dvořák, Rusalka) .

V současné době je členem operního souboru Národního divadla Praha 

a vystupuje v rolích jako Rodolfo (G . Puccini, La boheme), Ismael (G . Verdi, 

Nabucco), Cassio (G . Verdi, Othello), Princ (A . Dvořák, Rusalka), Belmonte 

(W . A . Mozart, Únos ze serailu), Tamíno (W . A . Mozart, Kouzelná flétna) a La-

dislav Podhajský (B . Smetana, Dvě vdovy) . Je hostem v Divadle J . K . Tyla v Plz-
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ni v rolích Vévody (G . Verdi, Rigoletto), Jeníka (B . Smetana, Prodaná nevěsta), 

Tamína (W . A . Mozart, Kouzelná flétna), Nemorína (G . Donizetti, Nápoj lás-

ky), Fausta (Ch . Gounod, Faust a Markétka), Vítka (B . Smetana, Tajemství), 

hostem v Divadle F . X . Šaldy v Liberci v rolích Alfréda (G . Verdi, La traviata), 

Jeníka (B . Smetana, Prodaná nevěsta), Prince (A . Dvořák, Rusalka) a v Národ-

ním divadle moravskoslezském v Ostravě v roli Kudriáše (L . Janáček, Káťa 

Kabanová) a Jeníka (B . Smetana, Prodaná nevěsta) .

Hostoval v roli Števy (L . Janáček, Její pastorkyňa) ve francouzské produkci 

v Grand Théâtre de Reims, Opéra Théâtre de Limoges a Opéra de Rennes . Ri-

chard Samek je stálým hostem Státní opery v Drážďanech . Ztvárnil zde role 

Bárinkaye (J . Strauss, Cikánský baron), Hraběte lucemburského (F . Lehár, 

Hrabě lucemburský) a Vévody z Urbina (J . Strauss, Noc v Benátkách) .

Spolupracuje s významnými komorními a symfonickými orchestr, např . 

Bratislavská filharmonie, Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Jihočeská 

komorní filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Státní filharmonie Ko-

šice, Symfonický orchestr hl . m . Prahy FOK, Tokyo Metropolitan Symphony 

Orchestra .

Vystupuje pod taktovkou dirigentů, jako je J . Bělohlávek, T . Brauner, 

O . Dohnányi, E . Dovico, F . Drs, P . Ch . Feigel, P . Feranec, H . M . Förster, Ch . 

Garbosnik, R . Hein, J . Hrůša, R . Jindra, J . Klecker, J . Kyzlink, A . Markovič,  

Z . Müller, T . Netopil, O . Olos, I . Pařík, J . Petrdlík, L . Svárovský, P . Šnajdr, 

D . Švec, J . Štrunc, J . Štych, E . Theis, R . Válek, K . Zehnder . Účinkuje v insce-

nacích režisérů R . Alföldiho, D . Balatky, Z . Brabce, J . Buriana, P . Constan-

ta, O . Havelky, J . Heřmana, M . Huby, B . Hončarivové, J . Kališové, J . Korčáka, 

O . Kříže, V . Málka, V . Morávka, A . Nekovara, J . Nováka, M . Oldaga, M . Otavy, 

R . Schallera, L . Štrose, J . Štycha ml ., Z . Trošky, V . Věžníka .

Pravidelně spolupracuje s mnoha významnými mezinárodními hudební-

mi festivaly – Dvořákova Praha, Festival Špilberk, Hudební festival Znojmo, 

Janáčkovy Hukvaldy, Janáčkův máj, Moravský podzim, Pražské jaro, Pražský 

podzim, Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival, Třebíčský 

operní festival a další .

S CHAY EGH LEIL A , BAROK NÍ HOUSLE (Š V ÝC AR SKO)

Patří k nové generaci barokních houslistů výjimeč-

ných díky bohatství své hudební vnímavosti 

a hloubce vlastního studia historických pramenů . 

Studia absolvovala s nejlepším prospěchem na Hu-

dební akademii v Basileji v r . 1999 pod vedením Ra-

phaëla Olega . V r . 2002 se začala specializovat na hru 

na barokní housle na Schola Cantorum Basiliensis 

ve třídě Chiary Banchini . Absolvovala opět s nejlep-

ším prospěchem v r . 2005 . V r . 2003 získala první 

cenu na soutěžích v Mnichově, Berlíně a také na prv-

ní soutěži pro barokní houslisty Premio Bonporti . V témže roce jí bylo uděle-

no stipendium švýcarské firmy Novartis na roční studium na Cité Internati-

onale des Arts v Paříži pro rok 2005 .

Leila Schayegh byla po několik let členkou souboru Chiary Banchini L’En-

semble 415 a hrála první housle např . v La Risonanza Fabia Bonizzoniho . 

Na koncertech a nahrávkách spolupracovala také s René Jacobsem, Andreou 

Marconem, Andreasem Schollem, Marií Kristinou Kiehr, Václavem Luksem, 

Friederikem Heumannem a Marcelem Ponseelem . Jejími pravidelnými umě-

leckými partnery jsou Jörg Halubek a Ilze Grudule . Její sólová vystoupení ji 

přivedla na Festival staré hudby v Curychu, Mezinárodní varhanní festival 

v Leónu a Bachův festival v Lausanne . Jako sólistka je také zvána k účinková-

ní v koncertních řadách Musica e Poesia a San Maurizio v Miláně, Le Nuove 

Musiche v Mnichově a do Centre de Musique Baroque ve Versailles . Další po-

zvání ji přivedla např . do Holandska, Německa, Izraele, Ukrajiny, Lotyšska 

a Litvy . V září 2010 přebírá po Chiaře Banchini výuku hry na barokní housle 

na Schole Cantorum Basiliensis .

Její badatelské aktivity se zaměřují na studium hudební praxe zejména 

v oblasti ornamentiky . Tento přístup se objevuje v její předmluvě k novému 

vydání sonát Františka Bendy a rovněž ve výzkumu vzájemného ovlivňová-

ní hudby a tance 17 . století, kterým se zabývá na Univerzitě umění v Bernu .

Vydala řadu nahrávek u hudebních vydavatelství Glossa, Pan Classics, Zi-

gzag Territoires, Ambronay Editions a Harmonia Mundi .

S CHOL A GREGORIANA PR AGENSIS

Schola Gregoriana Pragensis byla 

založena Davidem Ebenem v roce 

1987 . První dva roky existence 

mohla zpívat pouze při liturgii, 

od konce roku 1989 se však inten-

zivně věnuje také nahrávání a čas-

to koncertuje doma i v zahraničí 

(Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcar-

sko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael) . CD nahrávky 

souboru vznikají výhradně ve spolupráci s největším českým hudebním vy-

davatelem, firmou Supraphon, a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de 

la Musique, 10 de Répertoire, Zlatá Harmonie za nejlepší českou nahrávku 

roku) . Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas – zde již seznam nahrávek 

dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb .

Schola v různých projektech spolupracovala s celou řadou špičkových čes-

kých i zahraničních interpretů (Prof . Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva 

Bittová, Choeur Grégorien de Paris, Boni pueri, Musica Florea, sbor japon-

ských buddhistických mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai, Varmužova 

cimbálová muzika, Jenaer Philharmonie ad .) .

Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby . 

Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle 

nejstarších neumatických pramenů z 10 . –11 . století, tak i na uvádění grego-

riánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie . Díky 

intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často 
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i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13 .–15 . století . V širokém spek-

tru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu (viz např . CD Antica 

e moderna) – některé skladby mladé české skladatelské generace byly napsá-

ny přímo pro Scholu a v premiéře zazněly v jejím podání .

Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních projek-

tech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou soubor 

zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury .

S OJKOVÁ BARBOR A , S OPR ÁN

Barbora Sojková se od dětství věnovala hře na klavír 

a zpěvu, od roku 1995 pak jako členka Kühnova dět-

ského sboru . S tímto souborem absolvovala více než 

300 koncertů, desítky operních představení v Ná-

rodním divadle a Státní opeře, natáčení CD a kon-

certních turné po světových pódiích (např . Carne-

gie Hall v New Yorku, National Theatre v Kuala 

Lumpur) . Po dokončení gymnázia vystudovala 

obor sbormistrovství chrámové hudby na Pedago-

gické fakultě Univerzity Karlovy v Praze . Nyní je 

studentkou hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

a specializuje se na gregoriánský chorál pod vedením Doc . PhDr . David 

Ebena, Ph .D . Studiu zpěvu se věnuje soukromě (I . Kusnjer, J . Jonášová,  

E . Toperczerová) . 

Intenzivně se zabývá interpretací staré hudby v oboru sólové vokální hud-

by (interpretační kurzy pod vedením Maria van Alteny, Petera Kooije, Julie 

Hassler a Howarda Crooka) . Interpretaci středověké hudby se začala věnovat 

jako členka souboru Schola Benedicta (v letech 2004–2007), se kterým nato-

čila CD Václav II ., a dále pokračuje jako členka a umělecká vedoucí Tiburtina 

ensemble . Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum, 

Musica Florea, Capella Regia, Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon, Hipo-

condria Ensemble, Doulce Memoire ad . Je členkou souboru Collegium Voca-

le 1704, se kterým se zúčastnila např . projektu „Bach – Praha 2005“ (např . Mše 

h moll na Pražském jaru 2005, Vánoční oratorium v rámci cyklu FOK, Janovy 

a Matoušovy pašije) a v roce 2007 uvedení skladeb J . D . Zelenky na Pražském 

jaru, Dresdner Festspiele, Festival de Sablé a Festival de La Chaise-Dieu (Ps . 

In Exitu Israel, Missa Votiva) . V roce 2007 se podílela na inscenaci opery Orfeo 

Claudia Monteverdiho v Národním divadle v Praze (Ensemble Concerto pod 

vedením Roberta Giniho) . V roce 2008 nastudovala roli Silvera v opeře Argi-

ppo Antonia Vivaldiho (Hofmusici pod vedením Ondřeje Macka) .

SPURN Ý VOJTĚCH, CE MBALO, DIRIGENT

Patří k nejvšestrannějším českým hudebníkům své 

generace . Po studiu na Pražské konzervatoři ve flét-

nové třídě Františka Malotína a klavírní třídě Ilji 

Hurníka se r . 1986 stal posluchačem AMU v Praze, 

kde studoval nejprve operní režii u Ladislava Štrose, 

poté dirigování u Radomila Elišky, Jiřího Chvály, 

Eduarda Fišera a Františka Vajnara a posléze cem-

balo ve třídě Zuzany Růžičkové . Současně navštěvo-

val i lekce herectví a mluveného projevu ve třídě Ví-

tězslavy Waldové-Fryntové na Lidové konzervatoři . 

Po krátké stáži se r . 1994 zařadil mezi studenty Hoogeschool de Kunsten 

Utrecht, kde pod vedením Siebe Henstry studoval hru na cembalo a historic-

ky poučenou interpretaci staré hudby a studium uzavřel diplomem Ui-

tvoerend musicus . Své vzdělání si dále rozšířil mistrovskými kurzy u Johan-

na Sonnleitnera, Helmuta Rillinga a Kennetha Gilberta .

Do prvního angažmá nastoupil Vojtěch Spurný ještě během studií r . 1985 

v Komorní opeře Praha, pak následovalo Národní divadlo Praha, kde byl od  

r . 1991 asistentem dirigenta a režiséra – spolupracoval např . s Davidem Rado-

kem na inscenacích Dona Giovanniho a Kouzelné flétny a s dirigentem Bohu-

milem Gregorem na Janáčkových operách Káťa Kabanová a Věc Makropulos . 

Pohotový záskok v představení Smetanovy Prodané nevěsty při hostování 

Národního divadla v Bratislavě se stal jeho dirigentským debutem na profe-

sionální operní scéně .

Ještě v době studií započala rovněž Spurného spolupráce s českými sym-

fonickými i komorními orchestry (Severočeský státní symfonický orchestr 

Teplice, Východočeský státní symfonický orchestr Hradec Králové, Jihočeská 

komorní filharmonie České Budějovice, Komorní orchestr Pražských sym-

foniků, Pražský komorní orchestr, Pražská komorní filharmonie ad .), kde se 

kromě dirigentské činnosti prezentuje též jako klavírní sólista . Úzký vztah 

váže Spurného zejména k Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, kde od r . 2006 

dirigoval řadu koncertů s repertoárem od 17 . do 20 . století, včetně české pre-

miéry prvních figurálních pašijí Thomase Selleho, provedení Dvořákova vi-

oloncellového koncertu s Mischou Maiskym, uvedení původní verze Rybovy 

České mše vánoční, autorský koncert s jazzovou a ragtimovou tématikou ad . 

V rámci abonentních koncertů tohoto tělesa zazněly také některé Spurného 

skladby a jedna z nich je členům orchestru také věnována – Koncertantní 

symfonie pro housle, hoboj, violoncello, fagot, klavír a orchestr .

Od r . 1999 do r . 2009 Spurný spolupracoval jako dirigent, klavírista, cem-

balista a dramaturg s Českou komorní filharmonií, se kterou kromě řady 

koncertů v Čechách, Rakousku, Německu, Belgii, Holandsku a Řecku reali-

zoval několik velmi úspěšných CD, věnovaných české hudbě klasicismu . Tyto 

nahrávky ceněné publikem i odbornou kritikou přinesly řadu premiér zce-

la neznámých autorů či skladeb a posléze vyvrcholily pozváním orchestru 

k hostování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2009 . Téhož 

roku se Vojtěch Spurný stal spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím ko-
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morního orchestru Ensemble18+ . S tímto tělesem se programově věnuje pře-

devším uvádění hudby 18 . století se zvláštním zřetelem k českým autorům 

(Brixi, Linek, Dušek, Vaňhal, Rejcha, Vranický, Gassmann a další) . První CD 

orchestru přineslo pod názvem Symphony Reloaded premiérové nahrávky 

symfonií F . X . Richtera, F . A . Rosettiho, J . Myslivečka, J . Bárty a A . Kammela 

a zaslouženou pozornost publika i odborné kritiky sklízí rovněž abonentní 

koncertní řada orchestru, která přináší nejeden dramaturgický či interpre-

tační objev . S orchestrem vystoupila i řada renomovaných českých sólistů 

(houslistka Gabriela Deméterová, klarinetistka Ludmila Peterková, sopra-

nistka Kateřina Kněžíková, flétnista Jan Ostrý ad .) . Při práci s Ensemble18+ 

využívá Spurný poznatků a zásad tzv . historicky poučené interpretace, které 

aplikuje na moderní nástroje, což se projevuje v osobitém zvuku orchestru 

a v určujících složkách interpretace (frázování, artikulace, ornamentika, vý-

razové pojetí skladeb, řízení orchestru od cembala) .

Současně se svojí dirigentskou činností se Spurný začal v době vysokoškol-

ských studií úspěšně zabývat operní režií – v divadle DISK inscenoval v letech 

1988 a 1990 aktovky B . Martinů, r . 1990 Mozartovu Figarovu svatbu a r . 1991 

světovou premiéru Bendova Lazebníka sevillského, kde poprvé spojil profe-

si režiséra a dirigenta . Pro festival Zámecké barokní léto Valtice inscenoval 

r . 1992 Gaglianovu Dafné a pro festival Mladá Smetanova Litomyšl Lortzin-

govu Zkoušku na operu, která byla zaznamenána Českou televizí . R . 2000 

připravil Spurný v prostorách historického zámeckého divadélka v Litomy-

šli pro festival Smetanova Litomyšl českou premiéru první dochované opery 

Euridice J . Periho, kdy ve funkci režiséra a dirigenta a ve spolupráci s cho-

reografem Petrem Tycem dosáhl propojení moderní autorské choreografie 

s historicky poučenou interpretací .

V zahraničí se Vojtěch Spurný představil nejprve jako operní dirigent . V se-

zóně 1996–97 přijal nabídku opery v Göteborgu a nastudoval zde Rossiniho 

Cestu do Remeše, která byla kritikou označena za jednu z nejlepších premiér 

posledních 20 let . Roku 1998 vedl hudební přípravu a nastudování Gluckovy 

Alcesty pro Arnolda Östmana v Zámeckém divadle v Drottingholmu a v se-

zóně 2000–01 byl znovu pozván vedením Götteborské opery, aby nastudoval 

Rossiniho Lazebníka sevillského, vřele přijatého publikem i kritikou . R . 2002 

se představil v Norské opeře Oslo skandinávskou premiérou operní novinky 

Circus Terra skladatele Trygve Madsena .

V letech1999–2004 byl Vojtěch Spurný stálým dirigentem Státní opery Pra-

ha a v sezóně 2002–2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa . Během svého 

působení zde nastudoval či přestudoval 8 operních titulů, některé v českých 

či světových premiérách (Rossiniho Turek v Itálii, Mozartovo Così fan tutte, 

Zemlinského Es war einmal, Martinů Voják a tanečnice, Mozartův Don Gio-

vanni, Gazzanigův Don Giovanni, Joplinova Treemonisha) . Zejména uvede-

ní Joplinovy opery se stalo důležitou událostí pražské operní sezóny 2002–03 

a bylo velice oceněno domácí i zahraniční kritikou .

Samostatnou kapitolu v umělecké činnosti Vojtěcha Spurného představu-

je stará hudba, resp . historicky poučená interpretace hudby baroka a klasi-

cismu . Spurný je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru barokních 

nástrojů MUSICA SALUTARIS, s nímž se účastnil mnoha festivalů staré hud-

by a uvedl v českých premiérách řadu neznámých skladeb . Velkou pozornost 

vzbudilo např . uvedení oratoria Agar ed Ismaele esiliati A . Scarlattiho na fes-

tivalu Starý zákon v umění (Praha 1995) či o 3 roky později česká premiéra 

oratoria Giuditta téhož autora, dále oratorií Luigi Rossiho a Giacoma Carissi-

miho na festivalu Jarní svátky hudby (Praha 1999) . R . 1998 nastudoval Spurný 

se souborem Musica Salutaris a s režisérem A . Pitínským Purcellovu operu 

Dido and Aeneas v Městském divadle v Plzni, která byla vyhlášena odbornou 

kritikou „Inscenací roku 1998“ a dočkala se 26 repríz včetně zahraničního 

hostování . Podobnou událostí se stala r . 2000 i česká premiéra Euridice J . Pe-

riho v zámeckém divadle v Litomyšli .

Vojtěch Spurný se rovněž intenzivně věnuje koncertní činnosti, a to neje-

nom jako hráč na historické klávesové nástroje (jako cembalista se úspěšně 

zúčastnil mezinárodních soutěží v Praze a Bruggách), ale i na čtvrttónový 

klavír . Je rovněž vyhledávaným komorním hráčem . Pro Český rozhlas nato-

čil obsáhlý výběr z Telemannova kantátového cyklu Harmonischer Gottesdi-

enst, kompletní provedení Duškových cembalových sonát a na kladívkový 

klavír, cembalo a klavichord komplet sonát a sonatin J . A . Bendy . Jako cemba-

lista, varhaník i dramaturg se podílel na CD s vánoční hudbou 17 . a 18 . stol . 

Natus est Jesus, jako hráč na kladívkový klavír vystupuje na CD „300 let s kla-

vírem“, dokumentujícím unikátní historické nástroje ze sbírek Českého mu-

zea hudby . Jako hráč na čtvrttónový klavír se podílel na kompletní nahrávce 

houslového díla A . Háby . Jeho nahrávka Mistři českého baroka a klasicismu 

(se skladbami Brixiho, Linka, Koželuha a Rejchy) pro BMG Czech Republic, 

kde diriguje od cembala Českou komorní filharmonii, byla nominována 

na cenu časopisu Harmonie za rok 2003 (nahrávka roku v oblasti vážné hud-

by domácí provenience) .

Vojtěch Spurný se věnuje rovněž pedagogické práci – je odborným asisten-

tem na cembalovém oddělení pražské AMU (generálbas, interpretace barok-

ní hudby, cembalová literatura, komorní hra) a v letech 1991–2009 působil 

též na mistrovských kursech festivalu Ticino Musica ve Švýcarsku (cembalo, 

klavírní spolupráce, operní kurs, vedení operního studia) .

Samostatnou kapitolou je dlouholetá spolupráce Vojtěcha Spurného 

s přední českou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou . Jako klavírista či di-

rigent společně s ní opakovaně vystupuje na mnoha tuzemských i zahranič-

ních pódiích a festivalech (FOK, Pražské jaro, Struny podzimu, Smetanova 

Litomyšl, Stadttheater Bern, Stadttheater Kassel, Gesellschaft der Musikfre-

unde Wien, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Carinthischer Sommer atd .) 

a společně se účastnili i mistrovských kursů písňové interpretace v rámci 

Schleswig-Holstein Musikfestival .

Vojtěch Spurný se zabývá rovněž popularizací hudby v rozhlase a v televizi 

– formou scénářů, textů, fejetonů i živých vystoupení . 
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SŤAHEL MICHAL , BAROK NÍ VIOLONCELLO (SLOVENSKO)

Michal Sťahel se narodil do hudební rodiny v Brati-

slavě . Ve věku šesti let začal navštěvovat hodiny vio-

loncella . Po dokončení studií na bratislavské kon-

zervatoři dále studoval hru na violoncello v Lon - 

dýně, Vídni, Mannheimu a v Paříži .

V r . 1997 vyhrál 1 . cenu na Soutěži slovenských 

konzervatoří, o rok později se stal finalistou me-

zinárodní soutěže Eurovision grand prix ve Vídni 

a v r . 1999 zvítězil na mezinárodní soutěži Talent roku 

v Praze . V r . 2000 se stal finalistou TIJI Unesco v Lisa-

bonu a na Středoevropském festivale koncertního umění v Žilině získal cenu 

hudební kritiky . Později byl několikrát oceněn stipendii Soltiho nadace, sti-

pendiem francouzské vlády a Academie Montis Regalis .

Jeho sólová kariéra zahrnuje vystoupení s Radio-Symphonieorchester 

Wien, Portugalským symfonickým orchestrem, PKF-Prague Philharmonia, 

Slovenskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu, 

Košickou filharmonií, Žilinským komorním orchestrem a Komorním orches-

trem Bohdana Warchala . Spolupracoval s dirigenty, jako jsou Andrew Parrot, 

Dennis Russel Davies, James Judd, Jiří Bělohlávek, Oliver Dohnányi a Mário 

Košík . Mistrovské kurzy u světoznámého houslisty a vedoucího ansámblu 

Musica Antiqua Richarda Goebela, dále u gambisty Lorenze Duftschmida, 

hráče na klasicistní klarinet Lorenza Coppoly a členů souboru Freiburger 

Barockorchester stylově poznamenaly Sťahelovu interpretaci a rozšířily ji 

na tzv . historicky poučenou, což způsobilo, že se v poslední době Sťahel vě-

nuje především interpretaci hudby 17 . a 18 . století . V oblasti staré hudby spo-

lupracuje s hudebníky, jako jsou Steven Stubbs, Skip Sempé, Simon Standage, 

Amandine Bayer, Ricardo Minasi, Enrico Onofri, Miloš Valent a Peter Zajíček . 

Pravidelně hrává se soubory staré hudby Freiburger Barockorchester, Wiener 

Akademie, Das Neue Orchester, Capriccio Stravangante, Haydn Sinfonietta 

Wien, Academia Montis Regalis, Collegium Marianum, Solamente Naturali 

a Musica Aeterna . Sťahel hraje na vzácný barokní nástroj Antonyho Posche 

(Vídeň 1720), který mu zapůjčila Nadace Esterházy Eisenstadt .

ŠATUROVÁ SIMONA , S OPR ÁN

Simona Houda-Šaturová se narodila v Bratislavě, 

kde studovala zpěv na konzervatoři a dále se sou-

kromě zdokonalovala u doc . Soni Kresákové, Ileany 

Cotrubas a Margreet Honig .

K vrcholům posledních sezón patří Violetta Valéry 

v Královské opeře La Monnaie v Bruselu, kde je stá-

lým hostem od roku 2010 (Ilia, Sandrina, Gilda – kvě-

ten 2014), nebo Lucia di Lammermoor ve Frankfurt-

ské opeře (Pamina, Oscar, Madama Cortese) . Velmi 

intenzivně spolupracuje také s operou Aalto Thea-

ter v Essenu (Violetta Valéry, Adina, Konstanze, Donna Anna – červen 2014) 

a s pražským Národním divadlem (Gilda, Konstanze, Pamina, Susanna aj .) . 

Vystupovala také v Theater an der Wien, Teatro Colón v Buenos Aires, Mega-

ron v Athénách, Theatre du Chatelet v Paříži nebo v Opera de Monte Carlo .

Simona Houda-Šaturová se mezinárodně vyprofilovala jako úspěšná kon-

certní interpretka . V roce 2006 debutovala na festivalech v Salcburku a v Lu-

cernu . V tomtéž roce zpívala pod taktovkou Christopha Eschenbacha soprá-

nový part v Symfonii č . 2 G . Mahlera při znovuotevření slavné koncertní síně 

Salle Pleyel v Paříži . V roce 2007 ji dirigent Ch . Eschenbach přizval na turné 

s Philadelphia Orchestra po USA, včetně Carnegie Hall v  New Yorku . Koncer-

tovala také v Oslo, Dallasu, Tel Avivu, Torontu, Detroitu, Tokiu, Osace, ve Víd-

ni a v Curychu, na festivalech Schleswig-Holstein Musik Festival, Oregon 

Bach Festival, Rheingau Festival, Pražské jaro, Wiener Frühlingsfestival, Fes-

tival Internationale di Musica e Arte Sacra Roma nebo Edinburgh Festival .

K dirigentům, se kterými opakovaně pracuje, patří Manfred Honeck 

(Pittsburgh Symphony Orchestra, Oslo Philharmonien), Ádám Fischer (Lon-

don Philharmonic Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment), Jiří 

Bělohlávek (Česká filharmonie, PKF), Helmuth Rilling (Israel Philharmonic 

Orchestra, Toronto Symphony Orchestra) nebo Ivan Fischer a Christopher 

Hogwood (Münchner Philharmoniker) . Spoluúčinkovala na turné s Phi-

lippem Hereweghem a jeho Orchestre de Champs Elysees, s Christophem 

Eschenbachem a Akademickým orchestrem Šlesvicko-holštýnského hudeb-

ního festivalu, s Thomasem Quasthoffem a Helmuthem Rillingem a rovněž 

na recitálech Bryna Terfela a Mariusza Kwiecna . Nahrávala pro firmy Sony 

(Carmina Burana, Noel), Hänssler Classic (Haydnovy mše), Ondine (Mahle-

rova Symfonie č . 2) . V roce 2009 vyšlo její první sólové album vydané firmou 

Orfeo . Haydnovy árie nahrála s NDR Radiophilharmonie pod taktovkou Ale-

ssandra De Marchi a v listopadu 2009 získala ocenění Editor’s Choice časopi-

su Gramophone . Je držitelkou Ceny Nadace Charlotty a Waltera Hamelových 

za vynikající pěvecké výkony (Lübeck 2007) a Ceny Thálie za nejlepší operní 

výkon za rok 2001 . V roce 2012 se stala patronkou Linky bezpečí .

ŠIM ÁČEK JIŘÍ, SB OR MIS TR

Jiří Šimáček (1976) pochází z Ostravy . V letech 1991–

1997 navštěvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, 

kde studoval hru na lesní roh . Dále rozvíjel své hu-

dební vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské 

univerzity studiem oboru sbormistrovství – hudeb-

ní výchova (1999–2004) . Svou první sbormistrov-

skou praxi zahájil v Mužském pěveckém sboru Vít-

kovice (působil zde až do roku 2005) a ve Vy so - 

koškolském pěveckém sboru (do roku 2006) . Ještě 

v době studií (2002) se stal držitelem zlatého pásma 

na sbormistrovské soutěži studentů pedagogických fakult v Praze . Od roku 

2001 vyučuje hru na dechové a klávesové nástroje na ZUŠ v Ostravě-Svinově 

a začal pracovat i s dětským pěveckým sborem Cantabo . V roce 2003 založil 
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dívčí komorní sbor DAJŠ . Na jaře roku 2004 získal s tímto sborem zlatou me-

daili na mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci . Se sborem Canta-

bo získal na podzim roku 2004 stříbrné pásmo na Mezinárodní soutěži vá-

noční a adventní hudby s cenou Petra Ebena v Praze . V obzvlášť úspěšném 

roce 2005 získal, opět s DAJŠem, hlavní cenu skladatele Zdenka Lukáše 

na mezinárodním festivalu Jaro se otvírá v Kroměříži, Zlatou medaili na me-

zinárodním festivalu Svátky písní a zlaté pásmo na Mezinárodní soutěži vá-

noční a adventní hudby s cenou Petra Ebena . V roce 2007 obdržel Jiří Šimá-

ček za vynikající sbormistrovskou činnost cenu „Sbormistr junior“ 

udělovanou Unií českých pěveckých sborů .

Je asistentem dirigenta v Moravském komorním sboru, s nímž, ve spolu-

práci s Pražským jazzovým sextetem, provedl v říjnu 2007 v rámci 4 . ročníku 

Svatováclavského hudebního festivalu českou premiéru skladby Todes fuge 

Petra Kořínka . S tímto sborem také nastudoval v roce 2007 Mozartovo Re-

quiem pro MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu a v roce 2008 připravil Requi-

em Luigiho Cherubiniho pro 5 . ročník Svatováclavského hudebního festivalu 

a Nel son-Messe Josepha Haydna pro mezinárodní festival Souznění .

TALICHOVO K VAR TETO

Talichovo kvarteto se již téměř pa-

desát let řadí mezi přední hudební 

tělesa, která reprezentují českou 

hudbu po celém světě .

Soubor, který nese jméno vyni-

kajícího šéfdirigenta České filhar- 

monie Václava Talicha, vede v sou-

časné době Jan Talich ml ., který převzal otěže po svém otci a je obklopen dal-

šími talentovanými hudebníky (Roman Patočka – housle, Vladimír Bukač 

– viola, Petr Prause – violoncello) . Talichovo kvarteto je považováno na me-

zinárodní úrovni za jeden z nejlepších komorních souborů, který ztělesňuje 

velkou českou hudební tradici . Kvarteto založil v roce 1964 Jan Talich během 

svého studia na Pražské konzervatoři a pojmenoval ho po svém strýci Vác-

lavu Talichovi . V devadesátých letech došlo k postupnému personálnímu 

omlazení ansámblu, který pokračuje v tradici svých předchůdců, a to jak 

v koncertní činnosti, tak i v nahrávání CD . Talichovo kvarteto je pravidelně 

zváno na prestižní festivaly komorní hudby, jako např . Festival Pabla Casalse 

v Prades, Pražské jaro,  Europalia Festival, Printemps des Arts v Monte Car-

lu, Tibor Varga Festival of Music a Mezinárodní festival smyčcových kvarte-

tů v Ottawě . Často rovněž vystupuje ve slavných koncertních síních, jako je 

např . Carnegie Hall v New Yorku, Théâtre des Champs-Elysées a Salle Gaveau 

v Paříži a londýnská Wigmore Hall . Nahrávky kompletního souboru smyčco-

vých kvartet Felixe Mendelssohna, vydané u prestižní francouzské nahrá-

vací společnosti Calliope v letech 2001 až 2004, byly velmi příznivě oceněny 

kritikou . Další nahrávací projekty, rovněž pro Calliope, zahrnují Dvořákův 

„Americký“ smyčcový kvartet a Smyčcový kvintet op . 97 (2003) a živou na-

hrávku Schubertova kvartetu Smrt a dívka (2005) . Nahrávka Janáčkových 

dvou smyčcových kvartetů byla časopisem Gramophone nominována jako 

nejlepší komorní nahrávka roku 2006 a byla jedinou nahrávkou smyčcového 

kvarteta, která byla vybrána .

TAR A FUKI

Violoncellistky Dorota Barová a An-

drea Konstankiewiczová pocházejí 

ze severní Moravy . Obě  studovaly 

violoncello na ostravské konzerva-

toři u profesora Jiřího Zedníčka, 

poté hudební vědu a estetiku na Fi-

lozofické fakultě Masarykovy uni-

verzity v Brně, kde se také poprvé setkaly a v roce 2000 společně založily autor-

ské duo Tara Fuki .

Jejich hudební tvorba, jež je unikátně svébytná a žánrově nezařaditelná, 

od té doby oslovuje posluchače nejen v ČR, ale také v zahraničí, kde často 

a s úspěchem koncertují (např . Linzfest v Rakousku, Festival du Vent na Kor-

sice, Zielona Góra v Polsku, Pulse Festival v Londýně, Rasa Festival v Ho-

landsku, Colours of Ostrava a další) . Tara Fuki jsou jediným českým tělesem, 

které reprezentovalo ČR na mezinárodním veletrhu světové hudby WOMEX 

(Sevilla 2007) .

Křehké, niterně melancholické skladby Tara Fuki pro dvě violoncella 

a zpěv provázejí posluchače emocionální krajinou lidského nitra plného ne-

čekaných zvratů a podivuhodných setkání, akcentovány originální rytmikou 

podzemních proudů . Podmanivou atmosféru skladeb dokreslují svým měk-

kým zvukem poetické polské texty převážně z pera Doroty Barové, pro kterou 

je polština mateřským jazykem, a polského básníka K . K . Baczynského .

Tvorba Tara Fuki byla několikrát vysílána českou a francouzskou televizí . 

Je prozatím zaznamenána na 4 CD (Sens, 2010; Auris, 2007; Kapka, 2003; Pio-

senki do snu, 2003) a získala řadu ocenění (Cena Akademie populární hudby 

v kategorii „World music“ za rok 2007, Cena Akademie populární hudby v ka-

tegoriích „Alternativní hudba“ a „Objev roku“ za rok 2001) . Tara Fuki aktuál-

ně připravují páté CD, které by mělo vyjít v roce 2014 .

VAVŘÍNEK STANISL AV, DIRIGENT

Stanislav Vavřínek vystudoval na brněnské konzer-

vatoři flétnu a dirigování . Už za dob studií měl jako 

dirigent možnost pracovat a koncertně vystupovat 

s orchestrem této konzervatoře . Jako flétnista byl 

čtyři roky členem Dechového kvinteta brněnské 

konzervatoře, které bylo v roce 1989 a 1990 pozváno 

na Mezinárodní mládežnický festival v Bayreuthu, 

kde vystupovalo jak sólově, tak i i v rámci Bayreuth-

ského mládežnického festivalového orchestru . 

Ve studiu dirigování pak Stanislav Vavřínek pokra-



122 123

shf  2014

čoval na pražské Akademii múzických umění u profesorů Elišky, Vajnara 

a Štycha . Po dokončení AMU absolvoval mistrovské kurzy Roberta Benziho 

ve Švýcarsku, v rámci kterých dirigoval závěrečný koncert s Bielskou filhar-

monií . V letech 1994–1998 byl hlavním dirigentem Pražského studentského 

orchestru, který pod jeho vedením získal řadu ocenění: 1 . cena (s nejvyšším 

oceněním soutěže „Suma cum laude“) na mezinárodní soutěži v belgickém 

Neerpeltu (1995), 1 . cena v národní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia 

(1995 a 1996) . V roce 1997 pak následovala v téže soutěži cena absolutního 

vítěze za provedení Šostakovičovy Komorní symfonie c moll op . 110 . S tímto 

orchestrem uskutečnil několik rozhlasových a televizních nahrávek a často 

vystupoval v zahraničí . V roce 1998 dirigoval Mezinárodní mládežnický or-

chestr na závěrečném festivalovém koncertě v japonské Shizuoce .

Jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními or-

chestry, jako např . Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie, Česká 

filharmonie, Symfonický orchestr hl . m . Prahy FOK, Slovenská filharmonie, 

Hamburger Symphoniker, Gdaňská filharmonie a další . Dirigoval v Němec-

ku, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku či Japonsku . Spolupra-

coval také s řadou sólistů, např . s Ivanem Moravcem, Eugenem Indjicem, 

Ivanem Kusnjerem, Václavem Hudečkem, Dagmar Peckovou, Gabrielou Be-

ňačkovou, Pavlem Šporclem či izraelskou zpěvačkou Chavou Alberstein . Vy-

stoupil na řadě významných festivalů, např . MHF Shizuoka, MHF duchovní 

hudby Brno, MHF Pražský podzim či MHF Pražské jaro . Natočil devět CD 

s díly Mozarta, Haydna, Dvořáka, Čajkovského, Sternwalda, Bartóka, Šosta-

koviče a dalších .

V letech 1999–2008 působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmo-

nie České Budějovice . V září 2008 se stal šéfdirigentem zlínské Filharmonie 

Bohuslava Martinů . Od roku 2006 působí jako pedagog oboru dirigování 

na pražské AMU .

VIGNERON PA S C AL , VARHAN Y (FR ANCIE)

Narodil se 23 . června 1963 v Commercy ve fran- 

couzském departementu Meuse . Trumpetista, var-

haník, dirigent a profesor na École Normale de 

Musique v Paříži je zakladatelem a uměleckým ředi-

telem Bachova festivalu v Toul (od roku 2010) . Studo-

val hru na varhany u Jacquesa Marichala (varhaník 

v katedrále Notre-Dame v Paříži) . V roce 2005, 

po čtyřleté intenzívní práci, vydal nové instrumen-

tální zpracování Umění fugy Johanna Sebastiana 

Bacha pro žesťové nástroje, dechové nástroje a var-

hany . Tato verze si získala mezinárodní uznání u odborné kritiky . Jako var-

haník pak natočil s Dimitrim Vassilakisem a Christine Auger Temperovaný 

klavír Johanna Sebastiana Bacha . Mezi jeho další úspěšné nahrávky se řadí 

Goldbergovské variace J . S . Bacha, které nahrál na slavné varhany Curta 

Schwenkedela v katedrále v Toul . Je dirigentem Komorního orchestru Ma-

rais, se kterým nastudoval a provedl např . Brahmsovo Německé requiem, 

velké opery W . A . Mozarta, Fantastickou symfonii Hectora Berlioze, Příběh 

vojáka Igora Stravinského se známými sólisty jako např . Hae Sun Kang, Di-

mitri Vassilakis, Isoir André Michel Chapuis, François Castang, Monique 

Zanetti, Jerome Correas, Kun Woo Paik, Sergej Edelmann, Sylvie Hue a řada 

dalších .

Na svém kontě má více než 28 nahrávek: kompletní dílo Jeana Langlaise, 

chorály Johanna Ludwiga Krebse, trubkové koncerty J . Haydna, J . N . Hum-

mela, G . Ph . Telemanna a řadu dalších barokních skladeb stejně jako soudo-

bých kompozic, které mu byly dedikovány .

WRO CL AVSK Ý BAROKNÍ ORCHESTR  (P OL SKO)

Wroclavský barokní orchestr 

(WOB) založil v říjnu 2006 ředitel 

Wroclavské filharmonie Andrzej 

Kosendiak . Je jediným polským 

filharmonickým souborem, který 

hraje na historické nástroje . Kaž-

dou sezónu nabízí WOB vlastní 

koncertní řadu, která sklízí u publika nadšené ohlasy . Repertoár WOB zahr-

nuje díla od raného baroka po raný romantismus, od komorní hudby po vel-

ká oratoria .

Orchestr rychle dosáhl vysoké umělecké úrovně, která je oceňována hu-

dební kritikou a promítá se v pozváních na různé festivaly (mezinárodní fes-

tival Wratislavia Cantans, mezinárodní mozartovský festival Mozartiana, 

Velikonoční festival L . van Beethovena, RheinVokal, Uckermärkische Mu-

sikwochen, Mazovia Goes Baroque, Poznań Baroque, Concentus Moraviae), 

rozhlasových přenosech, CD nahrávkách a vystoupeních s předními polský-

mi sbory . WOB spolupracuje se světově proslulými interprety a dirigenty, 

např . Giovanni Antonini, Jaap ter Linden, Andrew Parrott, Paul McCreesh, 

Peter Van Heyghen, Claudio Cavina, Benjamin Bayl, Andreas Spering, Chris-

tian Curnyn, Simone Kermes, Olga Pasichnyk, Renata Pokupič, Nicholas Mu-

lroy, Daniel Taylor, Barbara Maria Willi, Nico van der Meel, Cantus Cölln, Ta-

verner Consort a hvězda Metropolitní opery Aleksandra Kurzak . Uměleckým 

vedoucím WOB je od jeho počátku cellista Jarosław Thiel .

V lednu 2010 nahrál Wroclawský barokní orchestr své první CD se sym-

foniemi českých skladatelů období klasicismu – Koželuh, Rejcha a Voříšek, 

které bylo velmi příznivě přijato odbornou kritikou i milovníky hudby . Zís-

kalo dvě nominace na Fryderykovu cenu za rok 2010, z nichž jednu promě-

nilo – v kategorii Fonografický debut roku . Následovaly nahrávka Haydno-

vých symfonií Denní doby, premiérová nahrávka doposud nezveřejněných 

skladeb Františka Xavera Richtera pod taktovkou Andrzeje Kosendiaka a Mo-

zartových koncertních árii Bella mia fiamma, natočených s vynikající sopra-

nistkou Olgou Pasichnyk . Tato nahrávka získala pět cen Diapason (ocenění 

žebříčku nejlepších CD časopisu Diapason) . Toto CD bylo rovněž nominová-

no na Fryderykovu cenu za rok 2013 .
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Z AVADILÍK LEOŠ, HOUSLE

Leoš Zavadilík (1964) pochází z hudební rodiny . Vy-

studoval konzervatoř v Kroměříži a poté nastoupil 

jako člen skupiny prvních houslí tehdejší Státní 

filharmonie Brno . Současně studoval Janáčkovu 

akademii múzických umění v Brně u prof . Adolfa Sý-

kory a Františka Novotného . Během studií JAMU zví-

tězil v konkurzu na post zástupce koncertního mis-

tra brněnské filharmonie, který zastává dodnes .

S Filharmonií Brno vystupoval opakovaně též 

jako sólista na koncertech doma i v zahraničí 

(Villach, Záhřeb, Stuttgart, Málaga) . Posluchačům se však představil také 

jako koncertní mistr a sólista dalších významných orchestrů (Filharmonie 

Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc) . Na JAMU působí 

v současné době jako pedagog .

Vedle symfonické hudby se Leoš Zavadilík realizuje též v různých formách 

interpretace hudby komorní . Je dlouholetým členem souboru Čeští komorní 

sólisté, se kterým procestoval vedle většiny evropských zemí též Japonsko, 

Tchaj-wan a země Jižní Ameriky . Umělecky se sblížil se členy Olomouckého 

komorního orchestru – dnes Camerata Moravia, s nimiž vystoupil jako sóli-

sta na četných koncertech u nás i v zahraničí (např . Rudolfinum, Kanárské 

ostrovy, Španělsko) . Úzce též spolupracuje s mladým souborem Camerata 

Europeana ve Stuttgartu .

ZEMLINSKÉHO K VAR TETO

Zemlinského kvarteto již od svého 

založení v roce 1994 navazuje 

na bohatou tradici české kvartetní 

školy . V roce 2010 se stalo vítězem 

mezinárodní soutěže smyčcových 

kvartet ve francouzském Borde- 

aux, je také laureátem mezinárod-

ních soutěží smyčcových kvartet v kanadském Banffu (2007), v Praze (Praž-

ské jaro 2005) a v Londýně (2006), kde zároveň získalo Cenu publika . Soubor 

též zvítězil na dalších soutěžích v Čechách i na Slovensku (1999 – Beethove-

nův Hradec, 2003 – New Talent Bratislava, 2004 – Cena hudobnej kritiky Žili-

na a Mezinárodní soutěž Nadace B . Martinů Praha) . V roce 2005 byla kvarte-

tu udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu a v roce 2009 Cena 

Nadace Alexandra Zemlinského ve Vídni .

Zemlinského kvarteto pravidelně koncertuje v České republice i v zahra-

ničí (Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Španělsko, Bul-

harsko, Maďarsko, Slovensko, Kanada, USA, Brazílie, Jižní Korea); vystoupilo 

např . ve Wigmore Hall v Londýně, v Cité de la Musique v Paříži, v Library of 

Congress ve Washingtonu, v Seoul Arts Center v Jižní Koreji nebo opakova-

ně na Pražském jaru . Jeho repertoár tvoří více než 200 děl předních českých 

i světových skladatelů a zahrnuje také nové kompozice současných autorů . 

Soubor vytvořil množství nahrávek pro Český rozhlas včetně kompletního 

kvartetního díla F . X . Richtera . Jednotliví členové Zemlinského kvarteta se 

věnují také sólové hře – jsou držiteli cen z prestižních mezinárodních soutěží 

(soutěž L . Spohra Výmar, Concertino Praga, soutěž Rotary Clubu Norimberk, 

Beethovenův Hradec, Kocianova houslová soutěž aj .) .

První profilový kompaktní disk souboru (2003) obsahuje skladby českých 

mistrů A . Dvořáka, L . Janáčka, J . Suka a F . X . Richtera, druhé CD s dílem 

Josefa Suka (2004) bylo důležitým impulsem ke koncertu kvarteta na Me-

zinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2005 . Od roku 2007 natáčí 

Zemlinského kvarteto exkluzivně pro francouzskou firmu Praga Digitals . 

Hned první společný projekt – soubor čtyř CD s ranou kvartetní tvorbou 

A . Dvořáka – získal prestižní francouzské ocenění „Diapason d´Or“ za bře-

zen 2007, v lednu 2008 vyšel komplet raných kvartetů F . Schuberta . Na dvou 

CD kvarteto spolupracovalo s Pražákovým kvartetem (Mendelssohnův 

Violový kvintet op . 18 a 1 . smyčcový kvartet B . Martinů), kompletní dílo  

V . Kalabise bylo natočeno společně s Kocianovým kvartetem (tento projekt 

se objevil též na dvou koncertech Pražského jara 2009) . Vedle pěti kvarte-

tů Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (2010, 2011) zmiňme také CD s díly 

všech tří hlavních představitelů první vídeňské školy (2011) nebo dva kvar-

tety a Idylu pro lesní roh a smyčcové kvarteto A . Glazunova (2011) . Soubor 

též natočil kompletní komorní dílo A . Zemlinského (2006, 2010, 2011) . Po-

sledními počiny souboru bylo dvořákovské CD – kvartety op . 34 a 106 (2012) 

a unikátní CD se španělskou hudbou (2012) .

Během studií na Pražské konzervatoři a později i na Akademii múzických 

umění v Praze soubor vedli členové renomovaných českých komorních těles 

– Kvarteta hl . m . Prahy, Talichova, Kocianova a Pražákova kvarteta . Kvarte-

to se rovněž účastnilo mistrovských kurzů u nás i v zahraničí, mj . také Pro-

Quartet (Francie) nebo Sommerakademie Reichenau (Rakousko – 1 . cena 

za nejlepší interpretaci díla L . Janáčka) . V letech 2005–2008 soubor studoval 

kvartetní hru u legendárního pedagoga a primária LaSalle Quartet Waltera 

Levina . V letech 2006–2011 vyučovali členové Zemlinského kvarteta jako asi-

stenti na Musikakademie Basel (Švýcarsko) . Pedagogicky i organizačně se 

také podíleli na Mezinárodní hudební akademii v Plzni (2005–2010) a v rámci 

svých turné vedou mistrovské kurzy pro studenty všech věkových kategorií . 

František Souček a Petr Holman též působí jako profesoři Pražské konzer-

vatoře . Zemlinského kvarteto nese jméno rakouského skladatele, dirigenta 

a pedagoga Alexandera Zemlinského (1871–1942), jehož významný přínos 

české, německé a židovské kultuře během jeho šestnáctiletého pobytu v Pra-

ze byl po dlouhá desetiletí podceňován . Jeho čtyři smyčcové kvartety (dru-

hý z nich je věnován jeho studentovi a pozdějšímu švagrovi Arnoldu Schön-

bergovi) patří samozřejmě do základního repertoáru souboru . Od roku 2005 

kvarteto úzce spolupracuje s Nadací A . Zemlinského ve Vídni .

Zemlinského kvarteto hraje ve složení: František Souček, Petr Střížek – 

housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello .
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RE ALIZ ACI FE S TIVALU P ODP OŘILI:

•   Statutární město Ostrava

•   Ministerstvo kultury ČR

•   Moravskoslezský kraj

•   Státní fond kultury ČR

•   Městský obvod Moravská  

Ostrava a Přívoz

 •   Zvláštní poděkování za finanční pod-

poru 11 . ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu těmto městům 

a obcím: Bystřice, Dolní Benešov, 

Frýdek-Místek, Hlučín, Opava, Orlo-

vá, Paskov a Rychvald, a městským 

obvodům: Ostrava-Jih, Ostrava-Mari-

ánské Hory a Hulváky, Ostrava-Ples-

ná, Ostrava-Poruba, Ostrava-Stará 

Bělá, Ostrava-Vítkovice .

PAR TNEŘI FE S TIVALU:

•   ArcelorMittal Ostrava a .s .

•   Česká spořitelna, a .s .

•   Relax v podhůří Beskyd

•   Intoza, s . r . o .

•   RT Torax, s . r . o .

REK L A MNÍ PAR TNEŘI:

•   euroAWK s . r . o .

•   Graphic house, s . r . o .

•   PrintHouse Morava s . r . o .

•   Služby .cz

HL AV NÍ MEDIÁLNÍ PAR TNER:

•   Česká televize

MEDIÁLNÍ PAR TNEŘI:

•   Český rozhlas Ostrava

•   Český rozhlas Vltava

•   MF DNES

•   Televize Noe

•   Polar

•   Ostravan .cz

•   Ostravské noviny

•   Harmonie

•   Hudební rozhledy

•   Moravský kalendář

•   Epona

•   Program

•   TV Fabex Ostravsko

OFICIÁLNÍ HOTELY:

•   Mamaison Business & Conference  

Hotel Imperial Ostrava

•   Hotel Harmony Club

•   Hotel Mercure Ostrava

PAR TNER KONCER TU:

•   Česko-německý fond budoucnosti

•   Dalkia Česká republika, a .s .

•   Fotograf Ivan Korč

•   Generální konzulát Polské  

republiky v Ostravě

•   Ministerstvo školství, kultury  

a sportu Španělska 

•   Nadace Bohuslava Martinů

•   Nadace Leoše Janáčka

•   Ostravské vodárny a kanalizace, a .s .

•   Rokyta Wine Consultancy

•   Varhanářská dílna Kánský-Brachtl

SP OLUPR ACUJÍCÍ ORG ANIZ ACE

•   Janáčkova filharmonie Ostrava

•   Národní divadlo moravskoslezské

•   Cooltour

ORG ANIZ ÁTOR FE S TIVALU: 

Svatováclavský hudební festival, o. s.

K A N C E L Á Ř: Dr . Šmerala 6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

T E L .: +420 773 513 941, +420 601 367 998

I ČO : 266 32 578 

D I Č: CZ26632578 

B A N KOV N Í S P O J E N Í : Sberbank, 4200403777/6800

E - M A I L : info@shf .cz, W E B : www .shf .cz

Nadace Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů Foundation | Prague

www.martinu.cz

ca
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O R G A N I Z Á T O R  C Y K L U  K O N C E R T Ů :

Svatováclavský hudební festival, o. s.

I N F O R M A C E  O  J E D N O T L I V Ý C H  K O N C E R T E C H 

A  R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K :

Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu

Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

T E L .: +420 773 513 941

e-mail: info@shf.cz

web: www.shf.cz/4

P R O D E J  V S T U P E N E K :

30 minut před začátkem v místě konání jednotlivých koncertů

Za fi nanční podpory

Sponzoři

Mediální partneři

Ofi ciální 
hotely
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Zvláštní poděkování za fi nanční podporu 
11.  ročníku Svatováclavského hudebního festivalu těmto městům a obcím: 
Bystřice, Dolní Benešov, Frýdek-Místek, Hlučín, Opava, Orlová, Paskov a Rychvald

Na koncerty, prosím, přicházejte v dostatečném předstihu.

Změna programu a interpretů vyhrazena.

SVĚT
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
w w w . sve td a r k o v y c hpouk a z u . cz

KLUB 
PŘÁTEL

Slevy a další výhody 
pro členy klubu

Seznam předprodejních míst a on-line prodej 

P R O G R A M O V Ý  K A T A L O G

(. . – . . )




