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Zvláštní poděkování za fi nanční podporu 12. ročníku Svatováclavského 
hudebního festivalu těmto městům a obcím: Bystřice, Dětmarovice, Dolní Benešov, 
Frýdek-Místek, Hlučín, Opava, Orlová, Paskov, Rychvald a Velká Polom.

Na koncerty, prosím, přicházejte v dostatečném předstihu.

Změna programu a interpretů vyhrazena.

Prodej vstupenek: Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu
Dr. Šmerala 6, Ostrava-Moravská Ostrava, středa 9.00-17.00 hod
e-mail: vstupenky@shf.cz, tel.: 773 513 941, 601 367 998

KLUB 
PŘÁTEL

Slevy a další výhody 
pro členy klubu

Seznam předprodejních míst a on-line prodej na www.shf.cz

P R O G R A M O V Ý  K A T A L O G

(. . – . . )
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sy mfonick é a komorní  
orchestry

Czech Virtuosi
Festivalový komorní orchestr SHF
Filharmonie Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkův komorní orchestr
Orchestr Berg

dirigenti a sbormistř i

Bernold Philippe – dirigent 
Brauner Tomáš – dirigent
Fiala Petr – sbormistr
Gatto Paolo – dirigent
Chvála Jiří – sbormistr
Luks Václav – dirigent
Spurný Vojtěch – dirigent
Šeinerová Eva – sbormistryně
Vrabec Ondřej – dirigent
Vrábel Peter – dirigent

sbory

Český filharmonický sbor Brno
Koncertní sbor Permoník
Kühnův dětský sbor

komorní soubory

Baborák Ensemble
Benda Quartet
Flanders Recorder Quartet
Lotz Trio
Stadlerovo klarinetové kvarteto

sta r á hudba

Capella Mariana
Collegium 1704
Collegium Marianum
Collegium Vocale 1704
Ensemble Tourbillon
Tiburtina ensemble

pěvci

Böhm Henryk – baryton
Cals Isabelle – soprán
Čížek Václav – tenor
Dřízgová-Jirušová Eva – soprán
Droy Sébastien – tenor
Feuersinger Miriam – soprán
François Yannis – bas
Freywaldová Johana – mezzosoprán
Guillon Damien – kontratenor
Gurbaľ Martin – bas
Harmsen Sophie – mezzosoprán
Infante Marta – mezzosoprán
Janál Roman – baryton
Sellier Robert – tenor
Thornhill Siri Karoline – soprán
Verhaar Oscar – alt
Vermelho Gabriela – soprán
Winkel Johanna – soprán

recitace

Viková Marie

sólisté – instrumenta listé

Baborák Radek – lesní roh
Bernold Philippe – flétna
Budín Petr – dulcian
Jakubíček Martin – varhany
Kalfus Jan – varhany
Kornfeld Pablo – varhany 
Krejča Jan – teorba 
Kvapil Jan – zobcové flétny
Ostrý Jan – flétna
Rajnoha Petr – varhany
Semerádová Jana – flauto traverso
Schneider Gerhard – altový pozoun
Sokol Ondřej – tenorový trombon
Spurný Vojtěch – cembalo
Šeda Richard – cink
Urbaniak Krzysztof – varhany
Vilas Manuel – barokní harfa
Wagner Petr – viola da gamba
Yoo Esther – housle

ta nec

Igor Vejsada



shf  2015



7

shf  2015
Milí př átelé k l asick é hudby,

je pro mě ctí a potěšením přebírat záštitu také nad 

letošním XII. ročníkem Svatováclavského hudebního 

festivalu. Stejně jako v minulých letech nabízí festival 

atraktivní program i reprezentativní zastoupení 

našich i zahraničních interpretů a znovu poskytuje 

návštěvníkům možnost vyslechnout si vrcholné 

duchovní skladby v autentickém prostředí sakrálních 

staveb. Citlivá volba prostoru, kde budou vybraná duchovní díla interpretována, 

dává těmto koncertům hlubší rozměr.

Měsíční hudební slavnost nabízí nejen širokou paletu žánrů a stylů, ale také 

mimořádně umělecky zajímavé syntézy: od těch přirozeně očekávaných, jakými 

jsou spojení hudby a poezie či tance, až po živý orchestrální doprovod němého 

filmu. Potěšila mě rovněž účast dětského pěveckého sboru; umožňovat hudební 

konfrontaci tělesům nejrůznějších typů a zaměření je ostatně jednou z dobrých 

tradic tohoto festivalu. Nabídnout možnost vystoupení právě nejmladší generaci 

je pro mne známkou odpovědnosti organizátorů za jeho budoucnost.

Sever Moravy tak díky Svatováclavskému hudebnímu festivalu znovu na měsíc 

ožívá klasickými i současnými díly, stává se místem setkání několika generací 

umělců i posluchačů, spojuje tvorbu nejrůznějších koutů světa. Přeji všem 

posluchačům, ale také interpretům a organizátorům, ať je pro ně i letošní ročník 

hlubokým zážitkem, který v nich bude ještě dlouhé měsíce doznívat jako tón, 

který si podávají stěny a klenby zdejších chrámů.

Daniel Herman

ministr kultury
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Vá Ž eNí př átelé hudby,

už dvanáctý ročník Svatováclavského hudebního 

festivalu dává jasně najevo, že tato hudební 

událost našla v pestré ostravské kultuře své pevné 

místo, dokonce jedno z předních. I samotný 

program – 32 koncertů v 18 městech a obcích 

Moravskoslezského kraje, ale především v Ostravě 

– dává tušit rozsah tohoto svátku. Je patrné, že nápad 

prezentovat dobrou klasickou a duchovní hudbu v kostelích a chrámech našel 

u vzdělaného ostravského publika skvělý ohlas, organizátorům festivalu patří 

poděkování.

Úroveň festivalu potvrzuje i bohatá nabídka účinkujících počínaje naším 

„domácím“ klenotem – Janáčkovou fi lharmonií Ostrava přes Český fi lharmonický 

sbor Brno, Kühnův dětský sbor, Janáčkův komorní orchestr, Collegium 

Marianum a další, ale také sólisty ze Španělska, Rakouska, Německa, Norska, 

Polska… Osobně se těším na koncert v mariánskohorském kostele Panny 

Marie Královny, kde zazní Bachovy skladby v podání Collegia 1704 a sólistů 

z Rakouska, Německa, Francie a Holandska.

Přeji pořadatelům co nejpočetnější obecenstvo a posluchačům 

nezapomenutelné zážitky.

Tomáš Macura

primátor města Ostravy

nezapomenutelné zážitky.

Tomáš Macura

primátor města Ostravy
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Vá Ž eNí př átelé,

Svatováclavský hudební festival je pro mne 

každoročně příležitostí k poskytnutí záštity hejtmana 

i vyjádření osobního postoje k jeho roli v kulturním 

kalendáři Moravskoslezského kraje. V letošním 

roce v kraji Leoše Janáčka opět za účasti Janáčkovy 

fi lharmonie zazní v osmnácti obcích v kostelích 

a chrámech skvělá hudba interpretovaná stejně 

skvělými umělci z domova i ze zahraničí.

Duchovní rámec repertoáru je stejně tak poctou českému národnímu světci, 

který se zapsal do našich dějin naplněným poselstvím křesťanského ideálu 

stavějícího sílu myšlenky a komunikace nad sílu meče, jako vzdáním holdu 

poslání a síle hudby, která má dar promlouvat do duší lidí, aniž by potřebovala 

respektovat jejich jazykovou výbavu. Řeč hudby a její slova nejsou omezena 

pojmy a nerespektují hranice. Přelévá se nad nimi a zasahuje přímo srdce 

posluchačů, dává jim chvíle estetického prožitku, vede je k zamyšlení nad 

hodnotami a smyslem lidského počínání. V naší zběsilé technicky založené 

civilizaci otevírá vrátka na zapomenutý zadní dvorek našeho bytí, v němž je stále 

místo pro emoce a citové prožívání. Říkat, že má dokonce sílu dělat z nás lepší 

bytosti, by bylo nejspíše nošením dříví do lesa.

Právě proto jsem se odvážil k tomuto vyznání, které chápu zároveň jako 

pozvánku na bohatou nabídku koncertů letošního Svatováclavského hudebního 

festivalu v Moravskoslezském kraji. Přijměte proto, vážení návštěvníci, pozvání, 

které Vám tvůrci i interpreti spojení přes řeku času společným cítěním hudby 

posílají.

Miroslav Novák

hejtman Moravskoslezského kraje

festivalu v Moravskoslezském kraji. Přijměte proto, vážení návštěvníci, pozvání, 

které Vám tvůrci i interpreti spojení přes řeku času společným cítěním hudby 

posílají.

Miroslav Novák

hejtman Moravskoslezského kraje
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Milí př átelé k R ásNé hudby,

není to tak dávno, co jsem vymýšlel úvodní slova 

pro festival 2014, a už mám před sebou úkol napsat 

něco k festivalu 2015. Asi si mnohý povzdychne, že 

ten čas letí. Je to pravda, ale moc záleží na tom, jak 

onen ubíhající čas umíme naplnit. A já jsem moc 

rád, že v té naší tzv. „černé Ostravě“ je mnoho prvků, 

které zkrášlují celkovou atmosféru našeho života, 

našeho města. A Svatováclavský hudební festival k těmto prvkům patří. Také mě 

naplňuje radostí, že k tomuto festivalu můžeme nabídnout naše chrámy. Už samy 

vytvářejí posvátné prostředí svou architekturou, kterou chtěli naši předci vyjádřit 

svůj vztah k Bohu, chtěli dát Bohu to nejkrásnější. A když do toho přidáme ještě 

umění skladatelů, kteří žili v minulosti a měli stejný postoj jako stavitelé chrámů 

a svým dílem chtěli oslavit Boha, a umění současných interpretů, kteří se jistě 

chtějí „vcítit“ do skladeb, které hrají, je jasné, že souhra všech těchto komponentů 

vytváří krásný zážitek a obohacuje naši duši, náš život. Bytostně vnímám, jak 

je důležité, aby do našeho života plného všedních i někdy velkých starostí, do 

života plného napětí mezi lidmi – a to i v rodinách – vstoupil uklidňující vliv 

hudby, která je také bezesporu účinným léčebným prostředkem pro naše duševní 

a duchovní bolesti.

Přeji krásné zážitky a velké obohacení poklady, které máme.

Mons. František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský
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Vá Ž eNí NáVŠtĚ V Níci sVatOVácl aVsk éhO 
hudebNíhO Festi Va lu,

srdečně Vás pozdravuji a přeji Vám krásné zážitky 

při poslechu koncertů na letošním 12. ročníku 

Svatováclavského hudebního festivalu. Osobní účast 

a vlastní dojmy jsou nenahraditelné. Dovolím si 

uvést malé přirovnání. Jako člověk působící v církvi 

jsem se v naší společnosti setkal s mnoha lidmi, kteří 

o sobě otevřeně řekli, že v Boha nevěří. Při osobním 

rozhovoru a po seznámení se s názory těchto lidí, jaké o Bohu mají, jsem k jejich 

velkému překvapení a údivu řekl, že v Boha dle jejich představ a názorů nevěřím 

ani já.

Různé představy a předsudky mají lidé nejen o Bohu, ale rovněž o vážné 

hudbě. Až osobní účast a zkušenost při poslechu děl světoznámých skladatelů 

v podání vynikajících dirigentů a pěveckých a instrumentálních virtuosů obvykle 

vedou k přehodnocení dosavadních představ o hudbě.

Využívám tuto příležitost, abych touto cestou upřímně poděkoval všem 

organizátorům a umělcům Svatováclavských hudebních festivalů za to, že se 

díky těmto skvělým festivalům přičiňují v našem Moravskoslezském kraji nejen 

o docenění role a významu vážné hudby, nýbrž že v ní mohou mnozí nacházet 

hlubokou krásu a občerstvení pro svou duši.

Mgr. Jan Wacławek

biskup Slezské církve evangelické a.v.

Mgr. Jan Wacławek

biskup Slezské církve evangelické a.v.
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Vá Ž eNí př átelé hudby, 

opět se po roce setkáváme při společných hudebních 

zážitcích, které tak nádherným způsobem obohacují 

náš život. Věřím, že si každý z Vás vybere z naší pestré 

dramaturgické nabídky a dostane se mu bohaté 

umělecké satisfakce. 

Tyto řádky píšu pod dojmem odchodu našeho 

milovaného přítele, malíře Karla Harudy, jehož 

dílo tak úzce s hudbou souvisí a pro něhož hudba byla velkou inspirací. Tento 

úžasný člověk a umělec byl u zrodu našeho festivalu, po léta jeho součástí 

a prostřednictvím svého umění s námi zůstane stále. Na letošním festivalovém 

ročníku mám tu čest zazpívat Boccheriniho Stabat mater, dílo hluboké pokory, 

jež prostými prostředky otevírá cestu do hlubin duše. Tento koncert bude mým 

osobním rozloučením a modlitbou směřovanou do malířského nebe.shf  2015
Vaše Eva Dřízgová-Jirušová

umělecká ředitelka Svatováclavského 

hudebního festivalu
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Vá Ž eNí př átelé, dá M y a pá NOV é,

srdečně Vás vítám na 12. ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu. Ten Vám každoročně přináší 

více než třicet koncertů, které zaznívají 

v sakrálních prostorách celého Moravskoslezského 

kraje. Svým obsahem náš festival navrací duchovní 

hudbě její původní poslání, a to rozeznívat 

a naplňovat zvukem nejen krásné sakrální 

prostory, ale také samotná srdce posluchačů. 

V letošním roce jsem se opět snažil pro Vás připravit pestrou nabídku 

různorodých koncertů, ale také netradičních projektů. Z nich bych rád vyzvedl 

vystoupení španělské mezzosopranistky Marty Infante, která se svým kolegou 

Manuelem Vilasem představí italskou a španělskou barokní hudbu, koncert 

souboru Collegium Marianum s fenomenálním francouzským kontratenoristou 

Damienem Guillonem, vystoupení Kühnova dětského sboru, který se představí na 

našem festivalu poprvé, a to hned na dvou samostatných koncertech, a závěrečný 

koncert, na kterém v podání předních francouzských interpretů, Filharmonie 

Brno a Českého fi lharmonického sboru Brno zazní monumentální Faustovo 

prokletí Hectora Berlioze. Z netradičních projektů bude rozhodně unikátní 

projekce němého fi lmu „Utrpení Panny Orleánské“ z roku 1928 s hudebním 

doprovodem orchestru Berg nebo první české kompletní provedení skladby 

Adiemus Karla Jenkinse v podání Koncertního sboru Permoník a Janáčkovy 

fi lharmonie Ostrava. 

Věřím, že společně s námi zažijete neopakovatelné hudební zážitky na 

koncertech Svatováclavského hudebního festivalu a možná také prostřednictvím 

nich najdete chvilku klidu a prostoru k zamyšlení v této hektické době.

Těším se na setkání s Vámi.

Igor Františák

ředitel Svatováclavského hudebního festivalu
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P R O G R A M 

JOSEPH HAYDN (–) • Roční doby Hob. XXI: 

ZAHAJOVACÍ KONCERT
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY

Janáčkova fi lharmonie Ostrava
Tomáš Brauner  DIRIGENT

Český fi lharmonický sbor Brno
Petr Fiala  SBORMISTR

Sólisté: Johanna Winkel (NĚMECKO)  SOPRÁN 
Robert Sellier (NĚMECKO)  TENOR • Henryk Böhm  BARY TON

1. 9. /Úterý, 18.00/

shf  2015ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2015shf  2015shf  2015REZIDENČNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2015shf  2015shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015VEOLIA ENERGIE ČR, A. S.shf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  50
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2. 9. /Středa, 19.00/

OSTRAVA-PORUBA
KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Benda Quartet
Petr Grabovský  HOUSLE • Petr Benda  HOUSLE

Marek Šumník  VIOLA • Tomáš Svozil  VIOLONCELLO

Marie Viková  RECITACE • Igor Vejsada  TANEC

P R O G R A M 

JIŘÍ MATYS (*) / JIŘÍ WOLKER (–) • Úzkost z cyklu Chvíle zastavení

JOSEF SUK (–) • Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. a

VILÉM ZÁVADA (–) • blok básní

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Preludium ze Suity č.  G dur BWV 

JOHANN SEBASTIAN BACH • Dvojhlasá invence č.  a moll BWV 

JOHANN SEBASTIAN BACH • Tříhlasá invence č.  C dur BWV 

JOHANN SEBASTIAN BACH • Contrapunctus  z Umění fugy BWV 

PETR MANDEL (*) • Vrácený květ

(na verše Marceline Desbordes-Valmore, v překladu Zdeňky Pavlouskové)

LEOŠ JANÁČEK (–) • Smyčcový kvartet č.  „Kreutzerova sonáta“

PARTNER KONCERTU: shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-PORUBAshf  2015
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3. 9. /Čtvrtek, 18.00/

LUDGEŘOVICE
KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Český fi lharmonický sbor Brno
Petr Fiala  DIRIGENT

Martin Jakubíček  VARHANY

P R O G R A M 

ANTON BRUCKNER (–) • Moteta (výběr)

Ave Maria () • Aff erentur regi • Ave Maria () • Pange lingua

Locus iste • Tota pulchra • Os justi • Ecce sacerdos magnus • Libera me, Domine

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Toccata a fuga d moll BWV 

ANTON BRUCKNER • Mše č.  e moll pro smíšený sbor a varhany (výběr)

shf  2015ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2015shf  2015shf  2015ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNOshf  2015shf  2015shf  2015REZIDENČNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2015shf  2015shf  2015KONCERT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU shf  2015shf  2015STAROSTY OBCE LUDGEŘOVICE MGR. DANIELA HAVLÍKAshf  2015



18

shf  2015

                            

4. 9. /Pátek, 18.00/

FRÝDEK-MÍSTEK
KOSTEL SV. JANA A PAVLA

Janáčkova fi lharmonie Ostrava
Paolo Gatto (ITÁLIE)  DIRIGENT

Koncertní sbor Permoník 
Eva Šeinerová  SBORMISTRYNĚ

Jan Kvapil  ZOBCOVÉ FLÉTNY

Sólisté: Gabriela Vermelho  SOPRÁN 
Johana Freywaldová  MEZZOSOPRÁN

Alena Drozdíková  KONTRAALT

P R O G R A M 

BENJAMIN BRITTEN ( – ) • Simple Symphony

KARL JENKINS (*) • Adiemus

PARTNER KONCERTU: shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEKshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  51
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OSTRAVA-CENTRUM
EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL 

Janáčkova fi lharmonie Ostrava
Paolo Gatto (ITÁLIE)  DIRIGENT

Koncertní sbor Permoník 
Eva Šeinerová  SBORMISTRYNĚ

Jan Kvapil  ZOBCOVÉ FLÉTNY

Sólisté: Gabriela Vermelho  SOPRÁN 
Johana Freywaldová  MEZZOSOPRÁN

Alena Drozdíková  KONTRAALT

P R O G R A M 

BENJAMIN BRITTEN ( – ) • Simple Symphony

KARL JENKINS (*) • Adiemus

5. 9. /Sobota, 18.00/

S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  51
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5. 9. /Sobota, 18.00/

TŘINEC
EVANGELICKÝ KOSTEL 

Kühnův dětský sbor
Prof. Jiří Chvála  SBORMISTR

Jan Kalfus  VARHANY

P R O G R A M S T E J N Ý P R O O B A KO N C E R T Y 

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (–) • Adoramus te, Christe

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA • Pueri Haebreorum

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA • Ave Maria

SLAVOMÍR HOŘÍNKA (*) • Laudate Dominum

TOMÁS LUIS DE VICTORIA (cca –) • Duo Seraphim

TOMÁS LUIS DE VICTORIA • Ave Maria

FRANZ SCHUBERT (–) • Salve Regina

JOHANNES BRAHMS (–) • Regina coeli

BEDŘICH SMETANA (–) • Modlitba

ANTONÍN DVOŘÁK (–) • O, sanctissima

ANTONÍN DVOŘÁK • Ave Maria

JOHANNES BRAHMS • Ave Maria

PETR EBEN (–) • Missa adventus et quadragesimae    

PARTNER KONCERTU:shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015shf  2015 NADACE ŽIVOT UMĚLCEshf  2015VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015shf  2015TRISIA, A. S.shf  2015
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ZOLTÁN KODÁLY (–) • Ave Maria

IVAN KURZ (*) • Maria, mater nostra

PEKKA KOSTIAINEN (*) • Jaakobin pojat

ARVO PÄRT (*) • Zwei Beter

ZDENĚK LUKÁŠ (–) • Sanctus z Missa brevis

JAN MÁLEK (*) • Domine noster z Cantica Davidis

6. 9. /Neděle, 17.00/

FULNEK
CHRÁM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Kühnův dětský sbor
Prof. Jiří Chvála  SBORMISTR

Jan Kalfus  VARHANY

shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015NADACE ŽIVOTshf  2015
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8. 9. /Úterý, 18.00/

PASKOV
KOSTEL SV. VAVŘINCE 

Marta Infante (ŠPANĚLSKO)  MEZZOSOPRÁN

Manuel Vilas (ŠPANĚLSKO)  BAROKNÍ HARFA

P R O G R A M S T E J N Ý P R O O B A KO N C E R T Y   

HUDBA ŠPANĚLSKÉHO A ITALSKÉHO BAROKA

JUAN HIDALGO (–) • Rompa el aire en suspiros (tono humano)

JUAN HIDALGO • Ay que me río de amor (tono humano)

FRANCISCO VALLS (–) • Ausente de tus ojos (solo humano)

NEZNÁMÝ ŠPANĚLSKÝ AUTOR (. st.) • No hay más Flandes

LUCAS RUIZ DE RIBAYAZ (–) • Rugero a Hachas 

(z Libro de Arpa „Luz y Norte“)

NEZNÁMÝ ŠPANĚLSKÝ AUTOR (. st.) • Mis suspiros (sólo ke svatému přijímání)

SEBASTIÁN DURÓN (–) • Sosieguen, descansen 

(ze zarzuely Salir el amor del mundo)    

PARTNER KONCERTU: shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015MĚSTO PASKOV A ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLAshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  52
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9. 9. /Středa, 19.30/

OSTRAVA-TŘEBOVICE
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Marta Infante (ŠPANĚLSKO)  MEZZOSOPRÁN

Manuel Vilas (ŠPANĚLSKO)  BAROKNÍ HARFA

SEBASTIÁN DURÓN • Fuego, fuego, agua, agua

GIULIO CACCINI (cca –) • Amarilli mia bella

GIOVANNI FELICE SANCES (cca –) • Audite me divine fructus 

NEZNÁMÝ BENÁTSKÝ AUTOR (. st.) • O voi dell álma opressa (kantáta)

NEZNÁMÝ BENÁTSKÝ AUTOR • Bella bocca (kantáta)

GIOVANNI MARIA TRABACI (cca –) • Versos de primer tono

TARQUINIO MERULA (–) • Hor ch é tempo di dormire

shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLAshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  52
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10. 9. /Čtvrtek, 18.00/

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY 

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks  DIRIGENT

Sólisté: Miriam Feuersinger (RAKOUSKO)  SOPRÁN

Sophie Harmsen (NĚMECKO)  MEZZOSOPRÁN

Oscar Verhaar (HOLANDSKO)  ALT

Václav Čížek  TENOR • Yannis François (FRANCIE)  BAS

P R O G R A M 

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Mše h moll BMW 

COLLEGIUM 1704 A COLLEGIUM VOCALE 1704

REZIDENČNÍ SOUBORY SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  53
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OSTRAVA-CENTRUM 
KOSTEL SV. VÁCLAVA 

Krzysztof Urbaniak (POLSKO)  VARHANY

11. 9. /Pátek, 19.00/

P R O G R A M

VARHANNÍ RECITÁL

HANS LEO HASSLER (–) • Canzon á  voc. 

PAUL SIEFERT (–) • Fantasia tij Toni ex E la mi 

JOHANN JACOB FROBERGER (–) • Fantasia sopra Ut, re, mi, fa, sol, la FbWV 

DIETERICH BUXTEHUDE (cca –) • Praeludium in g BuxWV 

GEORG BÖHM (–) • Partita Freu dich sehr, o meine Seele ( variací)

DANIEL MAGNUS GRONAU (cca –) • Z variací na Ich hab in dich gehoff et Herr.

Ich weiß mein Gott das all‘ mein Thun.: Var: Prima, senza Pedale. Largo

Var: Quarta, senza Pedale. Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Kleines harmonisches Labyrinth BWV 

FRIEDRICH CHRISTIAN MOHRHEIM (–) • Auf, auf mein Herz und du, 

mein ganzer Sinn

FRIEDRICH CHRISTIAN MOHRHEIM • Jesu, du meine Seele

FRIEDRICH CHRISTIAN MOHRHEIM • Wer nun den lieben Gott lässt walten

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (–) • Sonáta g moll Wq / Hshf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015GENERÁLNÍ KONZULÁT POLSKÉ REPUBLIKY V OSTRAVĚ shf  2015shf  2015A VARHANÁŘSKÁ DÍLNA KÁNSKÝ-BRACHTLshf  2015
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12. 9. /Sobota, 19.00/

HAVÍŘOV-BLUDOVICE 
EVANGELICKÝ KOSTEL SCEAV

Collegium Marianum
Jana Semerádová  FLAUTO TRAVERSO, UMĚLECK Á VEDOUCÍ

Sólista: Damien Guillon (FRANCIE)  KONTRATENOR

P R O G R A M

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Cantata „Vergnügte ruh, 

beliebte seelenlust“, BWV  

JAN DISMAS ZELENKA (–) • Recordare (Sepolcro Immisit 

Dominus pestilentiam, ZWV ) 

ANTONIO VIVALDI (–) • Concerto „La notte“ RV   

JAN DISMAS ZELENKA • Lamentatio do per il Venerdi Santo

JOHANN SEBASTIAN BACH • Árie „Kommt, ihr angefochtnen Sünder“ 

(z kantáty BWV  Freue dich, erlöste Schar)

VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015shf  2015MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM HAVÍŘOVshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  56
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13. 9. /Neděle, 17.00/

P R O G R A M

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Cantata „Vergnügte ruh, 

beliebte seelenlust“, BWV  

JAN DISMAS ZELENKA (–) • Recordare (Sepolcro Immisit 

Dominus pestilentiam, ZWV ) 

ANTONIO VIVALDI (–) • Concerto „La notte“ RV   

JAN DISMAS ZELENKA • Lamentatio do per il Venerdi Santo

JOHANN SEBASTIAN BACH • Árie „Kommt, ihr angefochtnen Sünder“ 

(z kantáty BWV  Freue dich, erlöste Schar)

OSTRAVA-SVINOV
KOSTEL KRISTA KRÁLE

Collegium Marianum
Jana Semerádová  FLAUTO TRAVERSO, UMĚLECK Á VEDOUCÍ

Sólista: Damien Guillon (FRANCIE)  KONTRATENOR

S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  56
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14. 9. /Pondělí, 18.00/

ORLOVÁ
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Janáčkův komorní orchestr
Jakub Černohorský  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Sólistka: Eva Dřízgová-Jirušová  SOPRÁN 
 

P R O G R A M 

LEOŠ JANÁČEK (–) • Suita pro smyčce

LUIGI BOCCHERINI (–) • Stabat mater

PARTNER KONCERTU: shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015MĚSTO ORLOVÁ A NADACE LEOŠE JANÁČKAshf  2015
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P R O G R A M 

LEOŠ JANÁČEK (–) • Suita pro smyčce

LUIGI BOCCHERINI (–) • Stabat mater

15. 9. /Úterý, 18.00/

KOPŘIVNICE
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Janáčkův komorní orchestr
Jakub Černohorský  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Sólistka: Eva Dřízgová-Jirušová  SOPRÁN 

shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015NADACE LEOŠE JANÁČKAshf  2015shf  2015VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015shf  2015 KULTURNÍM DOMEM KOPŘIVNICEshf  2015
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16. 9. /Středa, 18.00/

OSTRAVA-PLESNÁ
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Ensemble Tourbillon
Petr Wagner  VIOLA DA GAMBA, UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Sólistka: Siri Karoline Thornhill (NORSKO)  SOPRÁN

PIETRO BALDASSARI (cca –) • Il Goder un bel sembiante (Il giudizio di 

Paride )

ATTILIO ARIOSTI (–) • Sa il crudel (Marte placato )

A. ARIOSTI • Sinfonia, Tal vicina a Giglio (La Placidia )

A. ARIOSTI • Prole tenera (Le profezie d’Eliseo nell’assedio di Samaria )

GIOVANNI BATTISTA BONONCINI (–) • E pur le mie rovine (Il ritorno di Giulio 

Cesare vincitore della Mauritania /)

G. B. BONONCINI • Amante ozioso (Il fi ore delle eroine )

JOHANN JOSEPH FUX (–) • Sento nel core (La decima fatica d’Ercole/La 

sconfi tta di Gerione in Spagna , K)

J. J. FUX • So’ che piace (Il Fonte della Salute aperto dalla grazia nel Calvario , K)

J. J. FUX • Non sdegnar (Il mese di Marzo consacrato a Marte , K)

J. J. FUX • Lascio d’esser Ninfa (Dafne in Lauro , K)

P R O G R A M

VIENNA 

Program př edstavuje atraktivní  vý bě r á rií  z oper a oratorií  zkomponovaný ch 

bě hem první ch dvou deká d . století  pro slavnostní  př í lež itosti ví deň ské ho 

cí sař ské ho dvora. Skladby z pera J. J. Fuxe, A. Ariostiho a G. Bononciniho 

sjednocuje prvek hudební ho rozhovoru mezi andě lský m só lový m soprá nem Siri 

Karoline Thornhill a virtuó zní  violou da gamba.

PARTNER KONCERTU: shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-PLESNÁshf  2015
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P R O G R A M 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (–) • Suita č.  F dur „Appendix“ 

z Vodní hudby (HWV )

WOLFGANG AMADEUS MOZART (–) • Koncert D dur KV  pro lesní 

roh a smyčce (vídeňská verze Rolanda Horvatha)

ANTONIO VIVALDI (–) • Koncert pro dva lesní rohy, smyčce 

a cembalo F dur (FX č. )

W. A. MOZART – Adagio a fuga podle J. S. Bacha pro smyčce 

(KV , KV  podle BWV )

GEORG PHILIPP TELEMANN (–) • Koncert D dur pro dva lesní rohy, 

smyčce a basso continuo (TWV :D)

17. 9. /Čtvrtek, 18.00/

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Baborák Ensemble
Radek Baborák  LESNÍ ROH, UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ shf  2015shf  2015A NADACE ŽIVOT UMĚLCEshf  2015
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17. 9. /Čtvrtek, 18.00/

BYSTŘICE
EVANGELICKÝ KOSTEL 

Capella Mariana
Vojtěch Semerád  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Richard Šeda  CINK • Gerhard Schneider  ALTOV Ý POZOUN

Ondřej Sokol  TENOROV Ý TROMBON • Petr Budín  DULCIAN

Jan Krejča  TEORBA • Pablo Kornfeld  VARHANY

P R O G R A M 

PRAGA MAGNA  HUDBA RUDOLFINSKE PRAHY

ALESSANDRO OROLOGIO (cca –) • Intrada V

ORLANDO DI LASSO (–) • Confi tebor tibi Domine

PHILIPPE DE MONTE (–) • Missa super Confi tebor tibi Domine

PIETRO LAPPI (cca –) • Canzona Alla

G. P. DA PALESTRINA / G. BASSANO (–) • Introduxit me

PHILIPPE VERDELOT (cca –) • Ultimi miei sospiri

CAROLUS LUYTHON (–) • Fuga Suavissima

LIBERALE ZANCHI (–) • Canzon II

JACOB REGNART (cca –) • Litaniae Deiparae Virginis Mariae

PARTNER KONCERTU: shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015OBEC BYSTŘICEshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  57
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P R O G R A M 

PRAGA MAGNA  HUDBA RUDOLFINSKE PRAHY

ALESSANDRO OROLOGIO (cca –) • Intrada V

ORLANDO DI LASSO (–) • Confi tebor tibi Domine

PHILIPPE DE MONTE (–) • Missa super Confi tebor tibi Domine

PIETRO LAPPI (cca –) • Canzona Alla

G. P. DA PALESTRINA / G. BASSANO (–) • Introduxit me

PHILIPPE VERDELOT (cca –) • Ultimi miei sospiri

CAROLUS LUYTHON (–) • Fuga Suavissima

LIBERALE ZANCHI (–) • Canzon II

JACOB REGNART (cca –) • Litaniae Deiparae Virginis Mariae

18. 9. /Pátek, 17.00/

OSTRAVA-VÍTKOVICE
KOSTEL SV. APOŠTOLA PAVLA

Capella Mariana
Vojtěch Semerád  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Richard Šeda  CINK • Gerhard Schneider  ALTOV Ý POZOUN

Ondřej Sokol  TENOROV Ý TROMBON • Petr Budín  DULCIAN

Jan Krejča  TEORBA • Pablo Kornfeld  VARHANY 

PARTNER KONCERTU: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-VÍTKOVICE 

S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  57
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18. 9. /Pátek, 18.00/

DOLNÍ BENEŠOV
KOSTEL SV. MARTINA

Baborák Ensemble
Radek Baborák  LESNÍ ROH, UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

P R O G R A M 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (–) • Suita č.  F dur „Appendix“ 

z Vodní hudby (HWV )

WOLFGANG AMADEUS MOZART (–) • Koncert D dur KV  pro lesní roh 

a smyčce (vídeňská verze Rolanda Horvatha)

ANTONIO VIVALDI (–) • Koncert pro dva lesní rohy, 

smyčce a cembalo F dur (FX č. )

W. A. MOZART – Adagio a fuga podle J. S. Bacha pro smyčce 

(KV , KV  podle BWV )

GEORG PHILIPP TELEMANN (–) • Koncert D dur pro dva lesní rohy, 

smyčce a basso continuo (TWV :D)

PARTNER KONCERTU:shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015shf  2015 MĚSTO DOLNÍ BENEŠOV, shf  2015ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ BENEŠOV shf  2015ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ BENEŠOV shf  2015A NADACE ŽIVOT UMĚLCEshf  2015A NADACE ŽIVOT UMĚLCEshf  2015
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OSTRAVA-CENTRUM
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Orchestr Berg
Peter Vrábel (SLOVENSKO)  DIRIGENT

19. 9. /Sobota, 20.00/

P R O G R A M 

Němý fi lm „UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ“ (Francie, )

Režie: Carl Theodor Dreyer

Hudba: Bronius Kutavičius (Litva)

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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20. 9. /Neděle, 15.00/

HLUČÍN
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 

Petr Rajnoha  VARHANY

Stadlerovo klarinetové kvarteto
Aleš Pavlorek  1. KLARINET • Svetoslav Točev  2. KLARINET

Igor Františak  3. KLARINET • Jiří Masný  BASKLARINET

P R O G R A M 

VARHANY VERSUS KLARINETY

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (–) • Te deum (Preludium)

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Koncert G dur podle Johanna Ernsta

TOMMASO ALBINONI (–) • Sonáta g moll 

ALEŠ PAVLOREK (*) • Echoes

PETR RAJNOHA (*) • Toccata 

CÉSAR FRANCK (–) • Preludium, fuga a variace

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Preludium a fuga Es dur BWV 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (–) • Varhanní koncert č.  B dur op. 

PARTNER KONCERTUshf  2015PARTNER KONCERTUshf  2015shf  2015: MĚSTO HLUČÍN shf  2015A VARHANÁŘSKÁ DÍLNA KÁNSKÝ-BRACHTLshf  2015A VARHANÁŘSKÁ DÍLNA KÁNSKÝ-BRACHTLshf  2015S 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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P R O G R A M 

Němý fi lm „UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ“ (Francie, )

Režie: Carl Theodor Dreyer

Hudba: Bronius Kutavičius (Litva)

OPAVA
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Orchestr Berg
Peter Vrábel (SLOVENSKO)  DIRIGENT

20. 9. /Neděle, 19.00/

shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015shf  2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVAshf  2015S 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. /Pondělí, 18.00/

DĚTMAROVICE
KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

Tiburtina ensemble
Barbora Kabátková  UMĚLECK Á VEDOUCÍ

P R O G R A M S T E J N Ý P R O O B A KO N C E R T Y

ÚCTA K PANNĚ MARII VE . STOLETÍ 

Messe de Nostre Dame Guillauma de Machaut (cca –) a poetika 

mariánských písňových forem pozdního středověku

Leich Pax vita salus

Leich Maria triuni gerula

GUILLAUME DE MACHAUT • Messe de Nostre Dame: Kyrie

GUILLAUME DE MACHAUT • Messe de Nostre Dame: Gloria

Lectio Magnifi cat anima mea Dominum

Alleluia Salve virgo fl orens

GUILLAUME DE MACHAUT • Messe de Nostre Dame: Credo

Leich O Maria mater Cristi

Prefacio

GUILLAUME DE MACHAUT • Messe de Nostre Dame: Sanctus

GUILLAUME DE MACHAUT • Messe de Nostre Dame: Agnus Dei

Cantio Ave de qua rivus

GUILLAUME DE MACHAUT • Messe de Nostre Dame: Ite missa est

Antiphona Salve regina

PARTNER KONCERTUshf  2015PARTNER KONCERTUshf  2015shf  2015: OBEC DĚTMAROVICE A NADACE ŽIVOT UMĚLCE shf  2015S 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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FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Tiburtina ensemble
Barbora Kabátková  UMĚLECK Á VEDOUCÍ

22. 9. /Úterý, 18.00/

shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015shf  2015 NADACE ŽIVOT UMĚLCEshf  2015shf  2015VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015shf  2015 KULTURNÍM CENTREM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍshf  2015S 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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22. 9. /Úterý, 19.00/

BRUNTÁL
EVANGELICKÝ KOSTEL

Lotz Trio (SLOVENSKO)
Róbert Šebesta  BASETOV Ý ROH I

Ronald Šebesta  BASETOV Ý ROH II

Sylvester Perschler (RAKOUSKO)  BASETOV Ý ROH III

P R O G R A M 

JIŘÍ DRUŽECKÝ (–) • Divertissement pour trois Cor de Basset (výběr)   

JOHANN JOSEF RÖSLER (–) • Partita

WOLFGANG AMADEUS MOZART (–) • Fünfundzwanzig Stücke 

für  Bassethörner KVb (výběr)  

W. A. MOZART • Kouzelná fl étna a Figarova svatba (dobové úpravy) 

• Der Vogelfänger bin ich ja • Marsch der Priester • Ein Mädchen oder 

Weibchen • Voi che sapete • Non piú andrai

VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015VE SPOLUPRÁCI Sshf  2015shf  2015 MĚSTEM BRUNTÁLshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  62
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P R O G R A M 

JIŘÍ DRUŽECKÝ (–) • Divertissement pour trois Cor de Basset (výběr)   

JOHANN JOSEF RÖSLER (–) • Partita

WOLFGANG AMADEUS MOZART (–) • Fünfundzwanzig Stücke 

für  Bassethörner KVb (výběr)  

W. A. MOZART • Kouzelná fl étna a Figarova svatba (dobové úpravy) 

• Der Vogelfänger bin ich ja • Marsch der Priester • Ein Mädchen oder 

Weibchen • Voi che sapete • Non piú andrai

23. 9. /Středa, 18.00/

VELKÁ POLOM
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Lotz Trio (SLOVENSKO)
Róbert Šebesta  BASETOV Ý ROH I

Ronald Šebesta  BASETOV Ý ROH II

Sylvester Perschler (RAKOUSKO)  BASETOV Ý ROH III

shf  2015PARTNER KONCERTU: shf  2015shf  2015OBEC VELKÁ POLOMshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  62
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24. 9. /Čtvrtek, 18.00/

OSTRAVA-ZÁBŘEH
KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Flanders Recorder Quartet (BELGIE) 
Tom Beets, Bart Spanhove, Joris Van Goethem, 
Paul Van Loey  ZOBCOVÉ FLÉTNY

P R O G R A M 

VENECIE MUNDI SPLENDOR

H. VAN GHIZEGHEM (–) • Amours, amours

H. ISAAC (–) • E qui le dira

J. DE STOCKEM (–) • Helas ce n’est pas

A. AGRICOLA (–) • Je n’ay dueil

NEZNÁMÝ AUTOR • Dit le burguygnon

NEZNÁMÝ AUTOR • Estampita Lamento di Tristano

J. CICONIA (cca –) • Una panthera

J. CICONIA • Venecie mundi splendor

A. VIVALDI (–) • Concerto d moll (zpr. Joris Van Goethem)

J. ROSENMULLER (–) • Sonata settima

G. BASSANO (–) • Ricercar

G. GABRIELI (–) • Canzon „La spiritata“

O. LASSUS (–) • Canzon deta Suzanne un iour

A. PADOVANO (–) • Ricercar Settimo del Primo Tono ()

T. MERULA (–) • Canzon La Marcha

T. MERULA • Canzon La Lusignuola

PARTNER KONCERTU:shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015shf  2015 MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-ZÁBŘEHshf  2015S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  63
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OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
HUSŮV SBOR

Festivalový komorní orchestr SHF
Jakub Černohorský  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Vojtěch Spurný  DIRIGENT, CEMBALO

Sólisté: Philippe Bernold (FRANCIE)  FLÉTNA

Jan Ostrý  FLÉTNA 

25. 9. /Pátek, 18.00/

shf  2015FESTIVALOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR SHFshf  2015shf  2015shf  2015REZIDENČNÍ SOUBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2015shf  2015
P R O G R A M 

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (–) • Symfonie B dur č.  Wq  pro smyčce

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Koncert F dur BWV  pro dvě fl étny, 

cembalo a orchestr

J. S. BACH • Orchestrální suita č.  h moll BWV  pro fl étnu a smyčce

JOHANN JOACHIM QUANTZ (–) • Koncert G dur pro dvě fl étny a orchestr



44

shf  2015

                            

26. 9. /Sobota, 18.00/

RYCHVALD
HUSŮV SBOR

Festivalový komorní orchestr SHF
Jakub Černohorský  UMĚLECK Ý VEDOUCÍ

Vojtěch Spurný  DIRIGENT, CEMBALO

Sólisté: Philippe Bernold (FRANCIE)  FLÉTNA

Jan Ostrý  FLÉTNA 

P R O G R A M 

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (–) • Symfonie B dur č.  Wq  pro smyčce

JOHANN SEBASTIAN BACH (–) • Koncert F dur BWV  pro dvě fl étny, 

cembalo a orchestr

J. S. BACH • Orchestrální suita č.  h moll BWV  pro fl étnu a smyčce

JOHANN JOACHIM QUANTZ (–) • Koncert G dur pro dvě fl étny a orchestr

FESTIVALOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR SHFshf  2015FESTIVALOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR SHFshf  2015shf  2015REZIDENČNÍ SOUBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2015REZIDENČNÍ SOUBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUshf  2015shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015PARTNER KONCERTU:shf  2015shf  2015  MĚSTO RYCHVALDshf  2015
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OSTRAVA-PUSTKOVEC
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

Czech Virtuosi
Ondřej Vrabec  DIRIGENT

Sólistka: Esther Yoo (USA)  HOUSLE

27. 9. /Neděle, 17.00/

P R O G R A M 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (–) – Symfonie č.  Es dur op.  „Eroica“

JOHANNES BRAHMS (–) – Koncert D dur pro housle a orchestr op. 

S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  64
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28. 9. /Pondělí, 17.00/

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY

Filharmonie Brno
Philippe Bernold (FRANCIE)  DIRIGENT

Český fi lharmonický sbor Brno
Petr Fiala  SBORMISTR

Sólisté: Isabelle Cals (FRANCIE)  SOPRÁN • Sébastien Droy (FRANCIE)  TENOR

Roman Janál  BARY TON • Martin Gurbaľ  BAS

 

P R O G R A M

HECTOR BERLIOZ • Faustovo prokletí op. 

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

REZIDENČNÍ SBOR SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

PARTNER KONCERTU: 

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

S L O V O 

K  P R O G R A M U 

N A  S T R A N Ě  66
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OSTRAVA 
ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

Setkání s osobnostmi Svatováclavského hudebního festivalu

sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová • 2. 9. 2015 • 17 hod
mezzosopranistka Marta Infante • 9. 9. 2015 • 17 hod

Obě besedy moderuje historik Martin Jemelka. 

Doprovodné akce:

VE SPOLUPRÁCI S
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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, staňte se členy Klubu 

SHF . Finančním darem 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 její 

umělecké dráze

Č L E N S T V Í  A  J E H O  V Ý H O D Y :

Členem Klubu SHF se stáváte poskytnutím fi nančního daru v minimální hodnotě 1 000 Kč. 
Jeho výše Vás zařadí do příslušné skupiny dárců, z níž můžete čerpat řadu benefi tů. Váš 
fi nanční dar bude použit na realizaci koncertů a projektů pořádaných Svatováclavským 
hudebním festivalem, o. s. Přednostně Vám také budeme zasílat informace o všech 
koncertech a akcích Svatováclavského hudebního festivalu na elektronickou či poštovní 
adresu. Členové Klubu SHF jsou jmenovitě uvedeni dle jednotlivých skupin dárců jak na 
webových stránkách www.shf.cz, tak v tištěném programovém katalogu, který právě 
držíte v ruce. Členství v Klubu SHF je platné jeden rok od poskytnutí fi nančního daru. 
O darovanou částku si můžete snížit daňový základ. 

S K U P I N Y  D Á R C Ů :

Mecenáš klubu: Daniel Zaleski
Podporovatel klubu: Karel a Ludmila Harudovi
Dárce klubu: Marek Eliáš, Stanislava Moutelíková, Helena Návratová, MUDr. Čestmír Ramík

Všem laskavým dárcům 
děkujeme za jejich zájem a přízeň. 

KLUBKLUB SVATOVÁCLAVSKÉHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU
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Slovo k programu:

JOSEPH HAY DN – RO ČNÍ D OBY (DIE JAHRESZEITEN)

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

Franz Joseph Haydn (1732–1809) skládal oratoria Stvoření a Roční doby ve 

Vídni, na konci své hudební kariéry . Obě kompozice patří k vrcholům skla-

datelova celoživotního díla . Během pobytů v Anglii (1791–1792 a 1794–1795), 

zemi s händelovskou oratorní tradicí, byl skladatel přítomen velkému prove-

dení Händelova Mesiáše ve Westminsterském opatství . Byl údajně tak dojat, 

že se rozhodl napsat něco podobného . Není tedy divu, že ve svých oratori-

ích vychází z Händelových koncepcí (sbory, fugy, monumentalita) a spoju-

je je s hudební řečí klasicismu . První oratorium, Stvoření (podle Miltonova 

Ztraceného ráje), mělo premiéru, za finanční podpory jeho libretisty barona 

Gottfrieda van Swietena (a dalších urozených občanů), roku 1798 ve Vídni . 

Dočkalo se nadšeného přijetí . Jedna z anekdot tvrdí, že provedení byl příto-

men mladý Beethoven . Účinkem díla byl prý natolik ohromen, že před Hay-

dnem v úctě poklekl . 

Záhy po fenomenálním úspěchu Stvoření vyzval van Swieten skladate-

le ke kompozici dalšího oratoria, tentokrát inspirovaného Ročními dobami 

skotského básníka Jamese Thomsona . První reakce skladatele byla odmíta-

vá . Nedokázal si představit, že by měl vedle obrovského díla, Stvoření, jehož 

obsahová hloubka překonává konfesijní hranice křesťanství (ojediněle bylo 

uvedení tohoto oratoria v kostele zakázáno), postavit kompozici s rurální te-

matikou . 

Když Haydn dílo roku 1801 dokončil, bylo mu 69 let . Tehdy si postesknul, že 

tato kompozice byla jednou z nejnáročnějších v jeho kariéře . Během vzniku 

díla měl umělecké neshody s van Swietenem . Haydn měl totiž dojem, že ně-

které části libreta jsou nevkusné, nebo přímo nevhodné (kvákání žab, chva-

lozpěv na pracovitost atd .) . Skladatel poznamenal, že zatímco on byl pracovi-

tý po celý svůj život, je to poprvé, kdy byl požádán, aby napsal sbor ke chvále 

pracovitosti . Navzdory těmto neshodám vzniklo pozoruhodné dílo, v jehož 

celku je patrná obrovská skladatelova invence . Roční doby jsou psány pro do-

sti rozsáhlý, pozdně klasicistní orchestr, sbor zpívající ve většině částí všech 

čtyř vět oratoria a tři sólisty, archetypy venkovana (Simon, Hanne a Lukas) . 

V každém ze čtyř dílů Ročních dob (Jaro, Léto, Podzim, Zima) jsou vykresleny 

nejen cykly přírody, ale zároveň cykly lidského života . Práce je naplněna, po-

dobně jako Stvoření, zvukomalbou (pták zastřelený lovcem, východ slunce, 

oráč pískající si melodii – motiv z druhé věty jeho symfonie „S úderem kotlů“ 

atd .) . 

Aby Haydn zdůraznil cykličnost střídání ročních dob, začne oratorium 

přechodem zimy k jaru . Začátek předehry naznačuje ponurými akordy ko-

nec zimy, následující pohyb smyčců pak tání sněhu . Celá první část, oslava 

mládí, je uzavřena radostnou fugou . Léto je uvedeno pomalou pasáží líčící 
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první světlo svítání, které rozptyluje temnotu noci . Vedle poklidného pas-

torálního tónu zde nechybí ani obraz letní bouře . Následující část, Podzim, 

přináší obrazy myslivosti (lovecké rohy), vyznání prosté, nekomplikované 

lásky, chvalozpěv na lidskou pracovitost ve formě energické fugy (Haydnem 

tolik kritizovaná část textu) a čas sklizně vína (sbor uzavírající celý oddíl) . Po-

slední část začíná pomalu, v mollové tónině, a evokuje představu zimy, která 

zahaluje přírodu do chladu a šera . Závažnost celé kompozice narůstá Simo-

novým varováním, že naše vlastní jaro a léto musí také nevyhnutelně projít 

podzimem a vstoupit do zimy našich životů . V Simonově meditaci o ztrátě 

naděje a potěšení z tohoto světa můžeme slyšet postesk stáří samého sklada-

tele . Metafora zimy života nenápadně prostupuje celé dílo . Vzpomeňme na 

samotný začátek oratoria, které právě zimou začíná . Závěrečné sdělení kom-

pozice ovšem neuvízne v této bezvýchodnosti a sděluje, že můžeme překonat 

své vlastní cykly, zrození i smrt . Finální sbor nás ujišťuje, že ten, kdo naplňuje 

boží vůli, bude žít věčně ve slávě nebeského království . 

Oratorium Roční doby bylo poprvé provedeno 24 . dubna 1801 v paláci kní-

žete Swarzenberga . 29 . května pak Haydn řídil první veřejné představení . 

Podobně jako předchozí Stvoření mělo i toto oratorium okamžitý úspěch . 

Po jeho dokončení se Haydnovo zdraví zhoršilo, trápil ho revmatismus, jeho 

chůze byla bolestivá, a tak byl většinu času upoután ve svém domě, kde při-

jímal návštěvy . Kompozici se už v pozdních letech svého života nevěnoval . 

Tvrdil, že už nemá sílu dát hlas hudbě, která v něm byla stále přítomna . Roku 

1808 byl pozván na slavnostní provedení svého Stvoření. Do sálu byl uveden 

za bouřlivého potlesku publika . Byl zde přítomen Beethoven, provedení ří-

dil Salieri . Kvůli zdravotním komplikacím musel Haydn představení v půlce 

opustit . Jednalo se o jeho poslední veřejné vystoupení . Rok nato, 31 . května 

1809, skladatel umírá ve svém domě, v době, kdy francouzská armáda obsa-

dila Vídeň . Napoleon si skladatele natolik vážil, že údajně nechal osobně po-

stavit před jeho dům stráž . 

JAROSLAV PSZCZOLK A

K ARL JENKINS – ADIEMUS 

4. 9. Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla
5. 9. Ostrava-centrum, Evangelický Kristův kostel

Téměř každý měl možnost si díky audiovizuálním médiím alespoň jednou 

poslechnout některý úryvek z Adiemus, avšak málokdo už měl příležitost ne-

chat se „naživo“ vtáhnout tou úžasnou energií a užít si tu blízkost a radost .

V tvorbě Karla Jenkinse se prolínají mnohé kultury, a nejspíš právě proto 

jej není jednoduché zařadit . Jeho hudba je totiž skutečně velmi různorodá . 

Jedná se o směs jazzu, rocku, minimalismu a dadaismu . Je to takový  žánrový 

i rytmický průzkum .

Adiemus – Sanctuary Songs se poprvé objevilo na CD v roce 1995 a vůbec 

poprvé bylo uvedeno živě v italské Novaře v Divadle C . Coccia v roce 1998 . 

Adiemus je cesta, jež počíná u nejhlubšího kořene hudby pulsujícím rytmem, 
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který doprovází, podporuje a stojí po boku našich kroků a celé naší existence . 

Je to let hlasů, sladké pohlazení flétny, výkřik chutě po rozhledu, vánek i po-

třeba klidu . Nádech . Zahalení se do harmonie, ale také do disonancí, arytmií, 

nepokojných a nepolevujících frází a také ticha . Adiemus je vůně přírody, lek-

tvar barev, úsvitu a západu, je to ranní opar, úvaha . Chvíle intimity, medita-

ce . Je to modlitba .

„Sanctuary“ znamená útočiště . Hudba je místem, kam se lze ukrýt . Není 

introspektivní ani ponurá . Ale pomáhá nám rozevlát naše emoce až k neko-

nečnu .

Adiemus je sborová skladba založená na klasické evropské tradici, avšak 

zvuk hlasů se zde podobá spíše hudbě etnické nebo také „world music“ .

Původní myšlenka Karla Jenkinse spočívala spíše ve vnitřní tematic-

ké jednotě díla, tedy nešlo o sbírku různorodých písní . Zpívaný text nemá 

žádný jiný význam než zvukomalebný, jelikož hlasy mají v maximální míře 

pozdvihnout pouze vokálně-hudební expresivitu . Zvuk je univerzální, po-

něvadž je řečí hudby . Sólové části jsou laděny někdy duchovním a někdy kelt-

ským stylem . Dle autorova přání mají hlasy zpívat místy velmi hlasitě, přiro-

zeně bez vibrata tak, jak je to charakteristické pro etnickou hudbu africkou 

nebo např . maorskou .

Jsem šťasten, že mám příležitost uvést tuto skladbu spolu s Janáčkovou 

filharmonií a především pak ve spolupráci s úžasným dětským sborem Per-

moník, jenž je díky své profesionalitě a všestrannosti ideální k interpretaci 

této intimní a radostné partitury .

PAOLO GAT TO

HUDBA ŠPANĚL SKÉHO A ITAL SKÉHO BAROK A

8. 9. Paskov, kostel sv. Vavřince
9. 9. Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Itálie a Španělsko – dva poloostrovy na jihu Evropy, které byly po značnou 

část své historie v úzkém kontaktu, zvláště v politické a kulturní oblasti . 

Utvářely prostředí, které bychom bez váhání mohli označit, možná trochu 

idealisticky, jako interkulturní . Přitom si však každá z těchto zemí zachová-

vala svou vlastní osobitost, nebo přesněji své vlastní osobnosti . 

V Itálii se barokní hudební styl objevil téměř znenadání, jako „výtvor“ 

skupiny badatelů a avantgardních autorů . Vyniká mezi nimi Říman Giulio 

Caccini, jako jeden z tvůrců formy „recitace zpěvem“ s instrumentálním po-

zadím, deklamačního a expresivního vokálního stylu, který mohl mít velmi 

volnou rytmickou a melodickou strukturu . Výjimečným příkladem tohoto 

slohu je skladba Tarquinia Meruly Hor ch é tempo di dormire díky své expresi-

vitě a tlumenému opakování půltónové figury během celého díla . Recitativy 

a árie se střídají v nejčastějším žánru italské komorní vokální hudby – v kan-

tátě . U řady kantát neznáme autora, jako je tomu v případě skladeb Bella 

boca a O voi dell álma opressa, dvou z mnoha anonymních kantát, které se 

dochovaly v hudebním archivu benátské rodiny Contariniů . 
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Ve Španělsku se naopak zdá, že barokní vokální hudba vzniká postupně, 

jako odvozenina tradiční hispánské praxe . Dobře definovaný rytmus a me-

lodie charakterizují typický španělský žánr „tono“ – sólovou píseň s instru-

mentálním doprovodem continua v jejích dvou variantách: sakrální (tono 

divino) a světské (tono humano) . Témata jsou různá, ale formální charakte-

ristika zůstává stejná – boží a lidská láska sdílejí stejné vyjadřovací prostřed-

ky . Refrén a strofy dávají formu struktuře skladby, přičemž se různě střídají 

podle úvahy interpretů . Verše jsou obyčejně sylabické a skladatelé se vyhý-

bají strojené vokální zdobnosti, se kterou se můžeme setkat v Itálii . Proto je 

třeba vyzdvihnout tono divino Mis suspiros, jehož vokální styl je spíše ty-

pický pro italskou kantátu . Tonos mohly být interpretovány, v případě těch 

sakrálních, jako ozdobný doprovod liturgie; v případě světských pak mohly 

být přednášeny jako komorní díla v salónech nebo tvořit součást divadel-

ních děl, ať už se jednalo o komedie nebo zarzuely (jako je tomu v případě 

skladby Sosieguen, descansen skladatele Sebastiána Duróna) .

Harfa byla barokním nástrojem, který se hojně používal jak ve Španělsku, 

tak v Itálii v příslušných místních variantách . Používala se jako nástroj pro 

basso continuo, sólo nebo jako doprovod jiných nástrojů, jak v sakrální, tak 

ve světské hudbě, ať už komorní či divadelní . Také se používala jako sólový 

nástroj . V tomto recitálu můžeme ocenit všestrannost jejího repertoáru, kte-

rý mohl zahrnovat obřadní díla imitativního stylu, jako je např . skladba Ver-

sos de primer tono neapolského skladatele Trabaciho, nebo skladby lidovější 

inspirace, jako jsou tance Diega Fernándeze de Huete z Toleda .

MARTA INFANTE

   

JOHANN SEBA STIAN BACH – MŠE H MOLL BW V 232

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

Po dlouhá staletí nebyla známa příležitost ani objednavatel, pro něž by byla 

určena slavná Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha . V luterské bohoslužbě 

mohly být užity jen některé její části, katolickému prostředí zase protiřečí 

neobvyklé rozvržení rukopisu skladby (Missa, Symbolum Nicenum, Sanctus, 

Osanna, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis) a drobné textové změny odka-

zující k luterské tradici; svým rozsahem se skladba ostatně smysluplnému 

liturgickému užití vymyká . Bach použil ve mši řadu svých starších kompo-

zic z let 1714–1748, jako by chtěl to nejlepší ze své tvorby uchovat v obecně 

srozumitelném, univerzálním a „věčném“ kontextu, jakým je právě latinský 

text mešního ordinária . Poslední velké Bachovo dílo tak bývá chápáno jako 

skladatelova umělecká závěť, jako monumentální sumář jeho vokálně-in-

strumentálního díla . 

Tento pohled je bezesporu oprávněný, avšak zároveň je jisté, že – alespoň 

v Bachově době – podobná díla „sama o sobě“ zpravidla komponována ne-

byla . A vskutku, zdá se, že Bach mohl složit svoji mši na objednávku hraběte 

Jana Adama Questenberga, proslulého milovníka opery sídlícího v Jaromě-

řicích na Moravě . Víme, že hrabě byl s Bachem v roce 1749 zprostředkova-
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ně v kontaktu . Zároveň byl členem hudebnického náboženského bratrstva 

(Musicalische Congregation) ve Vídni, které se scházelo vždy na svátek sv . Ce-

cílie k slavnostní mši a nešporám . Z pochopitelných důvodů pro tuto příle-

žitost vznikaly výjimečné kompozice, k jejichž společným rysů patří i velký 

rozměr; jedná se například o Haydnovu Missu Cellensis a dle Ulricha Leisin-

gera snad i o Mozartovu Mši c moll KV 427, jež zřejmě nebyla dokončena prá-

vě proto, že bratrstvo bylo roku 1783 zrušeno . Jako pravděpodobná se tedy 

jeví hypotéza, že hrabě mohl objednat u Bacha mši pro výroční bohoslužbu 

dotyčného bratrstva, což by také logicky vysvětlovalo naprosto mimořádný 

rozměr skladby .

Kompoziční prehistorie Mše h moll je úzce spjata s drážďanským dvorem . 

Roku 1733 totiž Bach věnoval saskému kurfiřtovi mši sestávající pouze z čás-

tí Kyrie a Gloria . Takové „krátké“ mše byly používány jak v luteránském pro-

středí při velkých svátcích, tak také v prostředí katolickém, kde se ovšem – po 

neapolském vzoru – jednalo často o rozsáhlé slavnostní skladby; sám Bach 

zkomponoval další čtyři podobné, ale rozsahově mnohem skromnější mše . 

Bach svojí mší doprovodil žádost o uvolněné místo dvorního skladatele . 

Skladba přitom evidentně byla koncipována s myšlenkou na virtuózní dvor-

ní kapelu . O tom svědčí bohaté obsazení, monumentální koncertantní sbo-

rové věty i exponované uplatnění sólových nástrojů – příčných fléten, houslí, 

fagotů či lesního rohu . Znal a respektoval také některé místní zvyklosti, jako 

například užití fléten v části Domine Deus či rytmus polonézy sloužící v části 

Quoniam tu solus Sanctus jako symbol polské královské koruny, jež dotyčné-

mu panovníkovi také náležela . Není známo, zda byla mše v Drážďanech či 

snad ještě předtím v Lipsku provedena, kýženého – i když jen čestného – ti-

tulu dvorního skladatele se Bach dočkal za další tři roky .

Když začal Bach v srpnu 1748 pracovat na „Velké katolické mši“ (jak byla 

skladba označena v pozůstalostním seznamu jeho syna Carla Philippa Ema-

nuela), jako Kyrie a Gloria použil právě mši zkomponovanou pro drážďanský 

dvůr . Podobnou metodou – tedy převzetím celé starší skladby – byla využita 

i část Sanctus, která byla poprvé provedena v Lipsku patrně na Vánoce roku 

1724 . Podle přípisu na partituře Bach půjčil party této skladby českému hra-

běti Františku Antonínu Šporkovi . Kolem poloviny čtyřicátých let pak Bach 

provedl toto Sanctus spolu s latinskou kantátou Gloria in excelsis Deo (BWV 

191), která zase byla tzv . parodií, tedy opětovným zpracováním některých 

částí drážďanské mše z roku 1733; uvažoval snad již tehdy o jejich spojení 

do jedné skladby? Ke kompletní mši chyběla Bachovi především textově roz-

sáhlá část Credo a dále celý závěr mše následující po Sanctus . Většinu těchto 

částí pojal Bach jako parodie svých starších skladeb, které spolu s nově kom-

ponovanými větami mistrně spojil do fascinujícího celku .

Jestliže Kyrie a Gloria překypují pestrostí a barevností instrumentace, 

v Credu zaujmou především výrazné stylistické kontrasty mezi jednotlivými 

větami . Úvodní sbor Credo in unum deum je komponován v přísném stile an-

tico a navazuje na něj sborová koncertantní fuga Patrem omnipotentem, po-

dobná kontrastní dvojice vět ve starém a novém stylu – Confiteor a Et expecto 

– celé Credo též uzavírá . Bach zde tak jako architekt koncipuje symetrickou 

stavbu, v jejímž středu je sama podstata křesťanské víry, část Crucifixus při-
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pomínající Kristovo ukřižování . Jedná se o passacaglii s charakteristickým 

klesajícím motivem v basu, jenž se coby čtyřtaktové ostináto ve větě třináct-

krát opakuje; pozoruhodná modulační pasáž v závěru věty pak anticipuje 

následující jásavé Et ressurexit, vstal z mrtvých .

V dalších částech Bach rozšiřuje už tak bohaté pětihlasé obsazení sboru . 

Šest hlasů vyžaduje část Sanctus, jejíž koncepce je pozoruhodná tím, jak ná-

paditě ilustruje biblický kontext textu pocházejícího ze starozákonní knihy 

proroka Izaiáše . Když v šesté kapitole Izaiáš líčí své povolání, popisuje při-

tom své setkání s Hospodinem: „Nad ním stáli serafové: každý z nich měl 

po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se 

nadnášel . Volali jeden k druhému: Svatý, svatý, svatý…“ Bach tuto představu 

ilustruje v partituře tak, že rozsáhlý ansámbl člení de facto do šesti samo-

statných sborů symbolizujících křídla serafů a tvořených trubkami, hoboji, 

smyčci, do dvou skupin členěným pěveckým sborem a varhanami s dalšími 

basovými nástroji; trojí zvolání Sanctus se navíc odráží mimo jiné i v hoj-

ném užitím triol . Stupňování použitých prostředků vokálního ansámblu 

ústí v osmihlasém dvojsborovém Osanna . V poslední části mše pak sklada-

tel použil hudbu z Gratias agimus tibi . Takové hudební propojení patří k celé 

řadě obecně platných zvyklostí, které tehdy skladatelé při kompozici mešní-

ho ordinária dodržovali . Povšimněme si však, že Bach zaokrouhluje a uza-

vírá své dílo právě hudbou z Gratias, spolu se závěrečnou prosbou o pokoj 

(Dona nobis pacem) tak vlasně opět „vzdává díky Bohu za jeho velikou slávu“ .

Jen málo z Bachových děl vzbudilo po smrti svého tvůrce tolik kontrover-

zí jako Mše h moll . Přestože byla poprvé v úplnosti provedena a vydána až 

v polovině devatenáctého století, již roku 1818 ji v tisku Hans-Georg Näge-

li charakterizoval jako „největší hudební dílo všech dob a národů“ a o jejím 

místě v kánonu mistrovských děl evropské hudby nebylo sporu ani později . 

Tím větší šok přinesl badatel Friedrich Smend, který mši vydal v Neue Bach-

-Ausgabe coby sborník čtyř samostatných skladeb „později nazvaných Mší h 

moll“ a její úplné provádění označil za „umělecký omyl“ . Smendova zjištění 

byla později korigována, Bachovo dílo však ve své komplexnosti a univerza-

litě vzrušené debaty a spory přímo přitahuje . Počátkem osmdesátých let tak 

americký muzikolog a dirigent Joshua Rifkin právě na Mši h moll demon-

stroval svoji provokativní teorii o sólistickém obsazení hlasů v Bachových 

sborových větách . Nepozoruhodnějším dokladem věčného života velkého 

díla však nejsou jen nová zjištění týkající se geneze či textu skladby, nýbrž 

především její opakované zaznívání, neustálé zpřítomňování na koncertech 

a nahrávkách . K tomuto zázraku dojde i na Svatováclavském hudebním fes-

tivalu .

VÁCL AV K APSA
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BACH – ZELENK A – VIVALDI

12. 9. Havířov-Bludovice, Evangelický kostel
13. 9. Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále 

Tři skladatelé, které dohromady spojuje tento koncert, mají společného pod-

statně víc, než by se na první pohled zdálo . Johann Sebastian Bach za svou 

kompoziční obratnost v mnohém vděčil tomu, že v letech 1708 až 1717, kdy 

působil u vévodského dvora ve Výmaru, upravoval pro klávesové nástro-

je houslové koncerty Antonia Vivaldiho . Bachovy verze Vivaldiho skladeb 

naopak ve 20 . století přispěly k pochopení skutečného významu italského 

tvůrce, kterého němečtí hudební historici 19 . století považovali v porovnání 

s Bachem za pouhého rutinního řemeslníka . Skladatelský respekt pojil Ba-

cha i s Janem Dismasem Zelenkou . I on měl v Drážďanech (oblíbeném cíli 

Bachových hudebních výletů) příležitost seznámit se s Vivaldiho díly – ně-

která z nich byla pravděpodobně napsána přímo pro něj .

Program rámují dvě skladby Johanna Sebastiana Bacha – kantáta Vergnü-

gte ruh, beliebte seelenlust, BWV 170 a árie Kommt, ihr angefochtnen Sünder, 

z kantáty Freue dich, erlöste Schar, BWV 30 . Obě vznikly ve 30 . letech 18 . sto-

letí: první roku 1738 nebo i později ke svátku sv . Jana, druhá v roce 1736 pro 

bohoslužbu o páté neděli po svátku sv . Trojice . Bach byl tou dobou už řadu 

let kantorem školy při kostele sv . Tomáše v Lipsku, kam natrvalo přesídlil 

roku 1723 . Vyučoval hudbě, latině a dalším předmětům, staral se o hudební 

provoz čtyř hlavních lipských chrámů (kromě sv . Tomáše také sv . Mikulá-

še, sv . Matěje a sv . Petra) . Psal duchovní kantáty (které byly stejně jako hra 

na varhany a zpěv chorálu pevnou součástí luteránských nedělních a svá-

tečních bohoslužeb) a pašije (Janovy provedl poprvé v roce 1724, Matoušo-

vy roku 1729) . Komponoval oslavné, narozeninové a smuteční kantáty pro 

městskou radu i své patrony z řad šlechty (včetně drážďanského královské-

ho dvora, pro který v roce 1733 vznikla jeho Velká mše h moll), stejně jako 

tvorbu pro klávesové nástroje . Zprostředkovával prodej cizích skladeb a te-

oretických spisů, revidoval vlastní díla, měl soukromé žáky, dával virtuózní 

varhanní koncerty, posuzoval varhany a kladívkové klavíry (které tou dobou 

byly stále ještě poměrně čerstvou novinkou), v polovině 40 . let začal praco-

vat na Umění fugy, vydaném až po jeho smrti . Do roku 1744 s přestávkami 

řídil lipské Collegium musicum, které nejméně jednou týdně vystupovalo ve 

dvou místních kavárnách; pracovní tempo zvolnil až na počátku roku 1749, 

kdy začal postupně ztrácet zrak . Psaní duchovních kantát se systematicky 

věnoval především v letech 1723–1729, kdy jich zkomponoval kolem dvou set 

čtyřiceti . Během následujícího desetiletí jich vzniklo dalších zhruba šede-

sát . Nedostatek času (nebo v té době zcela běžná touha už jednou použitý 

nápad vyzkoušet znova) ho vedly k výpůjčkám nejen ze skladeb cizích, ale 

i vlastních . Také kantáta Freue dich, erlöste Schar má starší světskou před-

lohu – Bachovu oslavnou kantátu Angenehmes Wiederau, BWV 30a, z roku 

1737 . Svůj stejnojmenný starší, rovněž příbuzný protějšek má i Vivaldiho 

Concerto La notte, RV 439, op. 10 č. 2 – komorní koncert La notte, RV 104 . 

Mladší zpracování vyšlo poprvé tiskem v Amsterodamu – po roce 1722, kdy 



57

shf  2015

zdejší významný nakladatelský dům Estienna Rogera přešel až do roku 1743 

do rukou manžela jedné z Rogerových dcer, Michela-Charlesa Le Cene . 

Obě skladby Jana Dismase Zelenky byly určeny k provozování o Velikono-

cích . Sepolcro Immisit Dominus pestilentiam, ZWV 58 (velikonoční kantáta 

k Božímu hrobu) se poprvé dávalo za Zelenkova řízení večer na Velký pátek 

roku 1709 v chrámu sv . Salvátora při pražské klementinské jezuitské koleji . 

Dílo vzniklo na žádost skladatelova zaměstnavatele, hraběte Johanna Hu-

berta Hartiga, kterému Zelenka v dalších letech zasílal z Drážďan své sklad-

by – až do jeho smrti v roce 1741 . Lamentationes Jeremiae Prophetae, ZWV 53 

jsou o téměř patnáct let mladší . Zelenka je komponoval v letech 1722–1723, 

v období svého působení v Drážďanech . Lamentace proroka Jeremiáše se tu 

prováděly v katolickém dvorním kostele, jako součást bohoslužby temných 

hodinek (tenebrae) v předvečer Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé so-

boty . Jde o jedno ze Zelenkových nejpůsobivějších děl – jeho zhudebnění 

oddílu Pláč biblické knihy Jeremiášovy vyznačuje detailnost práce s textem 

a pro skladatele typická výrazová naléhavost . Tomu, kdo touží zamyslet se, 

usebrat a ztišit se tu nabízí ideální možnost ponoření se do sebe sama – tady 

i při poslechu ostatních kompozic, ze kterých je tento program sestaven .

MICHAEL A FREEMANOVÁ

PR AG A M AGNA – HUDBA RUD OLFINSKÉ PR AH Y

17. 9. Bystřice, Evangelický kostel
18. 9. Ostrava-Vítkovice, kostel sv. apoštola Pavla

Praha se stala na sklonku 16 . století rezidenčním městem císařského dvora 

za vlády Rudolfa II . Habsburského . Milovník umění pozval do Prahy nejlepší 

umělce své doby, aby se z provinčního města stalo kulturní centrum rene-

sanční Evropy a dal mu lesk srovnatelný se dvory ve Francii či Španělsku .

Se zástupem císařových dvořanů přišli do Prahy také jeho hudebníci . Ru-

dolfinská kapela plnila množství různých povinností . Vedle reprezentativ-

ní funkce při dvorských ceremoniálech a slavnostech byla její hlavní náplní 

starost o hudbu při liturgii . Jádrem programu je osmihlasá Missa Confitebor 

tibi Domine rudolfinského kapelníka Philippa de Monte (1521–1603), posled-

ního z velkých tvůrců franko-vlámské polyfonie . Dramaturgie dává poslu-

chači jedinečnou příležitost nahlédnout do hudebního světa obklopujícího 

císaře Rudolfa II . Světa, který si ani v nejmenším nezadal s krásou a rafino-

vaností panovníkových bohatých uměleckých sbírek .

Program je doplněn o intrády a moteta Monteho současníků či členů ru-

dolfinské kapely a je uzavřen monumentálními Litaniemi k Panně Marii Ja-

coba Regnarta . Různorodá tvorba hudebníků rudolfinské kapely patří do 

prostředí pražských chrámů a paláců, ve kterých vznikala a zněla, a její vy-

soká umělecká úroveň je srovnatelná s tvorbou v největších hudebních cen-

trech tehdejší Evropy.
VOJTĚCH SEMERÁD
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NĚMÝ FILM UTRPENÍ PANN Y ORLE ÁNSKÉ  
(L A PA SSION DE JE ANNE D’ARC)

Francie, 1928, 82 min, čb, DVD, němý, s francouzskými, anglickými  

a českými mezititulky, režie: Carl Theodor Dreyer,  

autor hudby: Bronius Kutavičius (2009)

19. 9. Ostrava-centrum, kostel sv. Václava
20. 9. Opava, kostel sv. Václava

Slavné Dreyerovo drama je dodnes řazeno nejen k vrcholným němým fil-

mům, ale i k mezníkům filmového umění vůbec . Snímek líčí poslední fázi 

života Johanky z Arku – předem rozhodnutý soudní proces vedoucí k trestu 

smrti upálením . Nejde však o typický historický velkofilm . Dreyer historic-

kou vrstvu příběhu potlačil a zaměřil se na rozměr přetrvávající v čase: ex-

presivně vyjádřil konflikt mezi fanatismem a pokorou, mocí a bezbranností, 

lží a pravdou . Tomu odpovídá střídmá výprava – převážná většina filmu se 

odehrává v interiéru . Snímku naopak dominují detailní záběry tváří soudců 

a Johanky a psychologických proměn jejich výrazu . Působivost filmu stojí 

i na fascinujícím výkonu představitelky hlavní role, jíž je Renée Maria Fal-

conetti .

Podivný osud čekal film po jeho dokončení . První i druhý Dreyerův sestřih 

nešťastnou náhodou shořel . Z jedné nalezené kopie v roce 1951 francouzští 

filmoví historici sestavili verzi odpovídající přibližně druhé Dreyerově verzi, 

přidali k ní však úryvky z klasické hudby a namluvený komentář, což Dreyer 

označil za absurdní . V roce 1981 došlo ke slavnému nálezu originální verze, 

paradoxně při stavebních úpravách jakéhosi ústavu pro duševně choré 

u norského hlavního města Oslo .

Dánský režisér Carl Theodor Dreyer (1889–1968) patřil k zakladatelům 

tzv . „spirituální kinematografie“ . Zaměřil se na vysokou estetizaci obrazu, 

po tematické stránce se často zabýval konfliktem dobra a zla . Listy ze sata-

novy knihy (1920) natočil na půdorysu čtyř duchařských příběhů, v dramatu 

Michael (1924) k vyjádření duševních stavů poprvé využil montáže detai-

lů . Syntézou těchto postupů je vrcholné dílo Utrpení Panny orleánské (1928) . 

Pro malou komerční úspěšnost natočil další film Den hněvu o čarodějnic-

kých procesech až v roce 1943 . Mystikou je prodchnuto i ceněné drama Slovo 

(1955) o síle lásky a víry . Poslední film Gertrud vznikl v roce 1964 .

Bronius Kutavičius (*1932) je nejvýznamnější současný litevský skladatel . 

Převážná část jeho tvorby bývá řazena k minimalismu . Ten má však v Ku-

tavičiusově případě kořeny nikoli v americkém směru, ale v litevské lidové 

hudbě, především v sutartinės – unikátních litevských polyfonních písních 

„minimalistické“ povahy, které Kutavičiusovi učarovaly . Skladatel se prosla-

vil zejména svými oratorii ze 70 . a 80 . let, ve kterých zprostředkoval svou 

uměleckou představu rituálů pohanských předků Litevců (např . Panteistic-

ké oratorium, Poslední pohanské rituály) . Později čerpal vlivy i z jiných staro-

bylých kultur – japonské, keltské . . . (cyklus Brány Jeruzaléma, oratorium Boj 

stromů atd .) . Napsal mj . operu Lokys (Medvěd) podle stejnojmenné mystické 
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novely Prospera Mériméa, dílo na pomezí opery a oratoria Oheň a víra, za-

sazené do doby jediného litevského krále Mindaugase, nebo cyklus skladeb 

inspirovaný poémou Roční doby litevského klasika Kristijonase Donelaitise 

(překlad této poémy máme i v češtině) .

„Budoucnost mi je zcela ukradená, je chladná, nejasná, nevábná. Naopak 

mě velice zajímá vše, co bylo. Každý detail minulosti o něčem z dané doby vy-

práví, může to být konkrétní i abstraktní věc. Okouzluje mne skryté tajemství 

uplynulých událostí: To je mé tvůrčí krédo,“ prohlásil litevský skladatel .

V letech 1978–1989 Kutavičius zkomponoval doprovod k šestnácti fil-

mům, dokumentárním i celovečerním, šlo však spíš o „chlebodárné“ objed-

návky . Hudba k Utrpení Panny orleánské se od nich liší tím, že ji lze označit 

za regulérní opus . Při jeho tvorbě muselo Kutavičiusovi, coby skladateli se 

sklonem k tomu čerpat látku v dávné minulosti, učarovat už samotné téma . 

Vznik této hudby inicioval Vilnius – evropské hlavní město kultury 2009, 

projekt byl poprvé uveden v listopadu 2009 v rámci filmového fóra Scanora-

ma, konaného v litevské metropoli .

Stejně jako v mnoha jiných Kutavičiusových dílech i zde bylo pro něj pri-

mární přenesení ducha doby . Kutavičius toho dociluje střídmými, ale do-

statečně účinnými prostředky: kombinuje pro něj příznačné minimalistické 

postupy s chorálovou sazbou ve smyčcích, varhanním jednohlasem, citátem 

gregoriánského chorálu ze zvukového pásu či s údery zvonů .

Kutavičiusova hudba není popisná ani komentující, záměrně rezignuje na 

prvoplánovou metrickou shodu akcentů s obrazem, a přece s filmem vytváří 

jednu narativní linii, kontrapunkticky podporuje dění na plátně a sugestivně 

umocňuje jeho účinek . „Ve filmu není žádný kontrast, jen výjev muk. Snažil jsem 

se vyhnout nudné ilustrativní hudbě a vytvořil jsem hudbu samostatnější, která 

se od filmového obrazu místy vzdaluje,“ říká skladatel . V závěru, kdy se schyluje 

k zapálení hranice, nechává Kutavičius s orchestrem znít ze zvukového pásu 

finální sbor na slova Sigitase Gedy ze své symfonie Epitaf uplynulému věku . 

Dost možná je v tom symbolika . „Juodi paukščiai snieguos, nepaliaujamai kly-

kiantys paukščiai…“ – Černí ptáci ve sněhu, bez ustání křičící ptáci . . . Sigitas 

Geda, k jehož textům se Kutavičius jako skladatel obracel nejednou, výjimeč-

ný litevský básník s pohnutým osudem, zemřel na konci roku 2008 .

Nejen Kutavičius ozvučil Dreyerovo Utrpení Panny orleánské hudebním 

doprovodem . Už před ním tak učinili například Holanďan Jon van den Boo-

ren (1985), Ital Carlo Crivelli (2003), Dánové Ole Schmidt (1982) a Jesper Kyd 

(2007), slovinský kontrabasista Tomaž Grom (1996), ale také britské elektro-

nické duo In The Nursery (2008) či Nor Gisle Martens Meyer a .k .a . Ugress 

(2003) . Nejznámější hudbou, která se k Dreyerovu snímku váže, je oratorium 

Richarda Einhorna Voices of Light (1994), které však bylo filmem pouze in-

spirováno, nevzniklo jako doprovod, třebaže DVD společnosti Criterion Co-

llection z roku 1999 s rekonstruovanou verzí filmu toto dílo obsahuje i jako 

zvukovou stopu, kterou si divák může pustit spolu s filmem . Dodejme zají-

mavost, že ve stejné době, kdy vznikala Kutavičiusova partitura, psal hudbu 

k Utrpení i další skladatel z Pobaltí – Estonec Tõnu Kõrvits (pro L’Ensemble 

De Basse-Normandie) .

VÍTĚZSLAV MIKEŠ
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ALEŠ PAVLOREK – ECHOES PRO Č T Y ŘI KL ARINET Y A VARHAN Y

20. 9. Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele

K napsání této skladby mne inspirovala minimalistická hudba estonského 

skladatele A . Parta, tzv . „bells music“ – Tintanabuli, kde se počítá s velkým 

dozvukem a interpreti se musí s chrámovým echem naučit pracovat . Echoes 

je kompozicí, která má duchovní podtext, a jak už napovídá samotný název, 

je vytvořena pro akustiku s dlouhým dozvukem, proto je určena výhradně 

k interpretaci v kostele . 

Pracuji zde na principu otázek a odpovědí . Úvodní nepravidelný mo-

tiv v prvním klarinetu je jakýmsi hnacím motorem, který prostupuje celou 

skladbou . Je noční můrou všech motivů a témat, zaznívajících v průběhu 

kompozice . Otázka objevující se ve spodní poloze basklarinetu a její odpo-

věď, která zazní v prvním a druhém klarinetu, má lyricko-meditační charak-

ter . Jako protiklad potom působí kvílení es klarinetu a následné vpády var-

han ve forte . Ty navozují atmosféru zoufalství a beznaděje . Očištění přichází 

v další pasáži – dvojhmaty varhan na basové prodlevě vyklenou nebeskou 

melodii, která nám přibližuje naději, i když se zpovzdálí stále ozývá zneklid-

ňující úvodní motiv . Po vzestupném varhanním „clustru“ následuje monolog 

prvního klarinetu a pak i varhan, jež pokládají otázku: „Zda-li má všechno 

smysl?“ Provedení, ve kterém je úvodní motiv rozložen a zdeformován, nám 

připraví mohutnou gradaci, kde až na jejím konci se konečně objeví slunce . 

Použil jsem zde fragment tématu ze své orchestrální předehry Radegast, kte-

rý má navodit pocit jasu, radosti, hojnosti a veselí . Tady je vrchol celého díla . 

V závěru však přichází pád – temné mraky se stahují a naděje je v nedohled-

nu . Vše utichá v ponurých klarinetových rejstřících a v pedálových hlubinách 

varhan .

Skladbu Echoes pro čtyři klarinety a varhany jsem zkomponoval pro Svato-

václavský hudební festival v roce 2004, odkud je také pořízena live nahrávka 

(Krnov, koncertní síň Svatého Ducha, 6 . říjen 2004) . Tato skladba byla vybrá-

na tribunou Českého rozhlasu pro zahraniční vysílání . Nahrávku si můžete 

vyslechnout na zvukovém nosiči Stadlerova klarinetového kvarteta z  roku 

2007 (1 . klarinet – Aleš Pavlorek, 2 . klarinet – Svetoslav Točev, 3 . klarinet – Igor 

Františák, basklarinet – Jiří Masný) . 

ALEŠ PAVLOREK

ÚC TA K PANNĚ M ARII VE 14. STOLETÍ

21. 9. Dětmarovice, kostel sv. Maří Magdalény
22. 9. Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje

Přemyslovská dynastie vládla v českých zemích přes 400 let . Rok 1306 však 

přinesl její konec v mužské linii – smrt – vraždu posledního mužského po-

tomka, krále Václava III . Přemyslovská dynastie tedy vymřela po meči . Žen-

ská linie však přemyslovskou krev nesla dál – Václava III . přežila jeho sestra 

Eliška Přemyslovna, žena, která byla pro další vývoj v českých zemích více 
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než zásadní . Pro českou šlechtu byla řešením nejasné politické situace po 

roce 1306 jedině svatba princezny Elišky s mužským potomkem z jiného vý-

znamného panovnického rodu Evropy . Vybrali tedy mladičkého Jana, syna 

lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII . Svatba byla v roce 

1310 v Eliščiných 18 letech a Janových čtrnácti . Korunovace obou na českého 

krále a královnu proběhla o rok později mohučským arcibiskupem Petrem 

z Aspeltu . Tímto rokem začala v českých zemích nová etapa završená vládou 

českého krále a císaře římského Karla IV ., syna Elišky a Jana .

Jan Lucemburský přivedl do Čech několik významných osobností té doby 

– jednou z nich byl francouzský básník a hudební skladatel Guillaume de 

Machaut (cca 1300–1377), který působil zřejmě od roku 1323 celých 17 let 

v Janových službách jako sekretář . I přes to, že Machaut musel v Čechách 

pobývat – sice ne příliš souvisle – mnoho let, jeho tvorbu v českých prame-

nech v podstatě nenacházíme . Inspiraci jeho dílem a dílem jeho současníků 

však ano, a to nejprve zejména v oblasti jednohlasé duchovní vokální hudby .

V druhé polovině 14 . století v Čechách vznikají prameny neliturgické 

povahy obsahující duchovní jednohlasé skladby označované jako leichy 

a cantia . Zmínky o leichu (ve Francii lai) se objevují již ve 12 . století . Tato 

jednohlasá vokální forma však prošla velikou proměnou – ve století 14 . 

představuje rozsáhlou poetickou skladbu na světské či duchovní texty, Ma-

chaut byl mistrem tohoto žánru . Druhá zmíněná hudební a poetická forma 

tzv . cantio ve středověku odkazovala téměř na jakýkoliv písňový druh . Ve 

14 . století je však tento název uplatňován na duchovní neliturgickou latin-

skou píseň strofické formy, často s refrénem . Jedním z hlavních témat zmí-

něných „moderních“ poetických hudebních forem je úcta k Panně Marii . 

Významným neliturgickým pramenem z 2 . poloviny 14 . století, ze kterého 

čerpáme mariánské skladby pro náš koncertní program, je rukopis se sig-

naturou NK V . H . 11 . Tento pramen zřejmě vznikl v okruhu vzdělanců nově 

vzniklé pražské univerzity (založena r . 1348 Karlem IV .) a obsahuje skladby 

zcela unikátní (např . cantio Pax vita salus, cantio Ave de qua rivus, leich jis-

tého Záviše O Maria mater Cristi či alleluia Salve virgo florens) .

Machautova Messe de Nostre Dame (Mše k Panně Marii) je nejstarším pří-

kladem kompletního polyfonního mešního cyklu jednoho autora . Vznikla 

v 60 . letech 14 . století, kdy Machaut působil jako kanovník v katedrále v Re-

meši, pro účely sobotní mariánské votivní mše, sloužené u jednoho z boč-

ních oltářů této významné katedrály . Do 15 . století se v katedrále tato mše 

prováděla i jako připomínka Machautovy smrti . Guillaume de Machaut při 

kompozici použil všechny prostředky skladebného stylu ars nova (např . iso-

rytmie – variabilnosti a nestatičnosti, živosti rytmu ad .) . Machaut myslel 

na zachování svých skladeb již za svého života – byl dobře finančně zajiš-

těný svými donátory a nechal všechny své skladby seřadit do několika knih . 

Díky tomu se tato mše zachovala v několika dobových pramenech, u kterých 

víme, že vznikly za dozoru samotného autora .

O Messe de Nostre Dame dnes již můžeme mluvit jako o „repertoárovém 

kusu“ vokálních souborů interpretujících středověkou hudbu . Je jedním ze 

základních kamenů autorské duchovní polyfonní hudby . I přes četnost na-

hrávek a provedení této mše má však Tiburtina Ensemble jisté alespoň jedno 
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privilegium – mši uvádí, zřejmě opravdu poprvé v novodobé historii, v obsa-

zení s vyššími, i přes přítomnost jednoho muže můžeme říci ženskými hlasy 

(soprány a alty) v dobově přípustné transpozici „alla quarta“ .

Bez nejznámějších mariánských textů Magnificat a Salve regina bychom si 

koncertní program k oslavě Panny Marie nedokázali představit . Chvalozpěv 

Panny Marie Magnificat anima mea Dominum obvykle slýcháme jako can-

ticum – část liturgie mariánských nešpor . V našem koncertním programu 

uvádíme tento text ve formě čtení – lekce z officia svátku Navštívení Panny 

Marie . Modlitbu k Panně Marii – antifonu Salve regina uslyšíte v její snad 

nejkrásnější verzi benediktinského ritu .

Děkujme našim předkům za tak krásnou hudbu .

BARBORA K ABÁTKOVÁ

DRUŽECK Ý – RÖSLER – MOZ AR T 

22. 9. Bruntál, Evangelický kostel
23. 9. Velká Polom, kostel sv. Václava

Zlaté období v historii basetového rohu je nerozlučně spjato s tvorbou Wolf-

ganga Amadea Mozarta . Party v Kouzelné flétně, La Clemenza di Tito či Re-

quiem se navždy zapsaly do dějin hudby . V podstatné míře se o to zasloužili 

klarinetoví virtuosové Anton a Johann Stadlerovi či první sólisté ve hře na 

basetové rohy Anton David a Vincent Springer . Předpokládá se, že všichni 

uvedení účinkovali v Zednářské smuteční hudbě KV 477 a v serenádě Gran 

Partita KV 361 s multiplikovaným obsazením klarinety a basetovými rohy .

Mozartova sbírka skladeb Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner 

KV 439b pro trio basetových rohů se stala přímou inspirací pro vznik Diver-

tissement Pour Trois Cors de Basset Jiřího Družeckého (1745–1819) a Terzetten 

für 3 Baßethörner Antona Stadlera (1753–1812) . 

Zajímavostí těchto skladeb je ponechání částí bez řazení do divertiment, 

partit či serenád . Jakmile spatřil Mozart trio basetových rohů v akci, pocho-

pil, že v této formě interpretům umožní flexibilnější hudební využití . Stadler 

s kolegy mohli sami tvořit divertimenta či partity a regulovat jejich délku 

podle aktuálních hudebních nebo společenských potřeb . Přesně v tomto 

duchu je koncipována i hudba J . Družeckého a W . A . Mozarta v programu 

souboru Lotz Trio . 

Na úvod koncertu zazní výběr hudby z Divertissement pour Trios Cors de 

Bassett českého rodáka Jiřího Družeckého . Tuto sbírku tvoří 33 částí, které 

hýří optimismem a tanečností . Je plná nápaditých hudebních myšlenek, 

umně přizpůsobených dobovým basetovým rohům . Partitu v programu 

tvoří jednodušší i prokomponovanější části, které ukazují dvě úrovně umě-

lecké náročnosti Divertissement . Družecký v nich potvrzuje pověst invenč-

ního skladatele, který mistrovsky zachází s dechovými nástroji .

Partita Johanna Josefa Röslera (1771–1813), rodáka z Banské Štiavnice, 

patří do tzv . pražského repertoáru . V repertoáru basetových rohů se vyjímá 

svou originalitou . Virtuóznost partů naznačuje, že Rösler psal dílo pro umě-
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lecky disponované hráče . Úvodní Andante je jedinou skladbou ve formě va-

riací v dobovém repertoáru basetových rohů . Harmonicky bohaté Menuetto 

je prostřídané Triem v pastorální náladě . Závěrečná Alla Polacca je vydaře-

nou stylizací polské polonézy, protkané vícero kontrastními motivy . 

Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner K 439b je repertoárovou klasi-

kou, bez níž se neobejde žádný koncert tria basetových rohů . Mozart v ní do-

kazuje geniální cit pro zacházení s basetovým rohem . Z jeho ansámblového 

potenciálu vytěžil maximum v pomalých adagiech s chorálovou fakturou, kte-

rá znějí mimořádně homogenně . Filozoficko zádumčivými výrazovými polo-

hami překračuje horizont optimistické Harmoniemusik . V okrajových částech 

je trio basetových rohů nositelem závažných témat i dech beroucí virtuozity . 

Dobové úpravy vybraných čísel z Mozartových operních opusů Kouzelná 

flétna a Figarova svatba tvoří dramaturgický vrchol programu . Zároveň tes-

tují mezní technické a výrazové dispozice historických basetových rohů . Lotz 

Trio tato aranžmá uvádí s vědomím, že v triové redukci se vždy nepodaří zpro-

středkovat plnohodnotný umělecký zážitek originální předlohy . Na dobových 

basetových rozích však znějí v originálním zvuku, který určitě zaujme .

RÓBERT ŠEBESTA

IL PAR ADIS O DI D OLCI SUONI:  
„VENECIE MUNDI SPLEND OR“ (1400 –1600)

24. 9. Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha

„Benátky! Jaké to hluboké kouzlo!“ napsal kdysi vášnivě Franz Liszt .

Benátky, to je tajemství, překvapení, kontrast, nečekané objevy, surreali-

smus, oslava, krása, la dolce vita .

V Benátkách obdivujete majestátní mramorové mozaiky jako z pohádky 

a zářící zlaté pásy v Bazilice sv . Marka, ladně kloužete v nádherné gondole po 

úzkých kanálech kolem historických budov, slavíte bujně karneval, přejdete 

most Rialto, jste fascinováni luxusními paláci a elegantní architekturou re-

nesance a dlouhé hodiny se procházíte malebnými uličkami .  

Benátky jsou plné nádhery .

Možná jednou zmizí pod stoupající hladinou Jaderského moře, ale jejich 

božská hudba tu zůstane navždy . Milovníci hudby obecně mají Benátkám 

hodně co děkovat . Krásným příkladem toho je benátský tiskař Ottaviano dei 

Petrucci . Byl prvním v historii, kdo vynalezl úspěšnou metodu, jak mecha-

nicky tisknout polyfonní hudbu . Jeho sbírka z roku 1501 Harmonice Musicus 

Odhecaton nabízí nádherný přehled typických žánrů a skladatelů z počátku 

16 . století . Zahrnuje mnoho vokálních děl zcela bez textu, očividně zamýš-

lených pro interpretaci na ansámblové nástroje, jako jsou violy da gamba 

a flétny . Řada z této téměř stovky skladeb se stala špičkovými hity v repertoá-

ru tehdejších souborů . A vlámští polyfonní skladatelé zaujímají v této sbírce 

ústřední postavení .

Benátky, toť ráj sladkých tónů! Il paradiso di dolci suoni!

BART SPANHOVE
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LUDWIG VAN BEETHOVEN – S YMFONIE Č. 3 ES DUR OP. 55 „EROIC A“

27. 9. Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Třetí symfonie Ludwiga van Beethovena (1770–1827) je skladbou, která je 

považována za bod obratu v hudební historii a stojí na začátku středního 

tvůrčího období skladatele . Na její kompozici začal skladatel pracovat brzy 

po Symfonii č. 2 op. 36 . Její první nápady se zrodily v bolestném období Hei-

ligenstadské závěti (1802), s technickou realizací díla ale začal až v květnu 

roku 1803 . Skladba byla dokončena začátkem roku 1804 a její premiéra se ko-

nala 7 . dubna 1805 ve Vídni . Politický idealista Beethoven dal dílu původně 

podtitul „Bonaparte“ jako výraz obdivu k osobnosti Napoleona, jenž byl, jak 

skladatel věřil, ztělesněním demokratických ideálů francouzské revoluce . 

Když se však Napoleon nechal o rok později korunovat na císaře, Beethoven 

svou dedikaci zrušil, podtitul změnil na „hrdinskou“ symfonii a dílo připsal 

knížeti Josefu Františku z Lobkovic . 

„Eroica“ byla dlouhá, dvakrát delší než některé Haydnovy a Mozartovy 

symfonie, a byla technicky náročná, přinášela nové a hluboké estetické kvali-

ty, které zpočátku posluchače mátly . Dílo vznikalo v kritické fázi skladatelova 

života, kdy mladý umělec pochopil a musel přijmout úděl hluchého skladate-

le, a odráží vztah k idejím a k aktuální politické události své doby, Napoleo-

novu tažení . Je zajímavé, že tyto souvislosti zcela unikaly Beethovenovým 

současníkům . Na dílo nahlíželi jako na zvláštnost, spíše ohromující než krás-

nou . Skladatel od posluchačů vyžadoval svým nekompromisním estetickým 

postojem trvalé přehodnocení vztahu k celému žánru symfonie . Tato sym-

fonie znamená nejen zlom v Beethovenově tvorbě, ale také v dějinách hudby 

a je jedním ze základních děl světového repertoáru .

Inovace začínají v Eroice už po prvních dvou vstupních akordech první věty, 

které jasně vymezují tóninu Es dur . Hlavní téma zahrají vzápětí violoncella, už 

po pěti taktech ovšem vybočí do mimotonálního cis, které tak hned v úvodu 

velmi vyostří harmonické napětí . Sonátové provedení přináší pozoruhodnou 

frekvenci harmonických změn a rytmického napětí . Vzhledem ke klasicistní 

tradici, kdy se v provedení pracovalo s materiálem expozice, zde Beethoven 

přináší velkou zajímavost a neobvyklost, nové téma . Druhá věta je smutečním 

pochodem na smrt „velkého hrdiny“ a stala se jednou z nejvlivnějších kompo-

zic skladatelovy tvorby . Smuteční pochody zařazovalo do svých symfonií po 

Beethovenovi mnoho skladatelů (Berlioz, Mendelssohn, Mahler) . Následující 

energické Scherzo mění tón, ale nikoli intenzitu hudebního působení . Poslední 

věta je variacemi na téma, které skladatel použil už několikrát dříve, v klavír-

ních Variacích Es dur op. 35 nebo ve svém prométheovském baletu . Není asi 

náhodou, že práce na finále začaly jako první . Když vzpomeneme na složitou 

osobní situaci, ve které se mladý umělec nalézal, a konkrétní politické souvis-

losti své epochy, které jsou ve skladbě projektovány, můžeme si představit vý-

znamovou souvislost s užitím prométheovského tématu . Jako by se skladatel 

identifikoval s řeckým Titánem, který proti vůli bohů přinesl lidstvu jejich po-

svátný oheň . Cílem je pomoc lidstvu, i s rizikem, že na sebe svolá hněv bohů .

JAROSLAV PSZCZOLK A
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JOHANNES BR AHMS – KONCER T D DUR PRO HOUSLE A ORCHESTR OP. 77

27. 9. Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Johannes Brahms (1833–1897) začal roku 1853 spolupracovat s dobově vel-

mi slavným houslistou Eduardem Reményim . Podnikal s ním koncertní 

cesty a velmi si tím rozšířil možnosti své hudební paměti, improvizace, hry 

z listu a okamžité transpozice . Téhož roku se během jedné z takových cest 

setkal s Josephem Joachimem . Tento jednadvacetiletý umělec byl v té době 

již uznávaným houslovým virtuosem . Talentovaný dvacetiletý Brahms byl 

tehdy ještě prakticky neznámý . Oba spolu navázali pevné celoživotní přá-

telství a vzájemně se hudebně ovlivňovali . V korespondenci si vyměňovali 

kontrapunktická cvičení, studovali spolu orchestraci a Joachim byl v tomto 

ohledu skladateli velkým rádcem . Mladý houslista, který Brahmse obdivo-

val, doporučil jeho talent pozornosti manželů Schumannových a Franze 

Liszta . Vztah s Lisztem byl nakonec asi značně rezervovaný, jedna z anek-

dot praví, že Brahms u Lisztovy hry netaktně usnul . Robert Schumann se 

však pro Brahmse nadchl a napsal o něm oslavný článek do Neue Zeit-

schrift für Musik . Tvrdil o něm, že je prorokem německé hudby a dědicem 

jejích tradic . Tím mu však bezděčně trochu ublížil, protože se proti skla-

dateli, jenž byl teprve na počátku své dráhy, ihned mobilizovaly výmarské 

okruhy . 

Joachim svého přítele Brahmse umělecky podporoval . Premiéroval řadu 

jeho skladeb, řídil jeho symfonie a obzvláště si oblíbil houslový koncert, kte-

rý mu byl dedikován . S prací na tomto díle začal Brahms během prázdnin 

roku 1878 . Už koncem srpna toho roku poslal skladatel Joachimovi rukopis 

houslového partu se žádostí o přísnou a nelítostnou revizi . Začala tak velmi 

zajímavá výměna názorů, jejímž výsledkem byla značná proměna původ-

ního tvaru díla . Když Joachim na Nový rok 1879 v Lipsku tento kus premié-

roval, byly z něho již odstraněny dvě prostřední věty a nahrazeny zvukově 

zajímavým Adagiem . Z tohoto důvodu se koncert hraje jako třívětý, přestože 

původně vznikly věty čtyři . Brahms provedl většinu především orchestrač-

ních změn, které Joachim navrhoval . Tento houslista také dopsal k dílu ka-

denci . 

Typickým rysem Brahmsových instrumentálních koncertů je jejich sym-

fonický ráz, party sólových nástrojů jsou organicky zapojeny do symfonic-

kého proudu, bez potřeby okázalé virtuozity . Skladateli byl v tomto ohledu 

vzorem Beethoven, jenž si podobně počínal ve svých posledních třech kla-

vírních koncertech . Stejně i Koncert pro housle op. 61 je spíše symfonií, ve 

které spoluúčinkují sólové housle . Po lipské premiéře proto kritika označi-

la skladbu jako „koncert proti houslím“ . Houslista Pablo de Sarasate se po 

provedení tohoto díla nechal slyšet, že musel ve druhé větě stát na pódiu, 

zatímco hoboj hrál „jedinou dobrou melodii v celém kusu“ . Jedná se o nepo-

chopení Brahmsovy tvůrčí ideje, která sleduje mnohem komplexnější řešení 

hudebního proudu než jednoznačné vyzdvižení přímočaré melodické kon-

cepce sólového nástroje . 
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Zmíněný symfonický ráz Brahmsových skladeb však neznamená, že je 

náročnost sólových partů zjednodušena, technické problémy jsou zde na-

opak navršeny . Koncert D dur byl z tohoto důvodu dlouho opomíjen, teprve 

začátek dvacátého století dílo natrvalo prosadil do repertoáru symfonic-

kých koncertů .

JAROSLAV PSZCZOLK A 

HEC TOR BERLIOZ – FAUSTOVO PROKLETÍ OP. 24  
(L A DA MNATION DE FAUST)

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

Faustovská legenda o věčném sváru dobra a zla inspirovala mnoho skla-

datelů . Beethoven se zabýval myšlenkou kompozice opery na motivy díla 

jeho přítele Goetha, Schubert zhudebnil verše z prvního dílu Fausta (Mar-

kéta u přeslice), Liszt napsal Faustovskou symfonii, Gounod je autorem opery 

Faust, Mahler zhudebňuje ve své osmé symfonii závěrečný text Goethovy 

tragédie . 

Mladý Hector Berlioz (1803–1869) pracoval na Goethově Faustovi velmi in-

tenzivně . Skladateli bylo teprve dvacet čtyři let, když začal ihned po přečte-

ní prvního francouzského Faustova překladu Gérarda de Nervala pracovat 

na zhudebnění textu . Vzniklo tak osm scén, na které byl mladý umělec hrdý 

tak, že svou kompozici poslal Goethovi a dychtivě očekával odpověď . Starý 

básník byl jistě dojat Berliozovým průvodním dopisem, jeho stanovisko však 

bylo odmítavé a pohrdlivé . Podle Goethova přítele, skladatele Carla Friedri-

cha Zeltera, prý básník prohlásil, že hudba nemá myšlenku a je šílená . To byl 

důvod, proč Berlioz jakékoliv další práce na díle odložil a vrátil se k němu až 

po bezmála dvaceti letech (Goethe byl v té době již mrtev) . Roku 1845 se skla-

datel rozhodl, že by mohl být sám autorem textu na motivy faustovské legen-

dy (na libretu spolupracoval s Almire Gandonnière) . V té době už měl Berlioz 

na svém kontě taková díla jako Fantastickou symfonii, Harolda v Itálii nebo 

Romea a Julii. To, co se Goethemu zdálo kdysi šílené, se ukázalo jako geniální . 

Vytvořil novou hudbu a přehodnotil některé z dřívějších faustovských kom-

pozic . Když mělo Faustovo prokletí v říjnu roku 1846 premiéru, kterou řídil 

sám skladatel v pařížské Opéra Comique, dočkalo se nepříznivých recenzí . 

Příčinou možná byla žánrová nejednoznačnost (opera – kantáta) . Veřejnost 

byla apatická, a tak se konala pouze dvě představení, třetí bylo zrušeno . 

Berlioz tehdy psal ve svých pamětech o svém zklamání z „módního paříž-

ského publika“, které s ním stále jedná jako s nějakým „neznámým studen-

tem konzervatoře“ . Prohlásil tehdy, že ho nic v jeho kariéře neranilo hlouběji 

než tato „nečekaná lhostejnost“ . Pro skladatele to tehdy byl nejen citový, ale 

i finanční problém, za všechny výkony totiž platil osobně, což ho ekonomic-

ky značně vyčerpalo . Naštěstí dílo našlo svůj kladný ohlas ve zbytku Evropy, 

a nutno dodat, tento ohlas byl i dobře zaplacen . Francie nakonec také objevi-

la genialitu Berliozovy verze Fausta . Bohužel až po umělcově smrti . 
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Berlioz zprvu nazýval své dílo různě, například Velká opera Faust nebo 

Opera-koncert ve čtyřech aktech atd . Faustovo prokletí však není opera, spíše 

dílo spojující prvky opery, oratoria, baletu a symfonie . To naznačuje i skla-

datel, jenž dal dílu nakonec podtitul, dramatická legenda o čtyřech dějstvích. 

Berlioz posluchači předvádí svou zvláštní zvukovostí množství strhují-

cích hudebních obrazů naplněných dramatickou situací: Uherský pochod (na 

motivy Rákócziho pochodu Jánose Bihariho), Mefistofelův blesk, mrazivý tón 

Mefistofelovy ukolébavky, blábolení zatracených atd . 

Do značné míry je úspěch Berliozovy verze Fausta  dán  jeho hlubokým 

pochopením Goetha . Nechával se slyšet, že Shakespeare a Goethe jsou „tiší 

důvěrníci jeho utrpení, kteří drží klíč k jeho životu“ . Svou hudbou dal básní-

kovu textu něco, co mohou jen nemnozí, nespoutanou genialitu a imaginaci 

do té doby nevídanou a do současnosti ne zcela obvyklou . Vytvořil osobitou, 

expresivní hudební řeč, která dokáže zformovat to, co je u Fausta nezbytné: 

vtip, moudrost, patos atd . Berlioz věděl to, co si většina jeho současníků neu-

vědomovala, že je nutné pokračovat v hudbě tam, kde ji Beethoven zanechal . 

JAROSLAV PSZCZOLK A
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Biografie:

BABOR ÁK ENSEMBLE

Na hudební scéně působí od roku 

2001 . Vystupuje na koncertech 

a festivalech v Evropě a Japonsku, 

nahrává pro Exton a Supraphon . 

Jeho členové jsou úspěšní sólisté, 

laureáti mezinárodních soutěží 

a komorní hráči mladé generace 

(houslisté Dalibor Karvay, Martina Bačová, Roman Patočka, Vladimír Klán-

ský, Aida Shabuová, violisté Jiří Zigmund, Vladimír Kroupa, Karel Untermi-

ller, violoncellistka Hana Baboráková) a přední hráči českých orchestrů 

(Česká filharmonie, SOČR, PKF, FOK) a komorních souborů (Wihanovo 

kvarteto, Haroldovo kvarteto, Epogue quartet, Afflatus Quintet, České none-

to) . Jako hosté vystupují s BE koncertní mistři a první hráči Mnichovské 

a Berlínské filharmonie (Lorenz Nasturica, Wilfried Strehle, Wenzel Fuchs) . 

Repertoár BE zahrnuje skladby barokní, klasicistní, romantické, díla 20 . sto-

letí a dále celou řadu úprav a skladeb souboru přímo věnovaných .

Vlastní debut je spojen s nahráním CD pro Exton se skladbami klasiků 

a skladatelů 20 . století (Mozart, Beethoven, Kroll, Turner) . Úspěšná spoluprá-

ce pokračovala dalším CD Le quatro stagioni – průřez italskou hudbou čtyř 

století (Vivaldi, Corelli, Donizetti, Cherubini, Sinigalia, Rota), které obdrželo 

cenu japonských kritiků . Třetím projektem je CD se skladbami vídeňských 

klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven, Rejcha) . U příležitosti jubilea Bohusla-

va Martinů BE realizoval nahrávku Serenade s jeho komorními skladbami 

(Kvartet a Serenáda) v kombinaci s díly skladatelů Carla Nielsena a Cherlese 

Koechlina .

Od svého založení Baborák Ensemble vystoupil na mnoha koncertech 

v Čechách, Německu a Japonsku a na prestižních festivalech (Pražské jaro, 

Mitte Europa, Concentus Moraviae, Gruenwald Musik Tage, Lípa Musica) . 

V sezóně 2010–2011 byl rezidenčním souborem ČNSO v jeho komorní řadě 

koncertů v klášteře sv . Anežky v Praze .

Repertoár souboru navazuje na tradici, která vznikala v 18 . století . Lesní 

roh byl v té době využíván spíše jako signální nástroj při parforsních honech, 

které pořádali všichni šlechtici . Možná proto se začal těšit široké oblibě, na-

šel si cestu i do koncertních síní a stal se nepostradatelnou součástí hudby 

symfonické i komorní . Skladby Vivaldiho, Corelliho, Moureta, Haendla, Te-

lemanna jsou nedílnou součástí programů BE .

Skladatelé Manheimské školy a vídeňští klasikové napsali celou řadu 

virtuózních skladeb pro lesní roh a smyčce . Velkou inspirací jim bylo umě-

ní českých hornistů té doby . Za všechny uveďme J . V . Sticha-Punta, kte-

rému L . v . Beethoven věnoval Sonátu F dur op . 17 a W . A . Mozart hornový 

part v Symfonii concertante . Skladby období klasicismu tvoří nejpodstat-
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nější část repertoáru BE (J . Haydn, W . A . Mozart, L . v . Beethoven, A . Rejcha, 

L . Boccerinni, V . Stamic, J . B . Vaňhal atd .) . Na počátku 19 . století dochází 

k revolučnímu zdokonalení lesního rohu přidáním ventilů, které umož-

nily zahrát chromatickou řadu tónů . A ve století dvacátém vzniká celá 

řada komorních skladeb pro lesní roh v kombinaci nejen s nástroji smyč-

covými, ale i dechovými a bicími (Janáček, Martinů, Koechlin, Nielsen) . 

Samostatnou kapitolu tvoří skladby přímo napsané nebo autorsky uprave-

né pro soubor . BE překvapuje nečekanými a mnohdy až šokujícími zvuko-

vými kombinacemi a nebrání se výletům do jiných žánrů, jako jsou např . 

jazz, swing, taneční, filmová, etnická a orientální hudba . Pro BE komponují 

a upravují skladatelé M . Bok, F . Šterbák, T . Llle .

BABOR ÁK R ADEK, LE SNÍ ROH, UMĚLECK Ý VED OUCÍ

Hornista Radek Baborák patří mezi nejvýraznější 

osobnosti mezinárodní hudební scény . Pravidelně 

sólově koncertuje s celou řadou světových orchestrů 

a spolupracuje se špičkovými dirigenty a hudební-

ky . Je hostem prestižních festivalů a jeho koncerty 

jsou přenášeny a natáčeny rozhlasovými a televiz-

ními stanicemi (ČT, ČRo, BR, ARD, RTVE, NHK, Eu-

roArts ad .) . Rozsáhlá diskografie zahrnuje ceněné 

nahrávky realizované u předních vydavatelství kla-

sické hudby (EMI, Sony, Exton, Cryston, Suprafhon, 

ArteNova) . Je zakládajícím členem mnoha komorních souborů (Aatus Quin-

tet, Baborák Ensemble, Česká sinfonietta, Český hornový sbor) . Jeho reper-

toár obsahuje prakticky celé dílo pro lesní roh, od barokních koncertů až po 

soudobé skladby jemu dedikované . Sólohornistou Berlínských filharmoni-

ků byl v sezónách 2003–2010 . Jako sólista s nimi vystoupil např . v sále Berlín-

ské filharmonie (Schumannův Koncert pro 4 horny), na Salcburském veliko-

nočním festivalu se sirem Simonem Rattlem a Ianem Bostrigem (Brittenova 

Serenáda, vydáno u EMI Classic) nebo v pražském Stavovském divadle s Da-

nielem Barenboimem (Mozartův Koncert č . 1, vydáno EuroArts) . Je stále čle-

nem Berlínského okteta a jako sólista vystupuje s Berliner Barock Solisten . 

Radek Baborák spolupracuje s mnoha prestižními orchestry po celém světě 

(např . Berlínská filharmonie, Mnichovská filharmonie, DSO Berlin, Symfo-

nický orchestr Bavorského rozhlasu, Bamberští symfonikové, Bach Akade-

mie Stuttgart, Česká filharmonie, FOK, PKF – Prague Philharmonia, Radio 

France) s předními dirigentskými osobnostmi (např . James Lewine, Seiji 

Ozawa, Daniel Barenboim, Neeme Jarvi, Simon Rattle a další) .

Radek Baborák se narodil v Pardubicích v rodině s dlouhou muzikantskou 

tradicí . V osmi letech začal hrát na lesní roh ve třídě prof . Karla Křenka a pod 

jeho vedením se stal vítězem národních soutěží a ve dvanácti letech abso-

lutním vítězem Concertina Praga . O tři roky později získal 3 . cenu na soutěži 

Pražského jara a stal se laureátem Grand Prix Unesco . V letech 1990–1994 po-

kračoval ve studiu na Pražské konzervatoři u prof . Bedřicha Tylšara . Během 
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studií zvítězil na mezinárodních soutěžích v Ženevě (1993), Markneukir-

chenu (1994), ARD v Mnichově (1994) . Obdržel Grammy Classic Award 1995 

a cenu Davidow . 

Paralelně se soutěžními úspěchy se začala rozvíjet jeho sólová kariéra . Ra-

dek Baborák začal sólově koncertovat v mnoha zemích Evropy a v Japonsku . 

Souběžně s dráhou sólisty byl zakládajícím členem Pražské komorní filhar-

monie, v osmnácti letech mu bylo nabídnuto místo 1 . hornisty v České filhar-

monii, zcela výjimečně bez konkurzu, na kterém setrval dva roky . V letech 

1996–2000 působil jako sólohornista Mnichovských filharmoniků . V roce 

2001 uzavřel roční exkluzivní smlouvu u Bamberských symfoniků . Jeho pů-

sobení v orchestrech se uzavřelo v Berlínské filharmonii v sezónách 2003–

2010 . Zcela samostatnou kapitolu tvoří jeho aktivity na poli komorní hudby . 

Radek Baborák je členem Aatus Quintetu, který získal první cenu na soutěži 

ARD v Mnichově . V roce 2001 založil Baborák Ensemble, jehož základní obsa-

zení je lesní roh a smyčcové kvarteto, a Český hornový sbor, navazující na tří-

setletou tradici hry na lesní roh v Čechách . V duu hraje s klavíristkou Yoko Ki-

kuchi, harfistkou Janou Bouškovou a varhaníkem Alešem Bártou . Je členem 

Berliner Philharmonisches Oktett, který je nejstarším souborem v historii 

Berlínských filharmoniků . Spolupracuje s Berliner Barock Solisten a dalšími 

mimořádnými muzikanty, mezi něž patří Yem Bronfmann, Andreas Schi, Ian 

Bostrige, Emanuel Pahud, Albrecht Mayer, Wenzel Fuchs, Lorenz Nasturica, 

Daishin Kashimoto, Guy Braunstein . 

Radek Baborák působil jako docent v Nadaci Artura Toscaniniho v Bolo-

gni, profesorsky hostuje na TOHO University v Tokiu a v Escuela Superior de 

Música Reina Sofía v Madridu . V současnosti vyučuje na AMU v Praze . V roce 

2010 inicioval vznik orchestru Česká sinfonietta, jehož je uměleckým vedou-

cím a dirigentem . Jeho členy jsou nejvýraznější čeští hudebníci mladé gene-

race . 

Rozsáhlá diskografie Radka Baboráka zahrnuje hudbu všech období, ori-

ginální kompozice pro lesní roh, ale také celou řadu překvapivých úprav . 

Ocenění se dostalo zvláště jeho interpretaci skladeb J . S . Bacha ve vlastních 

transkripcích . Nahrávky jsou realizovány u předních vydavatelství klasické 

hudby: Exton, Cryston, Supraphon, EMI, SONY, ArteNova .

BENDA QUAR TET

Benda Quartet je mladý a dyna-

mický soubor skládající se výhrad-

ně z členů Janáčkovy filharmonie 

Ostrava . Vznikl v roce 2012 na po-

pud houslistů Petra Bendy a Petra 

Grabovského . I coby členové velké-

ho symfonického orchestru chtěli 

provozovat kvalitní komorní hudbu a pokračovat tak nadále v realizaci ko-

morních projektů, kterým se hojně věnovali již od dob studií nejen v České 

republice, ale také na prestižních zahraničních školách a mistrovských kur-
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zech, v neposlední řadě také během Bendova mnohaletého působení v PKF 

– Prague Philharmonia . Oba houslisté mají bohatou praxi v sólové a komor-

ní činnosti, za sebou celou řadu společných koncertů i angažmá v rámci vět-

ších komorních uskupení jako např . Jack Martin Händler Academy v Lucem-

bursku . Jeden z projektů Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě 

jim dal v roce 2012 příležitost spolupracovat s dalšími předními hudebníky 

Janáčkovy filharmonie, mezi nimiž byli violoncellista Tomáš Svozil a violis-

ta Marek Šumník . Na základě tohoto setkání a navíc po velmi intenzivní mu-

zikantské zkušenosti ve speciálně vytvořeném festivalovém komorním an-

sámblu se pak již současný Benda Quartet rozhodl s podobnou intenzitou 

a entusiasmem nadále soustavně věnovat bohatému kvartetnímu repertoá-

ru . Přestože je Benda Quartet zatím poměrně mladé těleso, má za sebou již 

celou řadu úspěchů . Za zmínku z poslední doby stojí například koncert ze 

7 . dubna 2014, který se uskutečnil v rámci komorní abonentní řady jubilejní 

60 . sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava a sklidil u obecenstva velký ohlas . 

Tento koncert byl mimo jiné také zaznamenán Českým rozhlasem . Na jaro 

2015 členové kvarteta připravili kromě koncertů klasických projekt tematic-

ky věnovaný 70 . výročí konce 2 . světové války, svou koncertní nabídku obo-

hacují i o koncerty speciálně zaměřené pro mládež .

BERNOLD PHILIPPE, DIRIGENT, FLÉ TNA (FR ANCIE)

Philippe Bernold započal svá hudební studia ve 

francouzském Colmaru nejprve studiem flétny 

a později dirigování u René Mattera, který byl sám 

studentem Charlese a Fritze Münchových . Studium 

flétny na Pařížské konzervatoři zakončil získáním 

1 . ceny konzervatoře a hned následující rok, ve věku 

23 let, byl jmenován prvním sóloflétnistou v Orches-

tre de l‘Opéra National de Lyon . V roce 1987 zvítězil 

v Mezinárodní soutěži Jean-Pierra Rampala (Pre-

mier Grand Prix) . Toto vítězství mu umožnilo od-

startovat sólovou kariéru a spolupráci s předními světovými umělci a or-

chestry (M . Rostropovič, J .-P . Rampal, M . Nordmann, B . Hendricks, 

Orchestre de Paris, Budapešťský komorní orchestr F . Liszta, Manchaster Ha-

llé Orchestra, Varšavská filharmonie, Tapiola Sinfonietta, Orchestre Natio-

nal de Lyon, Tokijský symfonický orchestr) . Vystupoval pod taktovkou celé 

řady významných dirigentů (S . Bychkov, J . E . Gardiner, L . Maazel, K . Naga-

no, Sir Y . Menuhin, M . Inoué, T . Koopman a mnoho dalších) na koncertech 

v Royal Festival Hall v Londýně, v Pleyel Hall a Théâtre du Châtelet v Paříži, 

v Kolínské filharmonii, Varšavské filharmonii, v Châtelet Théâtre 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 pod-

nět Johna Elliota Gardnera a Kenta Nagana hudební těleso Les Virtuoses 
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de l’Opéra de Lyon . Ansámbl si brzy získal uznání díky vysoké úrovni in-

terpretace .

Bernold působil jako asistent dirigenta Orchestre de Bretagne, který sám 

dirigoval na dvaceti koncertech v sezóně 1999–2000 . Od té doby je jako diri-

gent zván ke spolupráci s Varšavským symfonickým orchestrem, s nímž ab-

solvoval zájezd do Lisabonu, Bilbaa, Valencie, Nantes a Varšavy, s Orchestre 

de l´Opera National de Lyon, se kterým vystoupil na Mezinárodním hudeb-

ním festivalu v Colmaru (jako dirigent i sólista), s Baden Baden Philharmo-

nie, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre Philharmonique de Marseille, 

Orchestre de Picardie, Orchestre d‘Auvergne, Orchestre de Cannes, Bucheon 

Philharmonic (Soul), San Remo Symphonic Orchestra a s Cappellou Istropo-

litana, s níž v roce 2003 vystoupil jako první hostující dirigent . Spolupracoval 

s mnoha předními umělci (M . Portal, L . Korcia, R . Capuçon, F . Say, S . Naka-

riakov a C . Tiberghien) . V roce 2008 a 2009 zahájil spolupráci s orchestrem 

Pařížské konzervatoře a realizoval několik nahrávek s Ensemble Orchestral 

de Paris . Philippe Bernold dirigoval také slavný Orchestr Simóna Bolívara 

v Caracasu (Venezuela) . V roce 2008 Sinfonia Varsovia se sólistou Alexejem 

Ogrinčukem provedla pod jeho taktovkou mozartovský program pro televiz-

ní stanici Mezzo .

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 na-

hrávek s klavíristou Alexandrem Tharaudem, které byly velmi příznivě přija-

ty kritikou (ocenění Choc časopisu Le Monde de la Musique a Diapason d´Or) .

Philippe Bernold je profesorem komorní hudby na Pařížské konzervatoři 

a profesorem flétny na Národní konzervatoři v Lyonu .

BÖHM HENRY K, BARY TON (NĚ MECKO)

Svou hudební dráhu odstartoval v rodných Drážďa-

nech v chlapeckém sboru při kostele sv . Kříže Dresd-

ner Kreuzchor . Poté studoval zpěv na Vysoké hudeb-

ní škole v Drážďanech a pracoval s Brigittou 

Fassbaender, Franzem Grundherem a Irmgardou 

Hartmann-Dressler . Vyhrál 1 . cenu v Mezinárodní 

soutěži Roberta Schumanna ve Zwickau a získal 

2 . místo v celoněmecké soutěži Gesang Berlin . 

V operních domech v Kolíně, Lipsku, Hannoveru, 

Braunschweigu, Essenu a dalších zpíval role Papage-

na (Kouzelná flétna), Conteho Almavivy a Figara (Figarova svatba), Dona Gio-

vanniho, Evžena Oněgina, Fritze (Mrtvé město), Harlekýna (Ariadna na Na-

xosu), Královského hlasatele (Lohengrin), Marcella (La Boheme), Giorgia 

Germonta (La Traviata), Enrica (Lucia di Lammermoor), Bottoma (Sen noci 

svatojánské) a Eisensteina (Netopýr) . Hostoval na mnoha festivalech jako 

např . Salzburger Festspiele, Seefestspiele Mörbisch, Dresdner Musikfestspi-

ele, Rheingau-Musikfestival, Settimane Bach Milano, Wratislavia Cantans, 
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Bachfest Leipzig, Brucknerfest Linz, Mecklenburg Vorpommern Festival 

a Magdeburger Telemann Festtage . Spolupracoval s celou řadou dirigentů, 

mezi něž patří Peter Schreier, Helmuth Rilling, Friedrich Haider, Roberto Pa-

ternostro, Daniele Callegari, Phillipe Augin, Alexander Joel, Jari Hämäläinen, 

Roger Epple, Julia Jones, Henrik Nánási a Hans-Christoph Rademann . Jeho 

koncertní činnost ho pravidelně přivádí do koncertních síní v Německu i v za-

hraničí: např . Berliner Philharmonie, Festspielhaus Baden-Baden, Münchner 

Philharmonie, Cité de la musique Paris, Megaron Athen, Sala Nacional Mad-

rid, Seoul Arts Centre a Suntory Hall Tokio . Při těchto příležitostech vznikly 

rozhlasové a CD nahrávky pro DRadio Kultur, Deutschlandfunk, MDR Figaro, 

NDR, RAI a Radio France a pro vydavatelství Genuin, cpo a CAPRICCIO . Nej-

novějším počinem je premiérové vydání CD s písněmi Jeana Sibelia u Coviello 

Classics . Henryk Böhm je od roku 2013 profesorem zpěvu na Vysoké škole 

hudby, divadla a médií v Hannoveru a je zakladatelem renomovaného písňo-

vého koncertního cyklu Das Lied in Dresden, který se koná v Drážďanech .

BR AUNER TOM Á Š, DIRIGENT

Patří k nejvyhledávanějším dirigentům své genera-

ce . V současné době je šéfdirigentem Plzeňské 

filharmonie a hlavním hostujícím dirigentem Sym-

fonického orchestru Českého rozhlasu v Praze .

Kromě výše zmíněných uměleckých pozic Tomáš 

Brauner pravidelně spolupracuje s předními symfo-

nickými orchestry a operními domy . V minulých se-

zónách to byly Symfonický orchestr hlavního města 

Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Slovenská 

filharmonie, Philharmonie Südwestfalen, Státní or-

chestr moskevského rozhlasu, Orchestra of Colours Athen, Janáčkova filhar-

monie Ostrava, Pražský komorní orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, 

Filharmonie Bohuslava Martinů, Moravská filharmonie Olomouc nebo Seve-

ročeská filharmonie Teplice . 

Uměleckou dráhu operního dirigenta zahájil v Divadle J . K . Tyla v Plzni, 

kde premiéroval nebo nastudoval velký počet operních titulů . Jmenujme 

Ponchielliho La Giocondu, Mozartova Dona Giovanniho, Čajkovského Pan-

nu orleánskou, Dvořákova Jakobína, Pucciniho Turandota, Adrianu Lecou-

vreur od Francesca Cilei ad .

V roce 2008 debutoval ve Státní opeře Praha představením Verdiho Othe-

lla . Následovaly Massenetův Don Quijote, Rossiniho Lazebník sevillský, Pu-

ciniho Bohéma a Tosca, Verdiho Nabucco, Mozartova Kouzelná flétna nebo 

také koncertní provedení Mignon Ambroise Thomase .

V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě nastudoval Verdiho 

operu Nabucco a Ernani nebo Gounodovu operu Romeo a Julie . V Palacio de 

Bellas Artes v Mexico City dirigoval operu Leoše Janáčka Její pastorkyňa . 

Je zván též významnými mezinárodními festivaly: Bad Kissingen, Festival 

Richarda Strausse v Garmisch Parten-Kirchen, kde provedl Alpskou symfo-
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nii Richarda Strausse se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu . Dále 

hostoval na festivalech Pražské jaro, MHF Smetanova Litomyšl, MHF Český 

Krumlov .

Tomáš Brauner se narodil v roce 1978 v Praze . Studoval hru na hoboj a di-

rigování na Státní konzervatoři v Praze . V roce 2005 absolvoval Hudební fa-

kultu Akademie múzických umění, obor dirigování . Následovala studijní 

stáž na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst . V roce 2010 

se stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose 

v Athénách .

C AL S ISABELLE, S OPR ÁN (FR ANCIE)

Isabelle Cals zpívala v největších operních domech 

a síních Evropy (Opéra National de Paris, milánská 

La Scale, Amsterdamská opeře, Barbican Center, Le 

Théâtre des Champs-Elysées, La Monnaie v Bruselu, 

Les Chorégies d’Orange, Il Teatro Regio di Torino, Le 

Grand Théâtre de Geneve, Le Châtelet) i na Salcbur-

ském festivalu .

Z dirigentů, s nimiž vystupovala, uveďme Sira Co-

lina Davise, Armina Jordana, Antonia Pappana, Va-

lerije Gergijeva, Lawrence Fostera, Johna Nelsona, 

Jamese Conlona, Michela Plassona, Jesúse López-Cobose . 

Svou kariéru zahájila jako mezzosopranistka, ale od začátku zpívala větši-

nou repertoár, kterému se říká „zwischenfach“, tedy na rozhraní mezzosop-

ránu a sopránu . Zhostila se např . těchto rolí: Giulietta (Hoffmannovy povíd-

ky), Béatrice (Béatrice et Benedict), Ascanio (Benvenuto Cellini), Markétka 

(Faustovo prokletí), Melisanda (Pelleas a Melisanda), Helena (Krásná Hele-

na), Concepción (Španělská hodinka) . 

Mezi její angažmá z poslední doby patří Donna Elvira (Don Giovanni) na 

Festivalu Francouzského rozhlasu v Montpellier, Lidský hlas pod taktovkou 

François-Xaviera Rotha, Taťána (Evžen Oněgin) v Opeře Vichy, Madame Li-

doine (Dialogy karmelitek) v Opeře Massy, Guvernantka (Padlí andělé – The 

Turn of the Screw) v Opeře Tours s Orchestrem Dolní Normandie, Micaelu 

(Carmen) v Hong Kongu, opera La Chute de Fukuyama (světová premiéra) 

v Paříži (Salle Pleyel), Messiaenův písňový cyklus Harawi na Festivalu de La 

Meije v Paříži (Athénée), Alice Ford (Falstaff) v Opeře Massy, v Opeře Tours 

a v síni Gulbenkianovy nadace v Lisabonu . 

Její rozsáhlý symfonický repertoár zahrnuje mimo jiné Berliozovy Letní 

noci a Smrt Kleopatry, Ravelovu Šeherezádu, Beethovenovou 9 . symfonii 

a Ah perfido, Poulencovo Gloria, Mozartovo Requiem a Honeggerovu Janu 

z Arku na hranici .
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C APELL A M ARIANA

Cappella Mariana je komorní vo-

kální soubor, který se specializuje 

na interpretaci středověkého více-

hlasu, renesanční polyfonie a vo-

kálních děl raného baroka . Vy-

stoupení ansámblu se setkala 

s nadšeným přijetím publika, kri-

tika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem . 

Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokál-

ních souborů se zaměřuje na uvádění pozapomenutých děl vrcholné vokál-

ní polyfonie z oblasti italské, vlámské či anglické renesance . Umělecky za-

střešuje koncertní cyklus s názvem Postní pátky, navazující na tradici 

hudebních představení u křižovníků u Karlova mostu .

Členy souboru jsou mezinárodně renomovaní pěvci, kteří pravidelně 

spolupracují se souborem Collegium Marianum a vystupují na prestižních 

evropských festivalech (např . Festival de Sablé, Festival Baroque de Pon-

toise, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské 

jaro, Mitte Europa či Bolzano Festival Bozen) . Dále se věnují interpretaci 

barokní a předromantické hudby a účinkují na českých a zahraničních pó-

diích se soubory jako Bach Collegium Japan, Collegium Vocale Gent, Ti-

burtina ensemble, Collegium 1704 a Doulce Memoire . V prosinci 2012 an-

sámbl vydal svou profilovou nahrávku pod názvem Sacrum et Profanum . 

Ansámbl působí pod uměleckým vedením Vojtěcha Semeráda, který po 

ukončení studií na Univerzitě Karlově v Praze a Conservatoire national supé-

rieur v Paříži pokračuje na papežském institutu Musica Sacra v Římě a dále si 

prohlubuje studium od gregoriánského chorálu až po renesanční polyfonii .

COLLEGIUM 1704 A COLLEGIUM VO C ALE 1704

Slaví-li Collegium a Collegium Vo-

cale 1704 své desáté výročí prove-

dením Mše h moll Johanna Sebas-

tiana Bacha, není to zdaleka jen 

proto, že „největší hudební dílo 

všech dob a národů“ je pro podob-

nou příležitost nebývale vhodnou 

volbou . Již před deseti lety totiž zazněla v Rudolfinu v podání Collegia 1704 

právě Bachova Mše h moll a tehdejší koncert může být při zpětném pohledu 

chápán jako symbolický okamžik zrození souboru, tak jak jej dnes známe . 

Koncert s náročným programem byl součástí festivalu Pražské jaro, což do 

značné míry umožnilo jeho realizaci . Zároveň byl ovšem součástí projektu 

„Bach – Praha – 2005“, jehož cílem bylo uvést v Praze v Bachově jubilejním 

roce čtyři velké vokálně-instrumentální skladby tohoto skladatele: oboje 

Pašije, Mši h moll a Vánoční oratorium . Václav Luks přitom navázal na svoji 
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zkušenost hráče na barokní lesní roh, kdy zažil s různými orchestry a sbory 

četná kvalitní provedení Bachových děl v mnohých německých městech . 

Bylo by možné něco podobného uskutečnit i v Praze v režii českého soubo-

ru? Předpokládalo to ovšem sestavit kvalitní vokální ansámbl, rozšířit stá-

vající ansámbl instrumentální a také povznést řízení a organizaci souboru 

na novou úroveň . Bachovský koncertní cyklus tak vedl k ustavení Collegia 

1704 v jeho současné podobě .

Jak to tak bývá, každému zrození předchází různě dlouhá přípravná fáze . 

Prehistorie Collegia 1704 sahá až do začátku devadesátých let minulého sto-

letí . Václav Luks tehdy studoval na plzeňské konzervatoři, kde se svými spo-

lužáky založil soubor Collegium musicum Plzeň, hrající ovšem zatím ještě na 

moderní nástroje . Skupinka hudebníků pokračovala v příležitostné koncert-

ní činnosti i po ukončení studia v Plzni, Václav Luks tehdy studoval na HAMU 

v Praze (mj . u prof . Zuzany Růžičkové) . Již v té době vznikla idea založit stá-

lý ansámbl a bylo také vymyšleno jeho jméno, které nese dodnes . Zásadní 

impuls ovšem přinesla Václavova cesta do Basileje, jež vyústila ve studium 

na Schole Cantorum Basiliensis . Dalo by se říci, že Václav Luks tak „prošla-

pal“ cestu řadě svých českých kolegů; jen z bývalých spolužáků z Plzně jej 

postupně následovali Helena Zemanová, Lenka Torgersen, Luděk Braný či 

Petr Skalka . Ovšem vzniklé kontakty působily i opačným směrem, brzy se 

tak v Čechách objevili a dodnes s Collegiem 1704 pravidelně vystupují napří-

klad Xenia Löffler či Christian Leitherer, Václavovi spolužáci z Basileje . V roce 

1996 natočilo Collegium 1704 své první CD; pro další směřování souboru je 

příznačné, že bylo věnováno orchestrálním skladbám Jana Dismase Zelen-

ky . Začátkem nového tisíciletí se činnost souboru zintenzivnila, vznikly další 

nahrávky a byl také uskutečněn první koncertní cyklus s názvem Praha – Ev-

ropa . Teprve v roce 2005 se Collegium 1704 stalo v pravém slova smyslu ba-

rokním orchestrem – a Václav Luks dirigentem .

Číslovka 1704 v názvu souboru označuje rok, z nějž pochází vůbec první do-

ložená skladba Jana Dismase Zelenky . Byla jí jezuitská holdovační školská hra 

Via laureata, kterou provedli malostranští jezuité k poctě mocného hraběte 

Heřmana Jakuba Černína, známa je však pouze synopse uvádějící Zelenkovo 

jméno, zatímco hudba se bohužel nedochovala . Je ovšem také možné, že vý-

znam čísla stojícího v názvu souboru byl domyšlen (či objeven) až později . To 

by však vůbec nevadilo . Jen – ohlédneme-li se za uplynulým desetiletím exis-

tence souboru – by bylo nutno začít uvažovat o prorocké moci čísel .

COLLEGIUM M ARIANUM

Pražský soubor Collegium Maria-

num se od svého založení v roce 

1997 věnuje provádění hudby 

17 . a 18 . století se zaměřením na 

české a ve střední Evropě působící 

autory . Jako jeden z mála takto 

profilovaných profesionálních 
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souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se 

také věnuje scénickým projektům . 

Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, 

která zároveň hostuje jako sólistka u významných evropských orchestrů . 

Badatelská činnost Jany Semerádové, stejně jako její studium barokní ges-

tiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě 

hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem a jsou také 

předpokladem nevšedních dramaturgií souboru s řadou novodobých premi-

ér děl hudební historie . Soubor úzce spolupracuje s významnými evropský-

mi dirigenty, sólisty, režiséry či choreografy, jako jsou Andrew Parrott, Hana 

Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, 

Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun 

Skamletz . Významná je též spolupráce s loutkovým divadelním souborem 

Buchty a loutky, se kterým Collegium Marianum uvádí originální projekty 

(barokní opera Calisto) . 

Soubor Collegium Marianum 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 pódi-

ích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam 

Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música 

Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Mora-

viae byla přijata s velkým úspěchem . V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou 

spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hud-

ba Prahy 18 . století“ vydalo již šest jeho nahrávek: J . J . I . Brentner – Koncerty 

a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F . Jiránek – Concerti 

(IRR Outstanding, Diapason), J . D . Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie), Musi-

ci da camera (Tip Harmonie, Tip Editora) a J . A . Sehling – Vánoce v pražské 

katedrále (Tip Harmonie) . Ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon dále 

vznikla nahrávka J . D . Zelenky – Lamentationes Jeremiae Prophetae (Tip 

Harmonie, Tip Editora) . Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD 

sopranistky Simony Houda-Šaturové Gloria a na vydání DVD Maddalena ai 

piedi di Cristo . 

V letošním roce pořádá Collegium Marianum již patnáctý cyklus koncert-

ní řady nazvané Barokní podvečery . Svou tematicky zaměřenou dramaturgií 

a úzkým propojením s historickými prostorami starobylé Prahy představují 

Barokní podvečery ojedinělý projekt nejen v českém, ale i v mezinárodním 

kontextu . Collegium Marianum je rezidenčním souborem Mezinárodního 

hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby .

V lednu 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy 

o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí Mezinárodní hudeb-

ní rady UNESCO .
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C ZECH VIR TUOSI

Komorní orchestr Czech Virtuosi 

(umělecký vedoucí K . Procházka) 

vznikl a zahájil svou koncertní 

činnost v lednu 1998 . Členy an-

sámblu jsou koncertní mistři a só-

listé na dechové nástroje dvou br-

něnských těles – Filharmonie Brno 

a Janáčkovy opery . Repertoár souboru zahrnuje díla od baroka po součas-

nost, a to nejen symfonická, ale i hudbu duchovní (kantáty a oratoria) 

a operní . Doménou orchestru je hudba Mozartova – jen ve Vídni soubor pro-

vedl souborně čtyři Mozartovy opery . Czech Virtuosi jsou každoročně zvá-

ni na významné české i zahraniční hudební festivaly (Rakousko, Francie, 

Belgie, Španělsko‚ Polsko, Německo, Holandsko a další) . K nejúspěšnějším 

patří koncerty ve slavném vídeňském Konzerthausu, v Mnichově, Salcbur-

ku a koncertní turné do Japonska v roce 2003 . V současné době jsou zváni do 

Itálie, Francie, Belgie a Rigy . S tělesem hostovalo již více než 130 vynikají-

cích instrumentalistů, operních pěvců a sborů a na tři desítky dirigent-

ských osobností doslova z celého světa . Vzácní hosté jsou pravidelně před-

stavováni i domácímu publiku v Brně – tradicí se již staly adventní 

a vánoční koncerty v katedrálách věnované hudbě barokních mistrů . Kro-

mě profilového CD s hudbou Respighiho, Prokofjeva a Dvořáka natočili 

Czech Virtuosi též unikátní sérii CD pro belgickou společnost PHAEDRA, 

např . instrumentální koncerty belgických Mozartových současníků . Po-

slední nahrávkou je Pastorální mše českého skladatele, též současníka Mo-

zartova, Fr . Maxe Knížete . Publikum i odborná kritika cení na orchestru 

Czech Virtuosi stylovou čistotu, barevnost, dokonalou souhru a spontánní 

muzikálnost .

ČERNOHOR SK Ý JAKUB, HOUSLE, UMĚLECK Ý VED OUCÍ

Absolvent ostravské konzervatoře u doc . V . Kuzníka 

(r . 1994) a Hudební fakulty AMU v Praze u prof . 

P . Messiereura (v r . 1998) . V letech 1998–2000 se zú-

častnil studijního pobytu v Japonsku na Toho Gaku-

en Orchestra Academy, kde působil také jako kon-

certní mistr symfonického orchestru . Během studií 

získal řadu ocenění na interpretačních soutěžích . 

V r . 1992 to byla 3 . cena v Soutěži českých konzerva-

toří v Teplicích, v r . 1993 2 . cena v soutěži O cenu 

Beethovenova Hradce, v r . 1992 1 . cena v oboru kvar-

tetní hra v soutěži O cenu Beethovenova Hradce . Vystupoval sólově s několi-

ka našimi orchestry: Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Hradec 

Králové, Komorním orchestrem mladých sólistů . Několikrát nahrával pro 

Český rozhlas, spolupracuje s Moravskými komorními sólisty, účinkuje 
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v Talichově komorním orchestru a příležitostně i v dalších souborech . Půso-

bí také jako pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě . V roce 2004 se 

uvedl jako vedoucí Janáčkova komorního orchestru na turné v Jižní Koreji . 

V létě 2005 se zúčastnil Festivalu komorní hudby s Cleveland Philharmonic 

Orchestra (Kent Blossom Festival, USA) .

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 doká-

že posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním 

cítěním .

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 padesát let . V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád 

Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské 

činnosti, loni pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna v obo-

ru hudba . Druhým sbormistrem je Jan Ocetek (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 Jiří Bělohlávek, Jakub 

Hrůša, Jakub Klecker, Tomáš Netopil, Libor Pešek, Leoš Svárovský, Juraj Val-

čuha, Christian Arming, Marc Albrecht, Marcus Bosch, Stephan Blunier, Je-

an-Claude Casadesus, Dennis Russel Davies, Christoph Eschenbach, Gabriel 

Feltz, Ivan Fischer, Nikolaus Harnoncourt, Manfred Honeck, Neeme, Paavo 

a Kristian Järvi, Dmitrij Kitajenko, Marko Letonja, Kurt Masur, Zubin Mehta, 

Ingo Metzmacher, Yannick Nézet-Séguin, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling, 

Steven Sloane, Michael Tilson Thomas, Mario Venzago, Walter Weller, Simo-

ne 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 v kategoriích Soubor roku 2007 

(provedení Brucknerových motet) a Nahrávka roku 2007 za Lisztovo oratori-

um Christus . Nahrávka skladby B . A . Zimmermanna Requiem für einen jun-

gen Dichter získala v roce 2009 Cenu německé gramofonové kritiky (Preis der 
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Deutschen Schallplattenkritik) . Ocenění sbírá sbor i na jiných kontinentech – 

japonský hudebně-kritický časopis Geijutsu Disc Review mu v září 2011 udě-

lil za live nahrávku Dvořákova Requiem 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 .

ČÍŽEK VÁCL AV,  TENOR

Václav Čížek studoval zpěv na Církevní konzervatoři 

v Opavě pod vedením Sylvy Pivovarčíkové, Karla 

Smolky a Alexandra Vovka . Ve studiích pokračoval 

nejprve na JAMU v Brně u Zdeňka Šmukaře, kde 

v rámci komorní opery provedl role Paolina v Cima-

rosiho Il matrimonio segretto a Lenského v Čajkov-

ského Evženu Oněginovi, a poté na Ostravské uni-

verzitě ve třídě Alexandra Vovka, kde ztvárnil role 

Rinuccia v Pucciniho Gianni Schicchi a Dona Otta-

via v Mozartově Donu Giovannim . Jako sólista a člen 

vokálních ansámblů pravidelně spolupracuje s orchestry Collegium 1704, 

Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque nebo Hof Musici 

a s dirigenty, jako jsou Václav Luks, Hans-Christoph Rademan, Vojtěch Spur-

ný, Roman Válek, Adam Viktora, Marek Štryncl či Michal Klauza . Představil 

se v inscenacích režisérů Ursel Herrmann, Constance Larrieu, Ondřeje Ha-

velky, Lindy Keprtové, Karla Drgáče a Michaela Ramacha . Je pravidelně zván 

na prestižní festivaly a na koncertní a operní pódia ve Francii (Opéra Royal 

de Versailles, Théâtre de Caen, Opéra de Dijon, Festival de La Chaise-Dieu), 

v Beneluxu (Festival Oude Muziek Utrecht, Bozar v Bruselu, Musica Antiqua 

Brugge), Německu (Bachfest Stuttgart, Tage Alter Musik Regensburg), Ra-

kousku (Konzerthaus ve Vídni), Polsku (Chopinův festival ve Varšavě, Festi-

val Muzyki Polskiej Krakow) a České republice (Pražské jaro, Smetanova Li-

tomyšl, Svatováclavský hudební festival) . Podílel se na řadě nahrávek 

především s díly J . D . Zelenky (Responsoria pro hebdomada sancta, Sanctus 

et Agnus Dei, Missa Omnium Sanctorum, Missa Sanctissimae Trinitatis, Mi-

ssa Paschalis) a J . S . Bacha (Mše h moll) s orchestry Collegium 1704 a Ensem-

ble Inégal . 
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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 . Ma-

hlera . Díky své muzikálnosti je zároveň vyhledávanou interpretkou sou-

časné hudby .

Zpívala téměř ve všech zemích Evropy, ale také v Japonsku, kde se mimo 

jiné představila v titulní roli Janáčkovy Lišky Bystroušky v japonské premiéře 

s Tokijským symfonickým orchestrem . Se stejnou rolí spolupracovala v roce 

2003 s milánskou operou La Scala . Dvořákova Rusalka má v jejím repertoáru 

také důležité místo (Národní divadlo Praha, Brno, Ostrava, Český Krumlov, 

Loket, Karlsruhe, Ĺ Opera di Roma) .

Hostovala s mnoha zahraničními orchestry, mezi nimiž jsou i tak pres-

tižní ansámbly jako Mnichovská filharmonie, Filharmonický orchestr Kolí-

na nad Rýnem, Göteborgs Symfoniker, Odense Symfoniorkester, Slovenská 

filharmonie 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 Bohème 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 datu-

je její pedagogická činnost, a to na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a od roku 

2008 také na katedře sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity .

DROY SÉBA STIEN,  TENOR (FR ANCIE)

Francouzský tenorista Sébastien Droy studoval 

4 roky muzikologii na pařížské Sorbonně . V roce 

1999 nastoupil jako zpěvák na Conservatoire Natio-

nal Superieur de Musique de Paris . Po obdržení di-

plomu v roce 2003 zahájil svou pěveckou kariéru, 

která spočívala především v operním zpěvu . Od sa-

mého počátku vystupoval v přibližně 25 různých 

rolí od barokního období po hudbu 20 . století . K jeho 

oblíbenému a nejčastějí zpívanému repertoáru pat-

ří Mozartovy opery . Zpíval např . tyto role: Ottavio 

(Don Giovanni) v operních domech v Tours a Monte Carlu, Ferrando (Così 

fan tutte) v divadle v Saint-Etienne, v Opera National du Rhin a na několika 
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letních festivalech jako Antibes a Beaune (pod vedením Marca Minkowské-

ho), Idamante (Idomeneo) v Opera national du Rhin a v Auditoriu v Lyonu, 

Belmonte (Únos ze serailu) v divadle v Saint-Etienne, Agenore (Il Re Pastore) 

v Théâtre des Champs Elysées v Paříži a v opeře v rakouském Innsbrucku 

a Tamino (Kouzelná flétna) v pěti různých produkcích v operních domech 

v Saint-Etienne, Marseille, Metách a ve Štrasburku a později také v Národní 

opeře Bordeaux .

Vystupoval v různých rolích ve Francii i v zahraničí, např . Adonis (De-

smarestova Vénus et Adonis) v Lotrinské národní opeře pod taktovkou Chris-

topha Rousseta, Pylade (Gluckova Ifigenie na Tauridě), Hrabě Almaviva (Ro-

ssiniho Lazebník sevillský) v opeře v Nancy, Tours Rennes a Toulonu, Paris 

(Offenbachova Krásná Helena) v opeře Théâtre du Capitole v Toulouse a po-

tom ve švýcarském Lausanne, v Nantes, Bordeaux a ve Štrasburku, Alfréd 

(Netopýr J . Strausse) v Toulouse, Fenton (Verdiho Falstaff) v Montpellier, An-

dreloun (Gounodova Mireille) v Pařížské národní opeře, Tybalt (Gounodova 

opera Romeo a Julie) v Nizozemské opeře v Amsterdamu, Le Chevalier de La 

Force (Poulencovy Dialogy karmelitánek) v Avignonu a nedávno Cassio ve 

Verdiho Othellovi v Marseille, Rodrigo (Debussyho Rodrigo a Jimena) v síni 

Petrohradské filharmonie a Tom Rakewell (Stravinského Život prostopášní-

ka) v Lotrinské národní opeře, Fritz (Offenbachova Velkovévodkyně z Gerol-

steinu) ve Valonské královské opeře, Artémidore a Dánský rytíř (v Gluckově 

Armidě) v Národní opeře v Amsterdamu .

Sébastien Droy také často zpívá duchovní hudbu a oratorní repertoár: 

např . Berliozovo Kristovo dětství v katedrále Notre Dame v Paříži a v Lyonu, 

Bachovy Mše b moll na mnoha festivalech a Janovy pašije v Auditoriu Radio 

France, Mozartovo Requiem v Budapešti . Spolupracuje s dirigenty jako Serge 

Baudo, John Nelson, Michel Corboz, Kurt Mazur či Ivan Fischer v řadě evrop-

ských zemí: Německo – Brémy a Halle, Belgie – Brusel, Itálie – Benátky, Rusko 

– St . Petersburg, Španělsko – Bilbao, Valencie .

V neposlední řadě si Sébastien Droy hluboce cení intimnější a jemnější 

stránky francouzské melodické a písňově tvorby, ale také jejích drsnějších 

a vášnivějších dimenzí . V rámci recitálů přednesl Faurého, Debussyho, Gou-

nodova, Lisztova, Schumannova a Brahmsova díla (Mélodies de Venise, Ari-

ettes Oubliées, La Biondina, Dichterliebe, Die Schöne Maguelone) v operních 

domech v Nancy, Bordeaux, Montpellier a v Pařížské národní opeře (Opéra 

Garnier) . K jeho projektům patří také role Fentona (Falstaff) a Alfreda Ger-

monta (La Traviata) v Opeře Tours, Ferranda (Cosi fan tutte) v Tours a v Ant-

verpách, Belmonteho (Únos ze serailu) v Metách, Benedicta (Berliozova Bé-

atrice et Benedict) v La Monnaie v Bruselu a koncertní díla jako Berliozovo 

Requiem (La Grande Messe des Morts) v Royal Festival Hall pod taktovkou 

Esa-Pekkay Salonena .
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ENSEMBLE TOURBILLON

Ensemble Tourbillon založil v roce 

1998 virtuos na violu da gamba 

a dirigent Petr Wagner . Soubor tvo-

ří mezinárodně uznávaní hudeb-

níci z celé Evropy, kteří jsou vyni-

kajícími komorními hráči a léta se 

věnují historicky poučené inter-

pretaci především barokního a raně klasicistního repertoáru .

Svým mezinárodním složením Ensemble Tourbillon reprezentuje evrop-

skou interpretační tradici staré hudby, která ve spojení s hlubokou znalostí re-

pertoáru a přirozenou muzikálností propůjčuje souboru nezaměnitelný styl, 

jež se vyznačuje zvukovou barevností, expresivitou a technickou virtuozitou .

Ensemble Tourbillon se pod vedením Petra Wagnera věnuje interpretaci 

české, francouzské, německé, anglické a italské hudby 17 . až raného 19 . sto-

letí (např . A . Caldara, D . Buxtehude, M . Marais, J .-B . Lully, A . Forqueray, 

G . Finger, J . J . Fux, J . C . F . Fischer, C . Ph . E . Bach, Ch . Wagenseil, J . A . Benda, 

J . Mysliveček, J . K . Vaňhal, J . Haydn) . Velikost souboru se pohybuje od čtyř 

hráčů  až po velké vokálně instrumentální obsazení, které umožňuje prová-

dět významná vokální díla světského i duchovního charakteru .

Ensemble Tourbillon pravidelně koncertuje doma i v zahraničí . Patří mezi 

stálé hosty mezinárodních festivalů: Festival Art et Spiritualité – Troyes/

France, Festival Ile de France, Sopron Early Music Days, Mexico City Shake-

spearean Festival, Mitte Europa Festival, Elbhangfest, Forum Musicum Wro-

cław, Swidnica Chamber Music Festival, série Staré hudby FOK/Praha, Con-

centus Moraviae, Svatováclavský hudební festival v Ostravě aj .

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 Vojtěcha Spur-

ného . Tyto koncerty byly zaznamenány pro Český rozhlas a setkaly se s mi-

mořádným ohlasem u publika . Členy komorního ansámblu jsou přední 

hráči Janáčkovy filharmonie Ostrava a dalších komorních souborů morav-

skoslezského regionu . Koncertním mistrem je houslista Jakub Černohorský, 

umělecký vedoucí Janáčkova komorního orchestru a zároveň koncertní mi-

str Janáčkovy filharmonie Ostrava . Festivalový komorní orchestr SHF se 

představí v rámci 12 . ročníku Svatováclavského hudebního festivalu opět 

pod vedením dirigenta a vynikajícího cembalisty Vojtěcha Spurného, který 

je uznávaným specialistou na dobovou interpretaci staré hudby .
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FEUER SINGER MIRIA M, S OPR ÁN (R AKOUSKO)

Svou lásku ke zpěvu objevila rakouská sopranistka 

Miriam Feuersinger již v dětství . První hodiny hud-

by navštěvovala v hudební škole v rodném Bregen-

zu, poté začala studovat profesionální zpěv na Stát-

ní konzervatoři ve Feldkirchu a následně se dostala 

do třídy prof . Kurta Widmera na Music College v Ba-

sileji, kde ukončila studium s vyznamenáním na 

jaře roku 2005 .

Její velkou láskou jsou, pokud jde o hudbu i obsah, 

kantáty a pašije J . S . Bacha, což dokládá repertoár 

mnoha jejích koncertů . Je iniciátorkou vlastní bachovské kantátové řady ve 

Vorarlbersku v Rakousku (www .bachkantaten .at) . Dále ve své umělecké prá-

ci klade zvláštní důraz na široké spektrum duchovní hudby od baroka až po 

pozdní romantismus a německou píseň (Lied) . 

Jako specialistka na barokní hudbu je velmi žádána mezinárodními ba-

rokními soubory a zpívala s řadou renomovaných dirigentů, jako jsou např . 

Rudolf Lutz, Ton Koopman, Andrew Parrott a Laurent Gendre .

Její poslední sólové CD s kantátami Christopha Graupnera pro soprán zís-

kalo Cenu německé gramofonové kritiky 2/2014 a Echo Klassik 2014 . Miriam 

Feuersinger rovněž dvakrát obdržela cenu Nadace Ernsta Göhnera .

FIAL A PETR, SB OR MIS TR, DIRIGENT

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 Ho-

řící kámen a celovečerní opera podle hry Františka Hrubína Kráska a zvíře . 

Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) a kom-

poziční (je autorem asi 180 skladeb) se již 45 let intenzivně věnuje činnosti 

sbormistrovské a dirigentské . Jako skladatel i jako dirigent je Petr Fiala lau-

reátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigent-
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ských kurzů i jako člen mezinárodních porot . Je zván jako hostující dirigent 

k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instru-

mentálních skladeb . Patří na poli kompozičním i interpretačním k uznáva-

ným 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 sborová 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 dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna .

FILHAR MONIE BRNO

Filharmonie Brno vznikla v roce 

1956 sloučením dvou brněnských 

orchestrů – rozhlasového a krajské-

ho – a několik měsíců poté získala 

rozhodující mezinárodní uznání 

na festivalu Varšavská jeseň . Od té 

doby je považována za jeden z nej-

lepších českých orchestrů; na svých zahraničních zájezdech provedla do 

dneška na osm set koncertů – ve většině evropských zemí, ve Spojených stá-

tech amerických, v Latinské Americe a na Dálném východě . Zvláštní význam 

mělo její vystoupení pro papeže Jana Pavla II . ve Vatikánu (2000), turné Toyo-

ta Classics po hlavních městech šesti východoasijských států (2004), zájezdy 

do Japonska (2007, 2009, 2011, 2013), ale také účast na proslulých koncertech 

švýcarského Klubhausu, na prestižním festivalu v Cheltenhamu, v síni Mni-

chovské filharmonie na Gasteigu, ve vídeňském Musikvereinu, v Paláci umě-

ní v Budapešti, Brucknerhausu v Linci, milánském Auditoriu nebo stuttgart-

ské Liederhalle .

V přítomnosti představuje se svými 112 hráči jeden z největších středoev-

ropských orchestrů, jenž se rozsahem i úrovní svého působení řadí k velkým 

orchestrům pražským i k proslulým tělesům z nedaleké Vídně . Ve svém sí-

delním městě pořádá ročně kolem 65 koncertů, které se konají jednak v Ja-

náčkově divadle a jednak také v jejím sídle – Besedním domě, v jehož skvěle 

akustickém novorenesančním sále se uplatní komorněji laděný repertoár . 

Svou pořadatelskou činnost v Brně rozšířila o péči o všechny tři větve Mezi-

národního hudebního festivalu Brno (Velikonoční festival duchovní hudby, 

Expozice nové hudby a Moravský podzim), takže se svým vlastním Meziná-

rodním hudebním festivalem Špilberk, jež se koná na velkém nádvoří brněn-

ského hradu, organizuje už čtyři hudební slavnosti, jimiž vrcholí brněnský 

koncertní život .

Ve své vlasti je filharmonie především pravidelným účastníkem význač-

ných festivalů (Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj, Janáček Brno, 

Smetanova Litomyšl, Dny Emy Destinnové) . Filharmonie Brno se od počát-
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ku profilovala jako janáčkovský orchestr a přispěla tak výrazně k tomu, že 

se Brno, v němž velký skladatel vytvořil prakticky celé své dílo, stalo živým 

ohniskem jeho hudby . Od svého založení hraje filharmonie na domácích i za-

hraničních koncertech Janáčkovu hudbu prakticky pořád; natočila také, a to 

několikrát, jeho kompletní symfonickou a kantátovou tvorbu . Orchestr natá-

čel nejčastěji s domácím Supraphonem, původně jedinou a dnes největší čes-

kou nahrávací společností; uskutečnil však spoustu vysoce kvalitních sním-

ků také se Sony Music, IMG Records nebo BMG a s řadou jiných proslulých 

značek . V roce svého založení převzala filharmonie také úkoly rozhlasového 

orchestru, jednoho ze svých předchůdců, a spolupráce s brněnskou stanicí 

trvá podnes .

K dirigentským osobnostem, které formovaly umělecký profil orchestru, 

patří především impozantní řada jeho šéfdirigentů . Po odchodu Petra Alt-

richtera byl (do května tohoto roku) uměleckým šéfem mladý rakouský diri-

gent srbského původu Aleksandar Marković . Z význačných hostí lze jmenovat 

aspoň Vladimira Ashkenazyho, Serge Baudeaua, Sira Charlese Mackerra-

se, Kurta Masura, Yehudi Menuhina, Charlese Muncha, Davida Robertso-

na nebo Gennadije Rožděstvenského; k vynikajícím sólistům patří Yefim 

Bronfman, Rudolf Buchbinder, Elina Garanča, Kirill Gerstein, Sophia Jaffé, 

Wilhelm Kempff, Gidon Kremer, John Lill, Johannes Moser, Garrick Ohlsson, 

Svjatoslav Richter, Anton Sorokow, Marta Sudraba a Olga Kern (sólistka sezó-

ny 2010/2011) . Roli sólisty sezóny převzali poté Vadim Gluzman (2011/2012), 

Radek Baborák (2012/2013), Fazil Say (sólista a skladatel 2013/2014), umělcem 

sezóny 2014/2015 byl Benjamin Jusupov, izraelský skladatel, dirigent a klaví-

rista . Sólistkou sezóny 2015/2016 bude německá houslistka Alina Pogostkina .

 
FL ANDER S RECORDER QUAR TET (BELGIE)

Od svého založení v roce 1987 se 

Flanders Recorder Quartet zařadil 

ke světové špičce na hudebním 

poli . Jeho úspěšnou kariéru zaháji-

lo vítězství v soutěži Musica An-

tiqua pořádané festivalem Flan-

dern Festival v roce 1990 . Po více 

než 1 500 koncertech na pěti kontinentech, přičemž řada z nich se odehrála 

ve světoznámých koncertních sálech v Tokiu, New Yorku a Salcburku, zaujal 

ansámbl prominentní místo ve světě staré hudby . Soubor také pravidelně 

hostuje na předních hudebních festivalech, např . v Helsinkách, Paříži, Žene-

vě, Bostonu, Vancouveru, Singapuru a Mexico City . Pořídil rovněž četné ce-

nami ověnčené nahrávky pro Harmonia Mundi, Archiv/Deutsche Grammo-

phon, Ricercar a OPUS 111 . V roce 2003 zahájil kvartet mnohaletou 

a intenzivní spolupráci s německým hudebním vydavatelstvím AEOLUS .

Flanders Recorder Quartet staví do světla ramp hudební nástroj, který byl 

po dvě stě let podceňován . V mimořádné sbírce souboru se nacházejí kopie 

fléten vyrobené podle Virdungových nákresů (1511), podle originálů ze sbír-
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ky Jindřicha VIII ., dále pak barokní, více než 2,3 metry dlouhá kontrabasová 

flétna postavená Friedrichem von Huene (Boston) a moderní zobcové flétny 

Hanse Coolsmy z Utrechtu . 

Členové Flanders Recorder Quartetu si vybudovali působivou kariéru také 

jako pedagogové a svým pedagogickým myšlenkám dávají průchod obdi-

vuhodným způsobem jako profesoři na hudebních školách, ale také na mis-

trovských kurzech . Nevyhýbají se přitom konfrontaci soudobé a staré hudby . 

Hmatatelným výsledkem této práce je vydání knihy Násobilka ansámblové 

hry (vyšla v roce 2002 v nakladatelství Moeck/Celle) .

Flanders Recorder Quartet je oceňován pro svá citlivá aranžmá a více než 

čtyřicet skladeb, které byly souboru přímo věnovány . Některé z nich jsou 

dostupné i široké veřejnosti, protože německé hudební nakladatelství Hein-

richshofen věnovalo ansámblu zvláštní řadu: The Flanders Recorder Quartet 

Series . Tisk, publikum a mezinárodní poroty vyzdvihují čistou souhru, tech-

nickou dokonalost, homogenní zvuk a stylově věrnou interpretaci .

FR ANÇOIS YANNIS,  BA S (FR ANCIE)

Yannis François se narodil v Guadeloupe a svou umě-

leckou dráhu začal jako tanečník . V roce 2000 nastou-

pil do École Atelier Rudra Béjart v Lausanne a později 

se stal členem slavného Béjartova baletu . Během ho-

din zpěvu, které tvořily součást výuky, zaujal Yanni-

sův hlas Maurice Béjarta, který mladého tanečníka 

podnítil k tomu, aby souběžně s baletem začal naplno 

rozvíjet i pěveckou kariéru . V červnu 2010 ukončil 

Yannis François magisterské studium na Konzerva-

toři Lausanne, kde byl jeho učitelem Gary Magby .

Na operní scéně zpíval Yannis titulní roli v Mozartově Figarově svatbě, roli 

Curia v Juliu Caesarovi s Andreasem Schollem (Ottavio Dantone) v Opeře 

Lausanne, Petera Quince ve Snu noci svatojánském (Théâtre du Jorat, Elsa 

Naouri-Rooke) . Z jeho dalších operních rolí uveďme Dona Alfonsa v Così fan 

tutte (koncertní verze, dirigent Jesús López Cobos), Senecu v L‘incoronazi-

one di Poppea (BFM Ženeva, François Rochaix, Leonardo García Alarcón), 

Neptuna a tanečníka v La Liberazione di Ruggiero Francesca Cacciniho 

(Victorial Hall, Gabriel Garrido), Radamanta a tanečníka v Periho Euridice 

(L‘Arpeggiata, Christina Pluhar) a titulní roli v Donu Giovannim (září 2010) . 

V roce 2012 ztvárnil Melissa v Händlově Alcině a basové sólo v Purcellově The 

Fairy Queen s European Union Baroque Orchestra pod taktovkou Paula Ag-

newa . V roce 2013 byl vybrán na 3 . barokní akademii Jordiho Savalla a na 20 . 

Académie Baroque d‘Ambronay, kde v roce 2013 zpíval roli Plutona v Mon-

teverdiho opeře Orfeus pod vedením Leonarda Garcíi Alarcóna . Byl rovněž 

vybrán do role Sedeciy při světové premiéře opery La Caduta di Gierusale-

mme Giovanniho Paola Colonny na Festivalu Opera Barga v červenci 2013 . 

V roce 2014 vystupoval v opeře La Pellegrina v Opeře Dijon a v roli Le Pirée 

v operetě Phi-Phi v Opeře Lausanne . Jeho další produkce zahrnují role Phiné-
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eho a Sténoneho v Lullyho Perseovi v Antverpách a roli Isaciuse v Richardu 

I . G . Ph . Telemanna / G . F . Händela v Městském divadle v Giessenu pod tak-

tovkou Michaela Hosftettera .

Yannis François se rovněž zajímá o oratorní, komorní a soudobou hud-

bu . Mimo jiné se představil v těchté dílech: Scarlattiho La Susanna (Giorgio 

Paronuzzi), sólový bas v Bachově Vánočním oratoriu, Bachovy a Händelovy 

Janovy pašije (Ton Koopman, Yves Corboz), sólový bas v Mozartově Requi-

em a Schumannovy skladby Das Paradies a Die Peri, Ravelovy Chansons 

Madécasses, To cast a shadow Erica Ewazena, Le Fou d‘Elsa Laurenta Petit-

girarda . Ztvárnil titulní roli v Jekyllovi Raoula Laye s Ensemble Télémaque 

v Marseille a zpíval titulní roli v mimořádném monodramatu Petera Maxwe-

lla Davies: Eight Songs for a Mad King .

Aby si udržel vnitřní pohyb, vystupuje i nadále v tanečních angažmá: např . 

The Ugly Duckling a Blummenkabarett (Compagnie Buissonnière Cisco 

Aznar), Purgatoire Shahrokha Moshkhina Ghalama a jako sólový tanečník 

a zpěvák v Monteverdiho dílech Didó a Aeneas a Amours baroques (Opera 

Lausanne, BFM v Ženevě s Gabrielem Garridem, Noemi Lapzeson), Deser-

ting Las Vegas s Eternal Tour v New Yorku, Santa Fe, Philadelphii, Los Ange-

les, Las Vegas, Rup_tures Lény Blou v listopadu 2014 na Guadeloupe a Mar-

tiniku .

Vzhledem ke své vášni pro zapomenutou hudbu buduje Yannis knihovnu 

barokních a raně klasicistních partitur a rukopisů .

FRE Y WALD OVÁ JOHANA, ME Z ZOS OPR ÁN

V letech 1999 až 2011 byla členkou operního studia 

Národního divadla moravskoslezského, kde ztvár-

nila pěvecké a herecké role například v Mozartově 

Kouzelné flétně a Figarově svatbě . V roce 2011 spolu-

pracovala se společností LiveNation CZ během tur-

né Mamma Mia! . Pracovala také v organizačním 

týmu festivalu Ostravské dny nové hudby . 
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G AT TO PAOLO,  D IRIGENT (ITÁLIE)

Narodil se v italském Bergamu, po studiích hry na 

klavír a kompozice získal velkou praxi jako maestro 

sostituto a asistent dirigenta v nejvýznamnějších 

operních domech Itálie (Arena di Verona, Donizetti 

Festival Bergamo, Arena di Cagliari), kde spolupra-

coval s nejlepšími pěvci a dirigenty (Domingo, 

Carreras, Kraus, Dimitrovová, Kabajvanská, Scotto, 

Cappuccilli, Nucci, Santi, Oren, Maag, Abbado 

a další) .

Dále pak absolvoval sérii mezinárodních diri-

gentských mistrovských kurzů: Varna (Bulharsko), Opera Giocosa di Trieste 

(Itálie), Wiener Musikseminar (Rakousko), Hilversum (Holandsko) . Po dal-

ších studiích dirigování na Vídeňské hudební akademii u Karla Österreichera 

začal vlastní profesionální dráhu dirigenta . Zpočátku to byla spolupráce pře-

devším s italskými orchestry (Pomeriggi Musicali di Milano, Ente Autonomo 

Arena di Verona, Archi italiani, Orchestra Stabile di Bergamo ad .), později 

hostoval v mnoha zemích Evropy (Rakousko, Německo, Holandsko, Francie, 

Portugalsko, Rusko, Polsko, Slovensko, Bulharsko) .

V letech 1993–1998 byl šéfdirigentem opery Divadla C . Coccia v Novaře 

a šéfdirigentem stejnojmenného orchestru, se kterým nastudoval celou řadu 

titulů operního a symfonického repertoáru . Mezi velké úspěchy zajisté patří 

provedení Verdiho Requiem a Beethovenovy 9 . symfonie ve slavné Sala Verdi 

v Miláně .

Od roku 1993 se jeho aktivity rozšířily také o bohatou spolupráci s českými 

orchestry a především českými operními domy: Národní divadlo Praha (La 

Traviata, La Bohème, Tosca), Státní Opera Praha (Nabucco, Rigoletto), Janáč-

kova opera v Brně (Il Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore, Don 

Carlo), Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě (nastudoval 22 titulů, 

mimo jiné např . Pelleas et Melisande, Don Carlos, Aida, Carmen, Turandot, 

Traviata, Rusalka, Don Giovanni), Janáčkova filharmonie, Státní filharmonie 

Brno, Czech Virtuosi, Moravská filharmonie Olomouc, Komorní filharmonie 

České Budějovice, Severočeská filharmonie Teplice, Pražský komorní orche-

str, Státní komorní orchestr Žilina, Statní filharmonie Košice aj .

Je zakladatelem mezinárodního komorního festivalu Notes d’Argonne 

a již 15 let uměleckým ředitelem mezinárodního hudebního festivalu Les 

Rencontres de Louvergny ve Francii . V letech 2009–2011 působil jako šéfdiri-

gent a později jako umělecký ředitel ve Státním divadle v Košicích (Madama 

Butterfly, Adriana Lecouvreur, Le Nozze di Figaro) . Od roku 2011 se datuje 

jeho spolupráce s ND Bratislava (Madama Butterfly, La Bohème, Turandot, 

La Traviata) . Propaguje českou hudbu a české interprety v zahraničí, např . 

Czech Virtuosi (Notes d´Argonne – 2004 a 2005, Clermont-Ferrand v roce 

2006), ostravská opera (Novara – Rigoletto, 2005) .

Je hlubokým znalcem zpěvu a pěvecké techniky a jeho koncertní a operní 

repertoár je velmi bohatý . Spolupracoval s rozhlasem a televizí v Itálii, Fran-

cii, Bulharsku a České republice . Se svým Orchestrem Carla Coccia natočil 
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v Itálii řadu CD, další pak v Rusku i České republice . Na Svatováclavském 

hudebním festivalu již dirigoval Boccheriniho Stabat mater, Verdiho Requi-

em, Mendelssohnovu symfonii Lobgesang a Massenetovu Maří Magdalénu .

GUILLON DA MIEN, KONTR ATENOR (FR ANCIE)

Damien Guillon započal svou hudební kariéru 

v roce 1989 s dětským sborem Maîtrise de Bretagne 

pod vedením Jeana-Michela Noëla . Od raného věku 

se hudebně vzdělával a brzy začal zpívat sólový sop-

rán v řadě barokních oratoriích a také v opeře v Re-

nnes v Mozartově Kouzelné flétně . V letech 1998 až 

2001 byl členem sboru při Centre de Musique Ba-

roque de Versailles vedeného Olivierem Schneebe-

lim, kde si zlepšil svou vokální techniku a ponořil se 

do výzkumu interpretace staré hudby spolu s Ho-

warem Crookem, Jéromem Corréasem, Alainem Buetem a Noëlle Barker . 

V roce 2004 byl přijat na Schola Cantorum Basiliensis, kde navštěvoval lekce 

u Andrease Scholla . V tutéž dobu studoval varhany u Frédérica Desenclose 

a Véronique Le Guen a absolvoval konzervatoř v Boulogne-Billancourt (con-

tinuo a cembalo) .

V současnosti je díky svým vokálním a hudebním kvalitám zván na vy-

stoupení s tak slavnými dirigenty, jako jsou Masaaki Suzuki, Vincent Du-

mestre, Hervé Niquet, Philippe Pierlot, Pierre Hantai, Jean-Claude Malgoire, 

Christophe Rousset, Bernard Labadie, Philippe Herreweghe a William Chris-

tie v těch nejprestižnějších koncertních síních (Concertgebouw Amsterdam, 

Lincoln Center a Carnegie Hall New York, Salle Pleyel, Théâtre des Champs 

Elysées Paris, Tokyo City Opera Hall a další) . 

Jeho repertoár sahá od písní anglické renesance po barokní oratoria a ope-

ry C . Monteverdiho (L’Incoronazione di Poppea), J . S . Bacha (Janovy pašije, 

Matoušovy pašije, Mše b moll, Luteránské mše, Vánoční oratorium a kantáty 

pro sólový alt), G . F . Händela (Mesiáš), H . Purcella (Král Artuš a Dido a Aene-

as) atd .

Vystupoval v řadě divadelních produkcí, jako jsou např . Händelovy Athalia 

(Paul McCreesh v Ambronay), Teseo (Gilbert Bezzina, opera v Nice) a Julius 

Caesar  (François-Xavier Roth, Yannis Kokkos, Théâtre de Caen), Montever-

diho Il Ritorno d’Ulisse in Patria (Philippe Pierlot, Théâtre de La Monnaie, 

Brusel) nebo nedávno Landiho Il Sant‘ Alessio (William Christie a Les Arts 

Florissants) .

Damien Guillon dostává nyní pozvání i jako dirigent: dirigoval Caldarovu 

Magdalenu u nohou Kristových s Les Musicians du Paradis, Bachovo Magni-

ficat s Café Zimmermann na festivalu Arques-la-Bataille Festival a Bachovy 

kantáty s Gent Collegiem Vocal .

V roce 2009 založil Damien Guillon svůj vlastní soubor Le Banquet Céleste 

a pořídil svou první CD nahrávku Bachových kantát pro alt pro Zig Zag Te-

rritoires .
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GURBAĽ M AR TIN,  BA S (SLOVENSKO)

Pochází ze Slovenska . Zpěv vystudoval na Konzer-

vatoři v Košicích ve třídě prof . Ľudmily Šomorjaiové 

(1991–1997) . S úspěchem se zúčastnil několika pě-

veckých soutěží, stal se mj . absolutním vítězem Me-

zinárodní soutěže Antonína Dvořáka v Karlových 

Varech (1996), získal 2 . cenu v soutěži Mikuláše 

Schneidera-Trnavského a v soutěži Lucie Popp 

v Bratislavě . V letech 1995–2001 byl sólistou opery 

v Košicích a od roku 2001 je sólistou Národního di-

vadla moravskoslezského v Ostravě . Pravidelně hos-

tuje v Národním divadle v Brně, Slovenském národním divadle, v Českých 

Budějovicích, Olomouci, Opavě,  Krakově a dalších městech . Na svém reper-

toáru má základní role svého oboru, mezi které patří mj . Mozartův Sarastro 

(Kouzelná flétna), Bartolo (Figarova svatba), Guglielmo a Don Alfonso (Così 

fan tutte), Donizettiho Don Pasquale, Verdiho Zachariáš (Nabucco), Král 

a Ramfis (Aida), Gounodův Mefistofeles (Faust), Čajkovského Gremin (Evžen 

Oněgin), z českého repertoáru Smetanův Kecal (Prodaná nevěsta), Dvořá-

kův Vodník (Rusalka), Janáčkův Revírník (Příhody lišky Bystroušky) . Martin 

Gurbal‘ je žádaným koncertním pěvcem . Spolupracuje se Slovenskou filhar-

monií, Státní filharmonií Košice, Státním komorním orchestrem Žilina, Ja-

náčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, zlínskou 

Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Brno, PKF – Prague Philhar-

monia a s orchestry v Krakově, Katovicích, Miškolci a Budapešti . Mimo Čes-

ké republiky a Slovenska často koncertuje v Polsku, Maďarsku, 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 (Glagolskou mši) . Mimo to vystupuje 

i v písňových cyklech romantických autorů . Za roli Dona Giovanniho získal 

nominaci na Cenu Thálie za rok 2007 .

HAR MSEN S OPHIE, ME Z ZOS OPR ÁN (NĚ MECKO)

Sophie Harmsen se narodila jako dítě německých 

diplomatů v Kanadě . Strávila mnoho let v Jihoafric-

ké republice, kde začala studovat zpěv a studium 

ukončila s vyznamenáním . Během svého pobytu 

v Kapském Městě byla členkou souboru Cape Town 

Opera . V Opeře Kapského Města zpívala mimo jiné 

role Orlowského v Netopýrovi, Mercedes v Carmen, 

Cherubína ve Figarově svatbě a Druhé dámy v Kou-

zelné flétně v koprodukci s bruselským La Monnaie 

(v režii Williama Kentridge) . V roce 2007 se přestěho-

vala do Německa a v roce 2009 úspěšně absolvovala mistrovský kurz u prof . 
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Dr . Edith Wiens . Je nositelkou ceny Mezinárodní soutěže Roberta Schuman-

na a celoněmecké pěvecké soutěže Bundeswettbewerb Gesang .

Komorní pěvkyně Brigitte Fassbaender pozvala Sophie Harmsen, aby zpí-

vala roli Stephana v Gounodově Romeovi a Julii v Landestheater v Innsbruc-

ku . Schleswig-Holstein Musik Festival ji angažoval pro scénické provedení 

Janových pašijí (v režii Roberta Wilsona) . V Grand Théatre de Luxembourg 

debutovala jako Dorabella v Mozartově opeře Così fan tutte . V roce 2012 

vystupovala jako Dorabella v nové produkci v Opera de Dijon pod vede-

ním Christopha Rousseta s Les Talens Lyriques (režie: Marcial di Fonzo Bo) . 

V roce 2013 hostovala s Collegiem 1704 a Václavem Luksem v Myslivečkově 

Olimpiade v operních domech v Praze, Caen, Dijonu, Lucemburku a s tou-

to operou také debutovala v Theater an der Wien . Jako Cherubín vystoupila 

v režii Andrease Dresense s Kammerakademie Potsdam a jako Matylda v Te-

lemannově opeře Otto na festivalu Telemann Festtage a dále pak v Lucem-

burku a v Metách .

Jako koncertní pěvkyně byla mnohokrát hostem na prestižních festiva-

lech . V roce 2009 měla premiéru s Izraelským filharmonickým orchestrem 

a Helmuthem Rillingem (Händelův Mesiáš) a od té doby je pravidelně zvá-

na na Internationale Bachakademie Stuttgart . Rovněž v roce 2009 vystoupila 

v rámci cyklu Brühler Schlosskonzerte s Mozartovými koncertními áriemi 

a tisk ji shodně označil za velký objev . Koncertovala mimo jiné s Mnichov-

ským komorním orchestrem a Sborem Bavorského rozhlasu (Mozartova Mše 

c moll), Komorním sborem RIAS (Schubertova Mše Es dur), Radio-Sinfonie-

orchester Stuttgart des SWR (Deus Passus W . Rihma), lipským Gewandhau-

sorchester s Tomášským sborem (Bachovo Vánoční oratorium), Helsinskou 

filharmonií (Händelův Mesiáš), Musikpodium Stuttgart (mimo jiné Mozar-

tova Mša c moll), Collegiem 1704 (mimo jiné Bachova Mše h moll), souborem 

Anima Eterna (Mozartovo Requiem), Das Neue Orchester (Bachovy kantáty), 

Capellou Augustina (mimo jiné Haydnovo Lo Speziale), Scottish Ensemblem 

Glasgow (Brittenova Phaedra), Kolínským komorním orchestrem (Mozarto-

vo Requiem), Norimberskými symfoniky (Bachovo Magnificat), The Crane 

School of Music New York (Bachova Mše h moll), Lahti Symphony Orchestra 

(Schumannovo Das Paradies und die Peri), Les Paladins (Pergolesiho Stabat 

mater) a s Le Concert Lorrain (Bachovy Janovy pašije) . 

Koncerty ji přivedly na tyto festivaly: Schleswig Holstein Musik Festival, 

Rheingau Musik Festival, Musikfest Stuttgart, Bachfest Leipzig, Pražské jaro, 

Oregon Bach Festival, Telemann Festtage, Brühler Schlosskonzerte, a do 

koncertních síní jako Wigmore Hall London, Concertgebouw Amsterdam, 

Berlínská filharmonie, Herkulessaal a Prinzregententheater v Mnichově, 

Alte Oper Frankfurt a Festspielhaus Baden-Baden .

Mezi projekty sezóny 2014/15 figurují mimo jiné koncerty s následujícími 

ansámbly: Concerto Köln (sólový večer na Niedersächsische Musiktage), Ge-

wandhausorchester (Bachovo Vánoční oratorium), Konzerthausorchester 

Berlin (Händel, Charpentier), Beethoven Orchester Bonn (Bachovo Vánoční 

oratorium a Mendelssohnův Lobgesang), Stuttgarter Kantorei (Bachovy kan-

táty), Komorní sbor RIAS (Martinovo oratorium Le vin herbé), Musikpodium 

Stuttgart (Bachovy Matoušovy pašije), Drážďanský komorní sbor (Mozarto-



94

shf  2015

va Mše c moll), Göttinger Symphonie Orchester (Respighiho Il tramonto), Le 

Concert Lorrain (Bachovy Matoušovy pašije) . Vystupuje rovněž s Collegiem 

1704 (Caldarovo Oratorio di San Giovanni, Mozartova Mše c moll), s nímž de-

butovala na Salcburském festivalu v Bachově Mši h moll .

CHVÁL A JIŘÍ,  SB OR MIS TR

Absolvoval obor dirigování na pražské HAMU, poté 

působil jako sbormistr Českého pěveckého sboru 

(později Pražského filharmonického sboru) a Küh-

nova dětského sboru, v jehož čele stojí od roku 1967 . 

Přímo tak navázal na mimořádný odkaz zakladatele 

sboru a svého profesora na hudební fakultě Jana 

Kühna . Rozvíjel dál pozoruhodný interpretační 

profil sboru, který se opírá o jeho typicky průzračný 

zvukový charakter, samozřejmou intonační jistotu 

a přirozenou, bohatou výrazovou škálu . Systematic-

ky rozšiřoval i jeho repertoár, inicioval a pak premiéroval několik desítek děl 

současné sborové a kantátové tvorby . Vedl sbor při spolupráci s významný-

mi českými a zahraničními dirigenty, režiséry, komorními soubory a orche-

strálními tělesy . Absolvoval s ním řadu turné, včetně prestižních festivalů 

doma i v zahraničí téměř na všech kontinentech, a realizoval desítky nahrá-

vek . Sbor přivedl k vítězství v řadě světových soutěžních klání (Neerpelt, 

Princeton, Tolosa, Wuppertal) .

Od roku 1958 působí Jiří Chvála na katedře dirigování Hudební fakul-

ty Akademie múzických umění v Praze, kde byl v roce 1986 jmenován pro-

fesorem . Přednášel též na mezinárodních sborových seminářích ve Vídni, 

Tokiu, Singapuru, Princetonu aj ., byl členem porot řady domácích a mezi-

národních soutěží . Za svou dlouholetou uměleckou a pedagogickou čin-

nost získal řadu uznání, mezi nimi Cenu Františka Lýska, Cenu Bedři-

cha Smetany, vyznamenání II . stupně od ministra školství ČR, ocenění 

Senátu Parlamentu České republiky a Ministerstva kultury České republiky . 

Největším oceněním práce Jiřího Chvály je pak obrovský počet zpěváků, 

kterým se v průběhu střídání generací mohl intenzivně věnovat a které, obo-

hacené doteky s opravdovým uměním, připravuje již více než padesát let na 

další životní růst .
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INFANTE M AR TA, ME Z ZOS OPR ÁN (ŠPANĚL SKO)

Narodila se v Lleidě (Katalánsko), kde také studova-

la hru na klavír, violu a zpěv . Ve studiu zpěvu pokra-

čovala na Fakultě umění Ostravské univerzity 

u Drahomíry Mičkové .

Zpívala s Orquesta Nacional de España, Orquest-

ra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Filarmónica 

de Málaga, Sinfónica de Madrid, Sinfónica de Gali-

cia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Nacio-

nal de El Salvador, Sinfónica Región de Murcia a spo-

lupracovala s dirigenty jako Jordi Casas, Josep Vila, J . Ramón Encinar, Aldo 

Ceccato, L . Botstein, Michael Thomas, Case Scaglione, Kynan Jonhs, Miguel 

Ángel Gómez Martínez, Edmon Colomer, Kees Bakels, Robert Howarth, Car-

los Kalmar, Victor Pablo Pérez, Paul Daniels a mnoha dalšími .

Věnuje se písňové formě a spolu s klavíristou Jorgem Robainou před-

nesla recitály v Teatro Calderón ve Valladolidu, Caixaforum, Fundaci-

ón J . March v Madridu, Palacio Euskalduna v Bilbau, Auditori Enric Gra-

nados v Lleidě a v Palau de la Música Catalana v Barceloně, kde získala 

cenu v soutěži El Primer Palau za interpretaci Mahlera a Dvořáka . Vy-

stupovala také v divadle Maestranza v Seville a v divadle v Santiagu 

de Compostela spolu s klavíristou Rubénem Fernándezem-Aguirrem . 

V oblasti staré hudby zpívala na mnoha evropských festivalech, jako jsou 

např . Benátské bienále, The Bijloke (Belgie), Festival Baroque de Sablé 

(Francie), Janáčkův máj, Mezinárodní festival duchovní hudby v Oslo (Nor-

sko), Concentus Moravie, Festival International de Musiques Sacrées de 

Fribourg (Švýcarsko), v Cervantesových institutech v Egyptě, Sýrii, Jordán-

sku, Libanonu, na festivalu staré hudby v kubánské Havaně, v Salvádoru, 

Japonsku a představila se také v Chile, Uruguayi a v Mozarteu v Argentině 

a Brazílii .

Ve Španělsku spolupracuje pravidelně se soubory La Caravaggia, Con-

cierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, La Galanía, La Capilla Real de 

Madrid, Orquesta Barroca Catalana, Los Músicos de su Alteza, Hippocam-

pus, Academia 1750, v zahraničí pak s Collegiem 1704, souborem Anthonello 

(Japonsko), Drážďanským barokním orchestrem a s ansámblyThe Barrocade 

Israel Ensemble a Ars Longa (Kuba) . Představila se pod taktovkou řady vý-

znamných dirigentů současnosti, jako jsou Václav Luks, Enrico Onoffri, Gi-

ovanni Antonini, F . M . Sardelli, Paul Goodwin, Ottavio Dantone, Richard 

Egarr a Rinaldo Alesandrini .

Tvoří stálé duo s barokním harfistou Manuelem Vilasem a spolu s ním vy-

stupovala na mnoha festivalech, jako např . Via Stellae, Clásicos de Verano 

v Madridu, Música en los Jardines del Alcázar de Sevilla, Fundación J . March 

v Madridu, Letní slavnosti staré hudby v Praze, Festival de Música antigua 

de Aranjuez, Festival Tomás Luis de Victoria de Ávila, FEMAP, Febrero Lírico 

en El Escorial atd . Spolu s Manuelem Vilasem také pořídila četné nahrávky, 

jako např . Tonos al Arpa a Cantate Contarini (benátské barokní kantáty pro 
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alt a basso contiuo, které obdržely cenu Prelude Classical Music v Holandsku 

jako jedna z 10 nejlepších desek staré hudby roku 2010) . 

Nahrávala pro Mezzo, Český rozhlas, RTVE, Catalunya Música a pro hu-

dební vydavatelství Alpha, Glossa, Enchiriadis, Anima e corpo, Verso, EMEC 

a CDM . Z jejích početných CD nahrávek vyzdvihněme Telemannovy kantá-

ty pro alt, Carissimiho Jephte, Oratorio romano Camilly de Rossi, Merulova 

Pegasa, opery Amor aumenta el valor a Iphigenia en Tracia Josého de Nebry 

a Vivaldiho Judithu Triumphans pod vedením Ottavia Dantoneho .

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 Českou televizí . 

Interpretačně se podílel na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako var-

haník v brněnských kostelích . Neméně důležitá je také jeho činnost sklada-

telská a aranžérská . Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J . Čer-

ný), folkové (Tabard, Cimbal classic, V . Rédl), rockové (Angelus novus) 

a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, 

Madrigal kvintet) . Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou 

osobností 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 orchestrem 

operním, často také v případě hostování významných dirigentských a skla-

datelských osobností, mezi něž patřili kupříkladu Igor F . Stravinskij, Sergej 

S . Prokofjev či Paul Hindemith . Posledně jmenovaný si Ostravu oblíbil a při-

jížděl 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 sezóny 2014/2015 na jejich práci navázal 

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 .
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JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

Janáčkův komorní orchestr vznikl 

v roce 1964 z předních hráčů Ja-

náčkovy filharmonie Ostrava . 

Záhy se jeho uměleckého vedení 

ujal Zdeněk Dejmek, který svou str-

hující muzikalitou, stylovým cítě-

ním a systematickou precizní prací 

přivedl orchestr k vynikající úrovni a vtiskl mu osobitou interpretační tvář . 

Název si soubor vybral podle nejvýznamnějšího českého skladatele první 

poloviny 20 . století L . Janáčka, rodáka z nedalekých Hukvald, který vždy 

s tímto krajem vnitřně soucítil a čerpal z něj mnohé podněty pro svou hud-

bu . Repertoár souboru obsahuje skladby od baroka až po současnost, které 

odpovídají zvukovým možnostem dvanáctičlenného smyčcového orchest-

ru, dnes však už není výjimkou jeho rozšíření o další nástroje . Špičková in-

terpretace dovedla soubor opakovaně na festivalové koncerty doma i v za-

hraničí, kde účinkoval s významnými českými nebo zahraničními sólisty . 

Nahrávky tohoto souboru zaznamenaly vedle Českého rozhlasu nahrávací 

společnosti Supraphon, Panton, Riccordi, RCA-JVC, Crystal,Stylton a Slo-

vart Records .

V průběhu roku 2005 předal Zdeněk Dejmek štafetu uměleckého vedou-

cího houslistovi Jakubovi Černohorskému, který úspěšně vedl Janáčkův ko-

morní orchestr již na jeho turné v Jižní Koreji v r . 2004 . V následujících letech 

se orchestr účastnil řady domácích i zahraničních festivalů (např . Janáčkův 

máj, Janáčkovy Hukvaldy, Musica Sacra v Nitře, festivaly v Polsku, Holand-

sku, turné ve Španělsku a Itálii) a v roce 2009 opět vystoupil na Mezinárod-

ním hudebním festivalu Pražské jaro . V roce 2011 vydal Janáčkův komorní 

orchestr nové profilové CD u prestižního britského vydavatelství Chandos 

Records s názvem Czech music for Strings se skladbami L . Janáčka, P . Haase 

a B . Martinů .

JANÁL ROM AN, BARY TON

Po absolvování plzeňské konzervatoře v oboru hry 

na housle byl přijat v roce 1985 do pěveckého oddě-

lení Hudební akademie v Sofii, kde ukončil studi-

um v roce 1990 . Již během studií hostoval na scéně 

Státní opery v Sofii (Don Giovanni, Evženn Oněgin, 

princ Tarquinius v Brittenově Zneuctění Lukrécie) 

a účinkoval na místních komorních festivalech .

Po ukončení studií přijal své první angažmá 

v Banské Bystrici, odkud po půlročním působe-

ní přešel do Komorní opery (pozdější Opery Mo-

zart) v Praze . V roce 1994 přijal hostování v plzeňské opeře (Piková dáma 

– Tomskij, Faust a Markétka – Valentin, Don Giovanni – Don Giovanni, Fi-
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delio – Don Pizarro, Enrico Asthon – Lucia di Lammermoor) . Po úspěšném 

debutu ve Státní opeře Praha rolí Guglielma v Così fan tutte a Figara v La-

zebníku sevillském byl v roce 1995 angažován jako sólista Státní opery . 

V roce 1997 se stal sólistou Národního divadla, kde nastudoval mnoho rolí 

domácího i světového repertoáru, např . Grégoria v Romeovi a Julii, Figa-

ra v Lazebníku sevillském, Escamilla v Carmen, roli Polluxe v barokní ly-

rické tragédii Castor et Pollux, roli Alexandra v komické aktovce Bohusla-

va Martinů Dvakrát Alexandr, titulní part v Mozartově Donu Giovannim .  

Výčet rolí zahrnuje dále Silvia v Komediantech, Conteho Almavivu ve Figaro-

vě svatbě, Germonta v Traviatě, Vladislava v Daliborovi, Petra Voka v Čertově 

stěně aj . S Národním divadlem a Státní operou Praha absolvoval řadu zahra-

ničních zájezdů, např . do Japonska, Hongkongu, Francie, Německa a Španěl-

ska . Jako hostující sólista vystoupil na zájezdě opery ND do Španělska (Teatro 

Real v Madridu) v Janáčkově opeře Osud (role Vervy) v inscenačním ztvárně-

ní Roberta Wilssona . S Janáčkovou operou Brno spolupracoval na inscenaci 

Smetanových Braniborů v Čechách (2004) .

Roman Janál s úspěchem vystupuje na domácích i zahraničních festiva-

lech: Pražský podzim, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hu-

dební festival v Českém Krumlově, Festival Pontes, Česko-saský festival, Dny 

B . Martinů v Londýně s Jiřím Bělohlávkem a orchestrem BBC, Europalia Bru-

sel, Festival B . Martinů v Amsterdamu, Concentus Moraviae (MHF), účast 

na koncertech Roku České hudby – „České sny“ (Španělsko a Česká republi-

ka) . Spolupracuje s domácími i zahraničními hudebními tělesy – FOK, Čes-

ká filharmonie, SOČR, PKF aj . S PKF (za řízení Jiřího Bělohlávka) vystoupil 

v Japonsku, Francii, Švýcarsku a v Rakousku . Spolupracuje také s pražskými 

soubory Virtuosi di Praga a Pražským komorním sborem (sólista vánočních 

koncertů ve Španělsku 2004) .

Tento vynikající umělec vydává CD u nahrávacích firem Multisonic, Ra-

dioservis a Supraphon . Jeho profilová CD – Operní recitál (SOČR, dir . Ond-

řej Kukal/Radioservis), Gypsy Melodies (klavír – Karel Košárek/Supraphon) 

a další CD Supraphonu s díly Bohuslava Martinů (Slzy nože, Hlas lesa) a oper-

ním kompletem Antonína Dvořáka (Tvrdé palice) si získaly zaslouženou po-

zornost hudební veřejnosti i tisku .

Od roku 1984 spolupracuje také s Českým rozhlasem, kde natočil řadu 

kompaktních disků operních árií i písňových cyklů současných českých 

autorů (W . A . Mozart – Highlights from Don Giovanni and Die Zauberflöte, 

orch . Virtuosi di Praga / Lupulus, D . Dvořák – Te Deum, SOCR, dir . Vl . Válek / 

Clarton a A . Dvořák – Cigánské melodie / Clarton aj .) . Z rozhlasových nahrá-

vek vyšlo profilové operní album, na němž zpívá árie z oper W . A . Mozarta, 

L . van Beethovena, G . Verdiho, B . Smetany a dalších . Spolupráce Romana Ja-

nála s Českou televizí (od r . 1997) dala vzniknout filmovým verzím oper Jose-

fa Berga Návrat Odysseův do vlasti a Evropská turistika . Roman Janál s touto 

institucí spolupracoval také na filmovém ztvárnění děl Slzy nože a Hlas lesa 

Bohuslava Martinů . Tento pěvec byl hostem řady mimopražských divadel-

ních scén (např . Opava, Plzeň, Liberec, Brno), s interpretací koncertní a pís-

ňové tvorby vystoupil na mnoha domácích koncertních pódiích (Zlín, Plzeň, 

Hradec Králové, Ostrava, Turnov) . V listopadu 1995 se stal absolutním vítě-
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zem Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech . Po 

několika letech byl do této soutěže pozván jako člen poroty a zároveň se stal 

čestným členem Mezinárodního pěveckého centra výše uvedené soutěže . Od 

roku 1995 působí na Pražské konzervatoři jako pěvecký pedagog . Během po-

sledních let působil v řadě interpretačních pěveckých seminářů jako lektor 

(v rámci České republiky) . Roman Janál je držitelem prestižní Ceny Thálie 

za rok 1999, za roli Polluxe v inscenaci Rameauvy opery Castor a Pollux v Ná-

rodním divadle .

V současné době je Roman Janál členem Janáčkovy opery v Brně, vyučuje 

na AMU v Praze a na Mezinárodní konzervatoři v Praze .

K ABÁTKOVÁ BARBOR A,  UMĚLECK Á VED OUCÍ

Od dětství se věnovala hře na klavír a zpěvu – od 

roku 1995 pak jako členka Kühnova dětského sboru . 

S tímto souborem absolvovala více než 300 koncer-

tů, desítky operních představení v Národním diva-

dle a Státní opeře, natáčení CD a koncertních turné 

po světových pódiích (např . Carnegie Hall v New 

Yorku, National Theatre v Kuala Lumpuru) . Po do-

končení gymnázia vystudovala obor sbormistrov-

ství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Uni-

verzity Karlovy v Praze a hudební vědu na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze . Nyní je studentkou doktorandského stu-

dia hudební vědy na FF UK, specializuje se na gregoriánský chorál . Od roku 

2009 vyučuje teorii a dirigování gregoriánského chorálu na Pedagogické fa-

kultě Univerzity Karlovy v Praze .

Studiu zpěvu se věnuje soukromě (J . Jonášová, E . Toperczerová) . Intenziv-

ně se zabývá interpretací staré hudby v oboru sólové vokální hudby (interpre-

tační kurzy pod vedením Maria van Alteny, Petera Kooije, Julie Hassler, Ho-

warda Crooka a Joela Frederiksena) . Interpretaci středověké hudby se začala 

věnovat jako členka souboru Schola Benedicta (v letech 2004–2007), dále po-

kračuje jako členka a umělecká vedoucí Tiburtina ensemblu . Hraje na stře-

dověké harfy a psalterium . Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Colle-

gium Marianum, Musica Florea, Collegium Vocale Gent, Cappella Mariana, 

Orchestr Berg, Ostravská banda ad . Je členkou souboru Collegium Vocale 

1704 . Barbora Kabátková měla možnost vystoupit na předních českých a ev-

ropských festivalech (Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hu-

dební festival, Lípa Musica, Letní slavnosti staré hudby, Resonanzen Wien, 

Uckermärkische Musikwochen, Festival de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, 

Festival de Sully et Loiret, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Fes-

tival van Vlaanderen Brugge, Festival d‘Ambronnay, Muziekcentrum De Bij-

loke Gent, Accademia delle Crete Senesi, Bilbao Ars Sacrum, Oudemuziek 

Utrecht ad .) .

Věnuje se taktéž scénickým produkcím (2007 – Cl . Monteverdi: Orfeo, Ná-

rodní divadlo, 2008 – A . Vivaldi: Argippo se souborem Hofmusici, 2011 a 2012 
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– Louis Andriessen: Dances, Národní divadlo – Laterna Magica, Komorní or-

chestr Berg, od roku 2009 účinkuje v inscenaci Radúz a Mahulena v činohře 

Národního divadla v Praze) . V roce 2014 spoluúčinkovala na CD Čas holin 

bratří Ebenů (píseň Routa) .

K ALFUS JAN, VARHAN Y

Hru na varhany začal studovat u svého otce, pak po-

kračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na 

Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Akade-

mii múzických umění v Praze . V letech 1982–83 stu-

doval u Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolí-

ně nad Rýnem . Na varhanní soutěži Pražského jara 

v roce 1984 získal Jan Kalfus titul laureáta . Předtím 

již byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku 

a v Brně . Samostatně koncertuje doma i v zahraničí, 

během své koncertní dráhy vystoupil ve většině ev-

ropských států, v Jihoafrické republice, Mexiku, USA, Koreji a Japonsku . Jan 

Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry: např . Kühnův 

dětský sbor, Schola Gregoriana Pragensis a Symfonický orchestr Českého 

rozhlasu . Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů: např . Roman Ja-

nál, Yvona Škvárová a další . V roce 1994 Jan Kalfus společně s Pavlem Kude-

láskem a Pavlem Vernerem založil Stamicovo trio (housle, violoncello 

a cembalo), které se věnuje interpretaci převážně skladeb barokních mistrů . 

Jan Kalfus je pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře 

a současně působí jako varhaník na Karlově univerzitě v Praze, je také zaklá-

dajícím členem Společnosti pro duchovní hudbu .

KONCER TNÍ SBOR PER MONÍK

Koncertní sbor Permoník je pěvec-

kým sborem s dlouhou tradicí . 

V roce 1966 byl založen  v hornic-

kém městě Karviná paní Evou Šei-

nerovou .

Koncertní sbor Permoník se vě-

nuje  interpretaci sborové literatu-

ry pro dětské, dívčí a ženské sbory, nezaměřuje se na úzce vymezený hudební 

žánr nebo stylové období . Na dramaturgii sboru se výrazně podílejí přední 

čeští i zahraniční současní skladatelé, kteří mu svěřují k premiérovému pro-

vedení své skladby – např . I . Hurník, J . Jirásek, I . Loudová, J . Vičar, O . Mácha 

(ČR), A . Fljarkovský, I . V . Katajev (Rusko), Ofer Ben-Amots (USA), M . Kawasaki 

(Japonsko) . Koncertní sbor Permoník má na repertoáru také koncerty tema-

ticky zaměřené: např . koncert nazvaný „S Permoníkem do světa“, kdy mode-

rátor zábavnou formou přibližuje hudební kulturu vybraných zemí, většinou 
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těch, které Permoník navštívil; „Vlak do Chattanoogy aneb Permoník, jak jej 

neznáte“ – scénický výlet do světa muzikálů, filmové hudby a jazzu, či kon-

certy duchovní hudby – Mše, Alleluja, Ave Maria různých skladatelů . Permo-

níci také zpívají  skladby inspirované lidovými písněmi slezskými, morav-

skými, českými a slovenskými .

Sbor se snaží přinášet posluchačům doma i v zahraničí dobré umění, ra-

dost a pohodu . To již ocenili návštěvníci koncertů od Švédska po Řecko, od 

Anglie po Rusko, stejně jako čtyřikrát japonští posluchači ve Fuji a Shizuo-

ce, návštěvníci koncertů v Číně a opakovaně v USA . Koncertní sbor Permo-

ník je absolutním vítězem své kategorie v nejstarší evropské soutěži v Llan-

gohlennu (Wales) . Dalším velkým úspěchem Koncertního sboru Permoník 

je druhé místo v mezinárodní soutěži pěveckých sborů  v jihokorejském 

Pusanu v roce 2007 a v srpnu 2008 se sbor stal absolutním vítězem v mezi-

národní pěvecké soutěži v Carmathenu (Wales) . Na mezinárodní pěvecké 

soutěži Zpívající svět 2009 v Petrohradu získal sbor titul laureát soutěže a na 

11 . ročníku mezinárodní  soutěže pěveckých sborů ve slavném Lincolnově 

centru v New Yorku (rok 2010) si sbor připsal absolutní vítězství . V roce 2011 

v Sydney získal zlaté pásmo . Na 13 . ročníku mezinárodní soutěže pěvec-

kých sborů v Carnegie Hall v New Yorku 2013 sbor opět získal 1 . místo . Na 

10 . ročníku mezinárodního sborového festivalu v Busanu (Korea) děvčata 

získala v silné konkurenci nedělitelné 1 . místo v kategorii etnická hudba 

a 2 . místo ve společné kategorii mužských a ženských sborů . Dívčí sexteto 

ve složení Natálie Bordácsová, Dominika Škrabalová, Natálie Koudelová, 

Daniela Kučerová, Zuzana Widnicová a Hana Gajdaczová získalo v katego-

rii a capella 1 . místo .

Koncertní sbor Permoník rovněž účinkoval na prestižním mezinárodním 

hudebním festivalu Pražské jaro 2004, na Mezinárodních harfových dnech 

v Praze a na hudebním festivalu Janáčkův máj . Sbor spolupracoval s mno-

ha českými orchestry – např . s Pražským filharmonickým orchestrem FOK, 

opakovaně s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Janáčkovým komorním or-

chestrem, s Orchestrem Gustava Broma, TOČRem, Pražským studentským 

orchestrem a s mnoha světoznámými dirigenty, jako jsou např . Ch . Burgh 

(USA), Wan Jing (Čína), P . Turnovský (Rakousko), J . Chvála, O . Trhlík, P . Alt-

richter, L . Mátl, P . Šumník (ČR) .

Velká část  dosavadní vokální tvorby Koncertního sboru Permoník je za-

chycena na 15 CD, 1 2CD nosičích a na 1 DVD .

Sbor stále diriguje Eva Šeinerová, hlasovou poradkyní je Martina Juríková, 

na klavír doprovází Hana Šobrová a prezidentem Sborového studia Permoník 

je Ivan Šeiner .
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KÜHNŮV DĚT SK Ý SBOR

Kühnův dětský sbor byl založen 

roku 1932 Janem Kühnem, vý-

znamným pěvcem, režisérem 

a sbor mistrem . Vytvořil jej původ-

ně pro potřeby Československého 

rozhlasu v Praze . Pro své výjimeč-

né kvality byl pak sbor roku 1952 

začleněn k České filharmonii, jejíž součástí byl celých čtyřicet let .

Sbor patří dnes k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, zná-

mým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kana-

dě, Mexiku, Singapuru, Malajsii nebo Jihoafrické republice . Za dobu své exi-

stence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění . 

Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci a umělkyně – dirigen-

ti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté . Svou tradicí a šíří svého umě-

leckého záběru je ojedinělou uměleckou institucí svého druhu nejen v České 

republice, ale i v Evropě .

Mimořádnou uměleckou pověst dokládají četná ocenění i oficiální pocty, 

jichž se tělesu dostalo, včetně European Grand Prix z roku 1998, absolutního 

vítězství na vysoce prestižní sborové soutěži ve španělské Tolose . Sbor je pra-

videlně zván na velké hudební festivaly a koncertní turné . Vedle samostat-

ných koncertů spolupracuje systematicky s předními orchestry a operními 

scénami . Spolupráce s Národním divadlem v Praze, kde děti obsazují role 

v operách, trvá již od roku 1936 . Mezi největší úspěchy sboru patří účinko-

vání v milánském divadle La Scala, Carnegie Hall v New Yorku, Čajkovského 

sále Moskevské konzervatoře, na festivalu Bregenzer Festspiele aj . Na svém 

kontě má Kühnův dětský sbor vítězství z řady mezinárodních sborových sou-

těží (Paříž, Princeton, Wuppertal, Tolosa, Arezzo), z nichž zejména trojná-

sobné vítězství na prestižní soutěži ve španělské Tolose v letech 1998, 2008 

a 2013 představuje celosvětový unikát . Za svou existenci sbor zrealizoval přes 

50 nahrávek české i světové hudby . Na svém kontě má také bezpočet rozhla-

sových a televizních snímků .

Kühnův dětský sbor má svůj výjimečný zvuk, který už na první poslech 

zaujme přirozeností dětských hlasů, čistotou a vytříbeností . Tyto vlastnosti 

jsou od samého vzniku sboru inspirací pro řadu vynikajících českých sklada-

telů k tvorbě přímo pro Kühnův dětský sbor . V současnosti sbor navštěvuje 

přes šest set členů, což z něj dělá největší sbor v České republice . Členská zá-

kladna sboru je opravdu široká, děti jej navštěvují už od 3 let . Nejlepší kon-

certní oddělení sboru už se pak blíží věkem a zvukem spíše mládežnickému 

sboru .
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K VAPIL JAN, ZOB COVÉ FLÉ TN Y

Jan Kvapil se začal profesionálně věnovat hudbě po 

absolutoriu Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-

lovy . Hru na zobcovou flétnu studoval na Royal Aca-

demy of Music v Londýně u Petera Holtslaga a na 

konzervatoři v Linci u Carin van Heerden, svá studia 

završil získáním pedagogického diplomu Licenciate 

of the Royal School of Music (Londýn, 2001) . Vystu-

poval s mnoha renomovanými českými i meziná-

rodními ansámbly specializovanými na starou 

hudbu (Academia Daniel, Capella Rudolphina, Mi-

chael Consort ad .) na koncertních pódiích doma i za hranicemi (např . Ra-

kousko, Itálie, SRN, Anglie, USA), pravidelně nahrával pro rozhlas, televizi 

i hudební vydavatelství . Jako sólista spolupracoval i s komorními orchestry 

moderních nástrojů (Talichův komorní orchestr, Moravská filharmonie Olo-

mouc ad .), podílel se též na premiérách skladeb českých soudobých autorů 

(R . Z . Novák, soubor Agon) . V současné době vystupuje nejčastěji v duu 

s loutnistou Janem Čižmářem . V centru jeho zájmu stojí pedagogická čin-

nost, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze, kde se 

zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ . Současně probíhají pod jeho ve-

dením na mnoha místech republiky pravidelné semináře, jejichž náplní je 

vzdělávání pedagogů . Mnoho let byl uměleckým ředitelem Letní školy staré 

hudby v Prachaticích, na níž vyučovali špičkoví naši i světoví  hráči a učitelé . 

Spolu s Evou Kvapilovou je autorem Flautoškoly, progresivní řady učebnic 

hry na zobcovou flétnu . Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou 

literaturu . Vyučuje hlavní obor hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzer-

vatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006–2012 působil též na katedře hu-

dební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a od r . 2014 vyučuje na Aka-

demii staré hudby při FF MU Brno .

LOT Z TRIO (SLOVENSKO)

Lotz Trio je formace pojmenovaná 

po fenomenálním nástrojaři Theo-

doru Lotzovi (1746–1792), který pů-

sobil v Prešpurku a ve Vídni . Na ko-

piích unikátní sady Lotzových 

basetových rohů z hradu Krásna 

Hôrka uvádí Harmoniemusik, kte-

rá zaznívala ve šlechtických kruzích, ale také v kruzích svobodných zednářů 

koncertně či v podobě Tafelmusik .

V repertoáru Lotz Tria dominuje tvorba hudebního génia Wolfganga 

Amadea Mozarta a prestižního slovenského skladatele Jiřího Družeckého . 

Z tvorby pražských skladatelů uvádí partity a tria Vojtěcha Nudery . Posle-

chově atraktivní součástí koncertů jsou dobové úpravy populárních melodií 
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z Mozartových oper Kouzelná flétna, Figarova svatba a Don Giovanni nebo 

Salieriho opery Palmira, Regina di Persia v úpravě fenomenálního klarineto-

vého virtuosa Antona Stadlera .

Lotz Trio na svém debutovém CD (HF 2008) premiérově nahrálo Parti-

tu C dur Johanna Josefa Röslera (rodáka z Banské Štiavnice) a také unikát-

ní sadu skladeb současných slovenských autorů Martina Burlase, Mariána 

Lejavu, Daniela Matěje, Boška Milakoviče a Marka Piačka, napsaných pro 

historické basetové rohy . Významným obohacením evropské hudební kultu-

ry je premiérová nahrávka kompletní sbírky skladeb Jiřího Družeckého s ná-

zvem Divertissement Pour Trois Cors de Basset (Hevhetia 2009) .

V dalších letech se soubor věnoval systematickému rozvoji hudební kultu-

ry na Slovensku v cyklech Lotz Trio ve slovenských šlechtických rezidencích 

a Harmonie kritického klasicismu . Soubor charakterizuje snaha o vystiže-

ní jedinečnosti uměleckého díla a jeho maximální symbiózu se specifickou 

muzikalitou tělesa . Při uvádění tradičního i současného repertoáru zohled-

ňuje relevantní podněty z příslušné interpretační a kompoziční praxe . Lotz 

Trio pravidelně účinkuje v rámci evropských hudebních festivalů doma 

i v zahraničí .

LUK S VÁCL AV, DIRIGENT

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 

(lesní roh, cembalo) . Svoje studia pak završil speci-

alizovaným studiem staré hudby na Schole Canto-

rum Basiliensis ve švýcarské Basileji (obory histo-

rické 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 Colle-

gium Vocale 1704 . Bezprostředním impulzem k jejich vzniku byl Václavem 

Luksem iniciovaný projekt BACH – PRAHA – 2005, v jehož rámci byla prove-

dena významná vokálně-instrumentální díla J . S . Bacha . V tomto roce se 

také oba soubory představily na mezinárodním hudebním festivalu Praž-

ské jaro provedením Bachovy Mše h moll a od té doby jsou jeho pravidelný-

mi 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 za-

ložil úspěšný koncertní cyklus Hudební most Praha – Drážďany; jediný kon-

certní cyklus českého souboru v zahraničí . Od podzimu 2012 se s Václavem 

Luksem můžeme pravidelně setkávat v pražském Rudolfinu, kde s Collegiem 

1704 realizuje koncertní cyklus zaměřený na vokální umění 17 . a 18 . století 

s názvem Collegium 1704 v Rudolfinu (dříve Hvězdy barokní opery) .
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Václav Luks je se svými soubory častým hostem prestižních evropských 

festivalů, jako je Lucerne Festival, Oude Muziek Utrecht, MA Brugge, Festi-

val de La Chaise-Dieu, Händel-Festspiele Halle nebo Salzburger Festspiele 

či Bachfest Leipzig a významných koncertních domů (Konzerthaus Wien, 

Philharmonie Köln, Laeiszhalle Hamburg, BOZAR 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 . Vý-

jimečnost tohoto projektu stvrdila nominace na International Opera Awards .

Kromě intenzivní práce s Collegiem 1704 spolupracuje také s dalšími 

uznávanými soubory jako např . La Cetra Barockorchester Basel nebo Dre-

sdner 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 .

ORCHESTR BERG

Orchestr BERG je špičkové české 

těleso, které letos slaví 15 . sezónu . 

Od svého vzniku přináší svěží vítr 

na českou hudební scénu – uvádí 

divácky atraktivní a novátorské 

projekty, soustřeďuje se na uvádě-

ní současné hudby a hudby 20 . sto-

letí . Tu kombinuje například s divadlem, filmem, tancem, pantomimou, vi-

deoartem apod ., vystupuje často mimo tradiční sály . Prostřednictvím 

objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace po-

máhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění . Má 

na svém kontě přes stovku světových premiér a ještě více českých premiér . 

Orchestr BERG vystupuje na mezinárodních festivalech, významných do-

mácích pódiích a spolupracuje s vynikajícími umělci i organizacemi z mno-

ha oblastí umění . Vedle řady záznamů pro Český rozhlas, na CD nebo pro 

Českou televizi Orchestr BERG nabízí desítky nahrávek volně na svých 

webových stránkách . K nejvýznamnějším projektům orchestru patří hu-

debně divadelní inscenace Černé na bílém (Schwarz auf Weiss) německého 

skladatele a divadelníka Heinera Goebbelse, živý doprovod Dreyerova ně-

mého filmu Utrpení Panny orleánské hudbou litevského skladatele Broniuse 

Kutavičiuse nebo scénický koncert timINg na Nové scéně Národního diva-

dla, kde bylo mj . uvedeno v české premiéře legendární dílo Györgye Ligetiho 

Poeme symphonique pro 100 metronomů .
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OSTRÝ JAN, FLÉ TNA

Začal hrát na zobcovou flétnu u prof . V . Žilky a poté 

pokračoval na flétnu příčnou pod vedením prof . 

F . Malotína na Pražské konzervatoři . Od roku 1992 

studoval na CNR de Versailles (prof . Ch . Rayneau) 

a později jako stipendista francouzské vlády na 

Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Lyon ve třídě proslulého flétnisty Ph . Bernolda, kde 

ukončil studium jednohlasným udělením prestižní 

1 . ceny konzervatoře .

V průběhu svého studia obdržel řadu cen na růz-

ných interpretačních soutěžích (Concertino Praga, Soutěž F . X . Duška v Pra-

ze, Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR a další) . Během studií se zúčastnil 

mistrovských kurzů u předních flétnistů, jakými jsou B . Kuijken, A . Marion, 

J . Zoon, K . Hünteler či K . Zoeller .

Koncertoval v mnoha zemích a vystupoval na významných evropských 

festivalech: např . Styriarte v Grazu (festival založený a vedený N . Harnon-

courtem), Dny Pierra Bouleze v Lyonu a St . Etienne (pod vedením P . Bouleze), 

Svatováclavský hudební festival, Pražské jaro, Concentus Moraviae (s Praž-

skou komorní filharmonii a J . Bělohlávkem), festival rozhlasu ORF Eggen-

berger Schlosskonzerte, Česká sezóna ve Francii 2002, Festival Emmy Des-

tinové, Steirische Stifts- und Schlosskonzerte, Haydnovy hudební slavnosti, 

Martinů Fest ve Vídni, Mezinárodní flétnový festival v Maastrichtu a řada 

dalších . Představil se také na koncertě pro Holandský rozhlas v síni Concert-

gebouw v Amsterdamu .

Spolupodílel se na výběrové CD nahrávce z komorního díla A . Rejchy 

a J . L . Dusíka (cena Tip Harmonie 1998, Studio Matouš), CD Evy Urbanové 

České Vánoce, souborném provedení kvartetů J . J . Ryby (Naxos), kompletu 

Bachových sonát pro 2 flétny a continuo a CD Bach family, které uvádí výběr 

komorní hudby Bachových synů (Nimbus Records) .

V koncertní sezóně 1999/2000 byl sóloflétnistou v Orchestre National de 

Lyon a v sezóně 2001/2002 působil na stejném postu v Den Norske Operaen 

Oslo . V současné době vyučuje na Pražské konzervatoři a Ostravské univer-

zitě . Od roku 2001 je pak pravidelně zván na mistrovské kurzy Evropské flét-

nové akademie v rakouském Fissu a od roku 2003 i na semináře při festivalu 

Neuberger Kulturtage .



108

shf  2015

R A JNOHA PETR, VARHAN Y

Hru na varhany studoval nejprve na brněnské kon-

zervatoři pod pedagogickým vedením Zdeňka No-

váčka, v roce 1995 nastoupil na JAMU v Brně do třídy 

Kamily Klugarové a ve školním roce 1996–1997 stu-

doval varhanní hru v Paříži u Susan Landale . Ve stu-

diích dále pokračoval na AMU v Praze ve třídě Jaro-

slava Tůmy, přičemž v roce 2000 byl na stáži v Lyonu 

u Jeana Boyera . Své vzdělání dovršil doktorským stu-

diem na AMU s tématem „Varhanní dílo Josefa Klič-

ky“ . Během studií se zúčastnil mnoha interpretač-

ních kurzů (Martin Sander, Ludger Lohmann, Michael Radulescu, Michel 

Chapuis, Hans Fagius, Jon Laukvik, Kees van Houten, Wolfgang Zerer aj .) .

Petr Rajnoha zaznamenal řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích: 

v roce 1993 získal 2 . cenu na soutěži mladých varhaníků v Opavě, v roce 1997 

získal 3 . cenu na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně, na soutěži Pražského 

jara v roce 1999 byl oceněn 3 . cenou a titulem laureáta a získal rovněž cenu 

za nejlepší interpretaci soudobé české skladby a cenu za nejlepší provedení 

varhanního díla z hlediska historické praxe . Ve stejném roce se stal finalistou 

soutěže ARD v Mnichově a v roce 2000 zvítězil na dvou významných soutě-

žích v Německu – v Gelsenkirchenu a Norimberku (Cena Johanna Pachelbela 

a Cena publika) . V letech 1998–2001 byl zapsán na Prémiové listině mladých 

Nadace Český hudební fond .

Petr Rajnoha nahrál pro Český rozhlas řadu snímků na historických ná-

strojích . Je často zván na různé české i evropské hudební festivaly, spolu-

účinkoval například s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, 

s Filharmonií Brno nebo se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů . V le-

tech 2004 a 2007 nahrál kompletní varhanní dílo Josefa Kličky na dvě CD . 

V letech 2007–2014 působil jako pedagog hry na varhany a vedoucí varhan-

ního oddělení na konzervatoři v Olomouci, od roku 2010 vykonával na téže 

škole funkci zástupce ředitele se zaměřením na výchovně-vzdělávací čin-

nost . Od září roku 2014 je ředitelem Církevní konzervatoře Opava .

SELLIER ROBER T, TENOR (NĚ MECKO)

Narodil se v roce 1979 v Mnichově a studium zpěvu 

na Vysoké hudební škole v Augsburgu u Jana Ham-

mara zakončil s výborným prospěchem .

V koncertní oblasti se jeho zájem soustřeďuje 

na historicky poučenou interpretaci děl 17 . a 18 . 

století . Zpíval tak s nejrůznějšími ansámbly speci-

alizujícími se na starou hudbu v původním znění 

jako např . Münchener Hofkapelle, La Banda, L’arpa 

festante, Orfeo Barockorchester, Orchestra of the 

Age of Enlightenment, Europa Antiqua Consort, 



109

shf  2015

Barucco, Händelfestspielorchester Halle, Cappella Dufana a New London 

Consort .

Jako operní zpěvák hostoval již na celé řadě mezinárodních festivalů, 

např . Salzburger Festspiele, Ludwigsburger Festspiele, Brighton Festival, 

Istanbul Music Festival, Festival Centro Histórico México, Händelfestspiele 

Göttingen, případně Halle .

Po hostujících rolích v operních domech v Augsburgu, Kaiserslauternu, 

Münsteru, Klagenfurtu a v Komické opeře v Berlíně a po stálém angažmá 

v divadle Gärtnerplatz v Mnichově (2007–2012) je od sezóny 2013/2014 stá-

lým členem ansámblu Opery Halle . Právě zde v této sezóně vystupuje v rolích 

Tamina, Hippolyta (Phaedra H . W . Henzeho), Alfreda (Netopýr) a Vara (Hän-

delův Arminio) . Návštěvníci ho mohou také slyšet jako sólistu v Brittenově 

Válečném requiem .

SEMER ÁD VOJTĚCH, TENOR, UMĚLECK Ý VED OUCÍ

Je absolventem Pražské konzervatoře (viola), Peda-

gogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor 

sbormistrovství) a Conservatoire National Supé-

rieur de Musique v Paříži (barokní housle ve třídě 

François Fernandéze) . Je finalistou mezinárodní 

soutěže Telemann-Wettbewerb v Magdeburgu . Svůj 

zájem o gregoriánský chorál a vokální polyfonii roz-

šiřuje v doktorandském studiu na papežském insti-

tutu Musica Sacra v Římě .

Vojtěch Semerád je uměleckým vedoucím vokál-

ního ansámblu Cappella Mariana, se kterým uvádí každoročně cyklus kon-

certů Postní pátky . Je členem souboru Collegium Marianum, který se věnu-

je provádění hudby 17 . a 18 . století a jako jeden z mála takto profilovaných 

profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale 

pravidelně se také věnuje scénickým projektům . Soubor kromě pravidelné 

koncertní činnosti v Praze realizuje rozsáhlé projekty s významnými zahra-

ničními dirigenty, sólisty, režiséry a choreografy (Andrew Parrot, Peter Kooij, 

Sergio Azzolini, Benjamin Lazar ad .) .

Jako sólista a komorní hráč vystupuje na významných evropských pódiích 

a festivalech (Theatre Champs Elyssée, Palau de Música Barcelona, Concert-

gebouw Rotterdam, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Pražské 

jaro ad .) a pravidelně účinkuje se soubory jako Le Poeme Harmonique, Les 

Folies Françoises, Les Paladins, Ensemble Inégal . Podílí se na natáčení pro 

Deutsche Gramophon, Naive nebo Supraphon a pravidelně též nahrává pro 

Českou televizi a Český rozhlas .
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SEMER ÁD OVÁ JANA, FL AUTO TR AVER S O, UMĚLECK Á VED OUCÍ

Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Praž-

ské konzervatoře, Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze (teorie a provozovací praxe staré 

hudby) a Královské konzervatoře v Den Haagu (ve 

třídě Wilberta Hazelzeta) . Je laureátkou mezinárod-

ních soutěží v Magdeburgu a Mnichově . 

Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru 

Collegium Marianum, dramaturgem koncertního 

cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu 

Letní slavnosti staré hudby . Věnuje se intenzivní ba-

datelské činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gesti-

ky, deklamace a tance . Své nevšední dramaturgie nezřídka staví na propojení 

hudebního a dramatického umění, které zasazuje do autentického prostředí 

pražských barokních sálů . Pod jejím vedením Collegium Marianum každo-

ročně uvádí několik novodobých premiér . Na svém kontě má řadu CD, na-

hrávky se souborem Collegium Marianum jsou výrazně zastoupené v úspěš-

né řadě „Hudba Prahy 18 . století“ u vydavatelství Supraphon, pro něž nahrála 

i své profilové CD „Solo for the King“ . Pravidelně též nahrává pro Český roz-

hlas a vystupuje v České televizi .

Jana Semerádová vystupuje na významných evropských pódiích (např . 

Bachfest Leipzig, Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique 

Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské 

jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, Konzerthaus ve Vídni 

a Berlíně, Palau de Música Barcelona), jako sólistka spolupracovala s Mag-

dalenou Koženou, Sergiem Azzolinim, Enricem Onofrim, Philippem He-

rreweghem a pravidelně účinkuje se soubory Akademie für Alte Musik Ber-

lin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua 

Austria nebo modern_times1800 .

Od roku 2008 je pedagogem studijního programu historická hudební pra-

xe Univerzity Karlovy v Praze a vede interpretační kurzy .

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 
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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, Jiho-

česká komorní filharmonie České Budějovice, Komorní orchestr Pražských 

symfoniků, 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, včet-

ně české premiéry prvních figurálních pašijí Thomase Selleho, provedení 

Dvořákova violoncellového koncertu s Mischou Maiskym, uvedení původ-

ní verze Rybovy České mše vánoční, autorský koncert s jazzovou a ragtimo-

vou tematikou ad . V rámci abonentních koncertů tohoto tělesa zazněly také 

některé Spurného skladby a jedna z nich je členům orchestru také věno-

vána – 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-

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 
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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 sezóně 1996–97 přijal nabídku opery v Göteborgu a nastudoval zde Ro-

ssiniho Cestu do Remeše, která byla kritikou označena za jednu z nejlep-

ších premiér posledních 20 let . Roku 1998 vedl hudební přípravu a na-

studování Gluckovy Alcesty pro Arnolda Östmana v Zámeckém divadle 

v Drottingholmu a v sezóně 2000–01 byl znovu pozván vedením Götte-

borgské opery, aby nastudoval Rossiniho Lazebníka sevillského, vřele přija-

tého publikem i kritikou . R . 2002 se představil v Norské opeře Oslo skandi-

návskou premiérou operní novinky Circus Terra skladatele Trygve Madsena . 

V letech 1999–2004 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 hudby 

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 a 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 
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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 hudby 

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 kurzech festivalu Ticino Musica ve Švýcarsku (cembalo, 

klavírní spolupráce, operní kurz, 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 kurzů 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 . Od sezózony 2015/2016 

je šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů . 

STADLEROVO KL ARINETOVÉ K VAR TETO

Tento komorní soubor vznikl 

v roce 1994 z vynikajících poslu-

chačů Ostravské univerzity a členů 

Janáčkovy filharmonie Ostrava . 

Kvarteto přijalo jméno po výjimeč-

ném klarinetistovi 18 . století Anto-

nu Stadlerovi, který byl blízkým 

přítelem W . A . Mozarta . Ten zkomponoval pro A . Stadlera řadu skladeb, mezi 

jinými také slavný Klarinetový koncert A dur . Repertoár Stadlerova klarine-

tového kvarteta je velmi rozsáhlý a obsahuje skladby autorů od renesance až 

po současnost včetně jazzových kompozic . Různorodost a zvuková barev-

nost souboru je dána také specifikem, že členové kvarteta hrají nejen na běž-

né klarinety, ale využívají také es klarinet, altový klarinet, basetový roh 
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a basklarinet . Interpretační kvalita Stadlerova klarinetového kvarteta inspi-

rovala řadu současných autorů, kteří tomuto souboru své skladby věnovali . 

Soubor se od svého vzniku velmi rychle zapojil do kulturního dění v České 

republice . Účinkoval na mnoha mezinárodních festivalech – např . Janáčko-

vy Hukvaldy, Pražská zima, Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival, 

festival Česko-německých kulturních dnů v Drážďanech aj ., na koncertech 

v pražském Rudolfinu, Litoměřickém varhanním létu a v rámci koncertní se-

zóny Janáčkovy filharmonie Ostrava . Kromě mnoha koncertů v České re-

publice, kde ho můžeme spatřit jak v koncertních sálech, tak i v prostorách 

chrámů a kostelů, soubor účinkuje i v zahraničí (Německo, Rakousko, Pol-

sko, Francie, Turecko) . Stadlerovo klarinetové kvarteto navázalo velmi plod-

nou spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava, pro který od svých začátků 

pravidelně natáčí snímky jak studiové, tak „live“ koncerty . Soubor se také 

zúčastnil celostátní rozhlasové soutěže (1995), kde získal 3 . cenu . V roce 

1998 pořídil kvartet „live“ nahrávku CD pro Sony Music s hudbou norského 

skladatele Trygve Madsena, v roce 2001 profilové CD Stadlerovo klarinetové 

kvarteto (Stylton) a v roce 2006 Stadler Clarinet Quartet live (PRO records) . 

V září 2003 natáčel živě pro Českou televizi koncert v rámci projektu „Kon-

cert na kurtech“ . V září 2011 vystupoval soubor v rámci Svatováclavského 

hudebního festivalu, kdy záznam koncertu pořizovala Česká televize a v té-

mže roce vystupoval s premiérovým nastudováním Koncertu pro klarineto-

vé kvarteto a orchestr Aleše Pavlorka společně s Talichovým komorním or-

chestrem řízeným Janem Talichem v rámci zahajovacího koncertu 

abonentního cyklu TKO, kdy nahrávku pořizoval Český rozhlas Praha . V lis-

topadu 2014 se soubor představil na Prvním českém klarinetovém kongresu 

v ostravském rozhlase . Vedle svých celovečerních recitálů vystupuje také 

v netradičních seskupeních, např . s varhaníkem Petrem Rajnohou a vynika-

jícím basistou Martinem Gurbaľem (Biblické písně Antonína Dvořáka), ale 

také s programem prezentujícím jazzovou a latinskoamerickou hudbu, kte-

rý nastudovalo společně s hráči na bicí nástroje Rostislavem Mikeškou 

a Františkem Škrlou . Od roku 2003, kdy prošel soubor poslední změnou v ob-

sazení, hraje Stadlerovo klarinetové kvarteto ve složení Aleš Pavlorek, Sveto-

slav Točev, Igor Františák a Jiří Masný .

ŠEINEROVÁ E VA,  SB OR MIS TRY NĚ

Zakladatelka Sborového studia Permoník je uzná-

vanou osobností dětského a mládežnického sboro-

vého zpěvu . Svědčí o tom její spolupráce s předními 

orchestry, jako je FOK, Janáčkova filharmonie Ost-

rava, symfonické orchestry ze Zlína a Olomouce, 

Komorní orchestr Leoše Janáčka, Slezský komorní 

orchestr, spolupráce s dirigenty M . Turnovským, 

O . Trhlíkem, P . Altrichtrem, J . Chválou, Sergem Bau-

do (Francie), P . Burghem (Spojené státy americké), 

Jin-Wangem (Čína), Masaru Kawasakim (Japonsko) . 
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Do repertoáru sboru velmi často zařazuje současnou tvorbu, jíž vtiskuje své 

citlivé osobité interpretační pojetí . Své skladby jí pro premiérové provedení 

svěřují významní čeští i zahraniční autoři jako např . Ilja Hurník, Otmar Má-

cha, Jan Jirásek, Ivana Loudová, Milan Báchorek, Igor Vitaljevič Katajev 

(Rusko), Masaru Kawasaki (Japonsko), Ofer Ben-Amots (Spojené státy ame-

rické) .

THORNHILL SIRI K AROLINE , S OPR ÁN (NOR SKO)

Norská sopranistka Siri Karoline Thornhill, naroze-

ná v Anglii, započala studia zpěvu ve svém domov-

ském městě Stavanger u Marit Storakre . Získaná sti-

pendia norské vlády jí umožnila pokračovat na 

úrovni postgraduálního studia na Královské kon-

zervatoři v Haagu u Maria van Alteny, Rity Dams 

a Diany Forlano . Studia ukončila s vyznamenáním 

v roce 1995 a v té době přesídlila do německého Fre-

iburgu, kde dodnes žije . V pěveckém vzdělání prů-

běžně pokračovala na mistrovských a operních kur-

zech u Cristiny Deutekom, Elly Ameling, Tona Koopmana, Beaty 

Heuer-Christen, Anny Reynolds a Jeana Coxe .

Bohatý pěvecký repertoár Siri Karoline Thornhill pokrývá široký výběr 

hudebních žánrů od staré hudby až po díla 21 . století . Jako sólistka spolupra-

covala s Philippem Herreweghem, Thomasem Hengelbrockem, Michaelem 

Schneiderem, Andreasem Speringem, Helmutem Müller-Brühlem, Harry 

Christophersem, Ivorem Boltonem a Sigiswaldem Kuijkenem v rámci mnoha 

mezinárodních festivalů, jako například Händelovy festivaly v Göttingenu 

a Halle/Saale, Rheingau Musik Festival, Bozar Music v Bruselu, cyklus hudby 

J . S . Bacha v rámci Slovenské filharmonie v Bratislavě, Les Grands Concerts 

Sacrés v Paříži, Lucerne Easter Festival, Feldkirch Festival, Festival de Prin-

temps v Monte Carlu, Festival de l’Opera v Beaune a Bruges Festival . Vystu-

povala ve významných evropských koncertních síních, například v Berlíně, 

Amsterdamu (Concertgebouw), Lucernu, ve Vídni (Wiener Konzerthaus), ve 

Stuttgartu (Liederhalle), Göttingenu a Brühlu . Je také pravidelným hostem 

oper v Halle/Saale a Freiburgu .

Siri Karoline Thornhill dále účinkovala spolu s Collegium Vocale Orche-

stra, La Petite Bande, Freiburger Barockorchester, Musica Fiata, Balthasar-

-Neumann-Ensemble, Bayerische Kammerphilharmonie, Basel Kamme-

rorchester Barock, Les Cornets Noirs, Hannoversche Hofkapelle, Kölner 

Kammerorchester, Stavanger Symphony Orchestra a Württembergische 

Philharmonie .

Těžiště jejího repertoáru spočívá v dílech Henryho Purcella, George Fried-

richa Händela a především Johanna Sebastiana Bacha . Intenzivně se věnuje 

také hudbě 20 . a 21 . století . Podílela se na mnohých premiérách, mimo jiné na 

uvedení díla Odysseus Louise Andriessena v rotterdamském De oude Vertre-

khal a v De Melkweg v Amsterdamu .
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Její pěvecké umění je doloženo mnohými nahrávkami . Jmenujme Brahm-

sovo Německé requiem pro Deutsche Gramophon (Bremen Cathedral Choir 

/ Wolfgang Helbich), Requiem Antonia Lottiho pro BMG (Balthasar-Neu-

mann-Chor / Thomas Hengelbrock), Imenea G . F . Händela (Capella Augusti-

na / Andreas Spering) pro cpo, Händelova Mesiáše (Knabenchor Hannover /

Jörg Breiding) pro značku Ars Musici, Bachovy kantáty (La Petite Bande / Si-

giswald Kuijken) pro vydavatelství Accent a Bachovy sólové kantáty (Kölner 

Kammerorchester / Helmut Müller-Brühl) pro Naxos . Z nahrávek pro rozhlas 

a televizi zmiňme např . provedení Händelova Saula s Peterem Neumannem 

pro NDR a Bertaliho Marii Maddalenu s Alexanderem Weimannem pro WDR . 

Realizovala také nahrávky pro značku Tyskland .

V opeře debutovala v roli Donny Anny v Donu Giovannim s La Petite Bande 

pod vedením Sigiswalda Kuijkena na operním festivalu v Beaune a na fes-

tivalu staré hudby v Bruggách . V operních rolích dále účinkovala například 

v Halle v Imeneovi (role Clomiri), v Rameauově Dardanovi ve Theater Frei-

burg, v Komische Oper Berlin v představeních karnevalové hudby Benátek 

a Florencie s Thomasem Hengelbrockem, v Quedlinburgské katedrále ve 

Stradellově oratoriu San Giovanni Battista a v rámci německého turné s ba-

rokní operou Reinharda Keisera Sieg der fruchtbaren Pomona .

TIBUR TINA ENSEMBLE

Ženský vokální soubor Tiburtina 

vznikl v roce 2008 . Věnuje se inter-

pretaci gregoriánského chorálu, 

středověkého vícehlasu a soudobé 

hudby . Uměleckou vedoucí soubo-

ru je Barbora Kabátková (r . Sojko-

vá) . Za svoji krátkou existenci si 

soubor vydobyl pevnou pozici na poli tzv . autentické interpretace staré hud-

by a řadí se mezi špičky ve svém oboru . Hlavním interpretačním zájmem 

souboru je správná deklamace jazyka ve spojení s hudební složkou a vokální 

technikou, na základě znalosti dobové hudební praxe a teorie .

Na koncertech souboru můžete slyšet repertoár zcela vokální, vycházející 

z liturgických pramenů středověku, ale i repertoár vokálně instrumentální 

uvádějící středověkou hudbu duchovní i světskou . Nebrání se i netradičním 

projektům – např . ve spolupráci s Orchestrem Berg (Magnificat pro dvě scho-

ly, orchestr a chrámový prostor Slavomíra Hořínky) či jazzovým triem Davi-

da Dorůžky (crossoverový projekt Apokalypsis) . Tiburtina ensemble natočil 

dvě úspěšná CD – v roce 2011 Flos inter spinas pro vydavatelství Supraphon 

a v roce 2013 projekt Apokalypsis pro vydavatelství Animal music . CD Apoka-

lypsis bylo nominováno na cenu Anděl 2013 a odbornou porotou vybráno do 

nejužší nominace jako jedna ze tří nejvýraznějších nahrávek v oblasti jazzu/

crossoveru v roce 2013 .

Soubor účinkuje v různých obsazeních, jeho stálými členkami jsou: Ivana 

Bilej Brouková (soprán), Hana Blažíková (soprán, středověká harfa), Danie-
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la Čermáková (alt), Tereza Havlíková (soprán), Anna Chadimová Havlíková 

(mezzosoprán), Marta Fadljevičová (mezzosoprán), Kamila Mazalová (alt), 

Barbora Kabátková (soprán, umělecká vedoucí, středověká harfa, psalteri-

um), Pavla Štěpničková (alt) a Renata Zafková (soprán) .

Členky souboru se věnují nejen interpretaci středověké a barokní hudby . 

Na českých a světových pódiích vystupují se soubory, jako je např . Collegi-

um 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, 

Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent, Orchestr Berg, Ostravská banda ad .

Tiburtina ensemble své koncertní programy představil na významných 

českých a zahraničních festivalech (např . Letní slavnosti staré hudby v Praze, 

Velikonoční festival Praha, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Sva-

továclavský hudební festival, Lípa Musica, Concentus Moraviae, Uckermär-

kische Musikwochwen Německo, Gregorian Meditations Bratislava, Muziek-

center De Bijloke Gent Belgie, Canto Aperto Sint Truiden Belgie, Festival van 

Vlaanderen Brugge, Oudemuziek Utrecht, Accademia delle Crete Senesi ad .) .

Svůj název si soubor vybral mezi historickými postavami středověku . Ti-

burtina (Sibylla Tiburtina či Sibyla Tiburská) byla věštkyně, která se stala nej-

známější Sibylou středověku, a to především tím, že její věštby úzce souvisely 

s křesťanstvím . Paralely mezi pohanskou Sibyllou a křesťanskou prorokyní 

jsou nasnadě: urozený původ, kazatelské cesty, dotazy mocných a schopnost 

prorokyň dohlédnout až na konec věků, která je mužům, jakkoli učeným, 

odepřena .

URBANIAK KR Z YSZ TOF, VARHAN Y (P OL SKO)

Hru na varhany studoval u prof . Józefa Serafina a na 

cembalo u prof . Leszka Kędrackého na Státní hu-

dební konzervatoři ve Varšavě, studia ukončil s vy-

znamenáním . Ve studiu pokračoval (umělecký di-

plom a koncertní zkouška) na Vysoké hudební 

a divadelní škole ve Stuttgartu (varhany u prof . Lud-

gera Lohmanna a cembalo u prof . Jörga Halubeka) . 

Doktorandská studia ukončil v roce 2012 na Státní 

hudební konzervatoři v Krakově . V současné době 

pracuje jako profesor na Státních hudebních kon-

zervatořích v Lodži a Krakově . Vyučuje také v mistrovských varhanních kur-

zech v Polsku a v Německu a působí jako člen poroty v polských i mezinárod-

ních varhanních soutěžích (Katovice, Poznaň, Alkmaar) .

Krzysztof Urbaniak získal řadu cen v různých soutěžích, mimo jiné: 1 . cena 

ve Varhanní soutěži Arpa Schnitgera v Brémách (2010), 1 . cena ve Varhanní 

soutěži Willema Hermanse v Pistoii (2009), 2 . cena ve Varhanní soutěži Fran-

ze Schmidta v Kitzbühelu (2006), 2 . cena v Mezinárodní varhanní soutěži Pet-

ra Ebena v Opavě (2004) a 1 . cena v Polské varhanní soutěži v Legnici (2002) . 

Je rovněž nositelem Ceny rektorské konference Polské akademi věd v Lodži 

(2013) a ceny Łódzkie Eureka (2011) . Získal stipendia ministra vysokého škol-

ství a vědy Polské republiky (2011), Młoda Polska (2009), nadace Cusanuswerk 
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Foundation (2008), postgraduální stipendium korejské Keymjung University 

(2006) a stipendium ministra kultury a národního dědictví Polské republiky 

(2005, 2006) .

V roce 2013 byl Krzysztof Urbaniak jmenován rezidenčním umělcem 

Filharmonie Artura Rubinsteina v Lodži, kde má k dispozici saské barokní 

varhany postavené Kristianem Wegscheiderem (Drážďany) a symfonické 

Riegrovy varhany (Schwarzach / Rakousko) . V roce 2013 také založil varhan-

ní festival v Pasłęku spojený s historickými Hildebrandtovými varhanami 

z roku 1719, jehož je uměleckým ředitelem .

Vedle intenzivní mezinárodní koncertní činnosti se věnuje publikaci 

článků o historických varhanách a různých aspektech interpretační praxe . 

Jako varhanářský konzultant dohlíží na restauraci varhan a stavbu nových 

nástrojů . Je expertem na varhany Ministerstva kultury a národního dědictví 

Polské republiky .

VE JSADA IGOR, TANEC

Igor Vejsada je český tanečník a choreograf . Po abso-

lutoriu tanečního oddělení konzervatoře v rodném 

Brně studoval rok jako stážista na Baletní akademii 

Velkého divadla v Moskvě (1975–1976) . Dvacetiletou 

kariéru tanečníka (během níž se úspěšně účastnil 

domácích a mezinárodních soutěží) zahájil v Národ-

ním divadle v Brně, kde nastudoval řadu sólových rolí 

(mj . Merkutio, Romeo a Julie, Podivuhodný manda-

rín, Pták Ohnivák, Šaman, Svěcení jara, Puk ve Snu 

noci svatojánské, Šašek v Labutím jezeře a Popelce) .

Později získal dvouleté angažmá v maďarském Györi Balletu pod vede-

ním Béjartova žáka, choreografa Ivana Markó . Po návratu domů založil New 

Ballet Brno, kde se aktivně věnoval také současnému tanci, a v roce 1992 se 

stal členem izraelského tanečního souboru Kibbutz Dance Contemporary 

Company, kam je v současné době zván jako pedagog . V roce 1994 mu nabídl 

angažmá umělecký šéf baletního souboru Národního divadla v Mannheimu 

Philippe Talard . Hostoval v Evropě i zámoří, účastnil se festivalů v USA, Aus-

trálii, Číně a Japonsku . 

V roce 1995 absolvoval studium choreografie na bratislavské VŠMU a začal 

se intenzivně věnovat pedagogické a choreografické činnosti . Od roku 1996 

byl šéfem baletního souboru Národního divadla moravskoslezského v Ost-

ravě, kde vytvořil desítky baletních inscenací (Coppélia, Bílé sny, The Beat-

les, The Doors, Dvořák – Requiem, Romeo a Julie, Sněhurka a sedm trpaslíků, 

Spor aneb Dotyky a spojení, Zázrak v tichu – s Philippem Talardem a Ericem 

Trottierem – ad .) . Působí také jako lektor na Janáčkově akademii múzických 

umění v Brně .

Spolupracuje take s operním souborem Národního divadla moravsko-

slezského (mj . Oberon, Němá z Portici, Dvě vdovy, Kníže Igor, Rigoletto, 

Divadlo za bránou, Jeji pastorkyňa, Manon Lescaut, La rondine, Život pro-
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stopášníka, La Wally ad .); spolupracoval a spolupracuje i s činoherním 

(Moliére, Amadeus) a operetním souborem NDM (Kat a blázen, Zvoník 

u Matky Boží) . Věnuje se teoreticko-vzdělávací činnosti v oboru současné-

ho tance a je zván do odborných porot mezinárodních tanečních soutě-

ží a festivalů . Je členem mezinárodní poroty prestižního udílení cen Balet 

Dance Forum Monaco, které uděluje ceny za nejlepší taneční výkony, dále 

nejlepším tanečním souborům, nejlepším choreografům a za dlouhodobou 

činnost v oboru tanec . Významná je jeho pedagogická a choreografická spo-

lupráce s vozíčkáři – klienty Múzické školy v Ostravě – Mariánských Horách . 

V současné době (od roku 2014) je baletním mistrem a choreografem baletní-

ho souboru Národního divadla moravskoslezského .

VERHA AR OS C AR, ALT (NIZOZE MSKO)

Narodil se v nizozemském Rotterdamu a svou hu-

dební kariéru zahájil jako sopranista v Rotterdam-

ském chlapeckém sboru, s nímž zpíval řadu sólo-

vých partů jak doma, tak v zahraničí (mimo jiné 

Švýcarsko, Rakousko, Rusko a USA) . V červnu 2012 

ukončil magisterské studium zpěvu staré hudby na 

Královské konzervatoři v Haagu, kde studoval u Mi-

chaela Chance, Jilla Feldmana, Lenie van den Heu-

vel a Petera Kooije . Poté pokračoval ve studiu u Ly-

die Vierlinger ve Vídni a navštěvoval mistrovské 

kurzy vedené Deborah York, Erikem Mentzelem a Keesem Boekem .

V září 2014 se stal jediným mužským finalistou soutěže v barokním zpěvu 

Concours de Chant Baroque de Froville ve Francii . V roce 2010 vyhrál prv-

ní cenu Austria Barock Akademie . Od roku 2002 vystupuje jako sólista s ora-

torním repertoárem . Zpíval největší díly např . J . S . Bacha, G . F . Händela či 

A . Vivaldiho . V roce 2008 pak debutoval na Festivalu Oude Muziek v Utrechtu 

s recitálem, na kterém zazněla hudba Constantijna Huygense . Na operní scé-

ně vystupoval v operách Didó a Aeneas Henryho Purcella, Venuše a Adonis 

Johna Blowa a Abraham a Izák Benjamina Brittena . V říjnu 2010 měl obrovský 

úspěch v roli Speranzy v Monteverdiho Orfeovi pro Dutch Opera Studio, kte-

rého inscenoval Pierre Audi .

Oscar Verhaar byl od roku 2009 členem vokálního souboru Ascoli Ensem-

ble specializujícího se na středověkou hudbu, s nímž vystupoval v Itálii, Bos-

tonu a New Yorku . Je rovněž zpěvákem Ensemblu Fébus, s nímž se věnuje ba-

rokní komorní hudbě .

V roce 2014 odvysílala Holandská televize osmdesátiminutový do-

kument o Oscarově pobytu na Královské konzervatoři a jeho spoluprá-

ci s bývalým učitelem Geertem van den Dungenem . Režie tohoto filmu 

s titulem The Voice of the Master (Hlas mistra) se ujal Hester Overmars . 

Oscar Verhaar vystupoval na Bachově festivalu v Combrailles (Francie), na 

Zimním festivalu ve Schwetzingenu (Německo) a dále na festivalech Salzka-

mmergut Festival (Rakousko), Grachtenfestival Amsterdam a Musica Sacra 
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Maastricht (Nizozemsko) . Na jaře 2014 vyšlo jeho první sólové CD u nahrá-

vací společnosti Quintone records s hudbou Constantijna Huygense a jeho 

současníků (Caccini, Kapsperger a Monteverdi) .

VER MELHO G ABRIEL A,  S OPR ÁN

Gabriela Vermelho je neběžnou osobností naší hu-

dební a divadelní scény . Je současně zpěvačkou, 

houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, sklada-

telkou a herečkou, působí v oblasti klasické hudby, 

muzikálu, jazzu a rockové alternativy . Je členkou 

Talichova komorního orchestru, primariem kvarte-

ta Gadrew Way, spolupracovala se Symfonickým or-

chestrem Českého rozhlasu, Komorním orchestrem 

Pavla Haase, Orchestrem Berg, Kaprálová Quarte-

tem, Heroldovým kvartetem, Orchestrem Gustava 

Broma, skupinou Čechomor atd .

Hraje, zpívá a tvoří v kapelách Maraca a Zimbova, vystupuje společně 

s Epoque Quartetem a Petrem Wajsarem ve sdružení EWave .

Skládá scénickou hudbu – inscenace Ondina ve Středočeském divadle Klad-

no (2008), taneční horror Jessie a Morgiana – Malostranská beseda (2010), ba-

letní představení Nikdy nekončící příběh, liberecké Divadlo F . X . Šaldy (2011), 

je autorkou hudebního doprovodu k dokumentárnímu snímku ČT Uloupe-

né mateřství (2009) . Pro taneční seskupení ME-SA napsala a interpretovala 

hudební složku v představení Echoes (2009) . Napsala a interpretovala hud-

bu k představení Havran skupiny Veselé skoky (2008) . Ve Švandově divadle 

(červen 2011) uvedli představení Upálení Satanica 666 v rámci divadelního 

cyklu Hyde Park s její hudbou, kterou také interpretovala . Pro stejné divadlo 

v květnu roku 2012 vytvořila a natočila hudbu k představení Mlč, Jobe mlč! . 

Za roli čarodějky Evy v Baladě pro banditu (divadlo Husa na provázku) zís-

kala v roce 2005 Cenu Alfreda Radoka pro Talent roku . Na podzim roku 2011 

se úspěšně zhostila hlavní role – sopránového partu v české premiéře video-

-opery An Index of Metals od Fausta Romitelliho a světové premiéry skladby 

Heart in Darkness Michala Nejtka, kde svůj zpěv doprovázela na kvinton . Vše 

s Orchestrem Berg v pražském klubu Roxy .

Spolupracuje se současnými českými mladými autory (Markéta Dvořáko-

vá, Aleš Pavlorek, Michal Nejtek, Jan Meisl), kteří pro ni píšou skladby v ob-

lasti vážné muziky . Momentálně připravuje hudbu k baletu na téma Krvavá 

svatba od Federica Garcíi Lorcy pro plzeňské divadlo .
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VIKOVÁ M ARIE,  RECITACE

Významná ostravská herečka Marie Viková pochází 

z Olomouce a jevištní umění ji okouzlovalo již jako 

dítě, zvláště obdivovala kombinaci mluveného proje-

vu a hudby, jíž se s úspěchem věnuje dodnes . Herec-

tví vystudovala na pražské DAMU (1959), v jejím roč-

níku můžeme zaznamenat výrazné osobnosti typu 

Jana Třísky, Libuše Švormové, Zdeny Hadrbolcové 

nebo Františka Husáka . Po absolutoriu na DAMU zís-

kala Marie Viková angažmá v souboru Divadla Petra 

Bezruče v Ostravě, jehož emeritní členkou je dodnes . 

Celoživotní ostravské angažmá nabídlo Marii Vikové velké množství herec-

kých rolí, sama ráda vzpomíná na maďarskou hru Kuřecí hlava, za niž byla 

nominována na Cenu Literárního fondu . Z jejích dalších výrazných výstupů 

připomeňme Tramvaj do stanice Touha, Matka Kuráž, Lištičky nebo Jitřní 

paní, často hrála také v pohádkách (Hrátky s čertem, Ledová královna) .

Před kamerou se Marie Viková poprvé objevila až jako čtyřicetiletá, kdy 

hrála prodavačku v kriminálce Město nic neví (1975), která se natáčela v Ost-

ravě . Později často hrála v inscenacích a seriálech vzniklých v ostravském te-

levizním studiu . V poslední době jsme Marii Vikovou mohli vidět v menších 

rolích v historickém velkofilmu Bathory (2008) nebo v pohádce Peklo s prin-

ceznou (2009) .

Marie Viková dodnes aktivně vystupuje, dlouhodobě se věnuje umělecké-

mu přednesu ve spojení s hudbou a komponované večery s prezentací me-

lodramů jsou doménou jejích současných aktivit . Vystupuje pravidelně na 

Mezinárodním festivalu komorního melodramu v Praze, podílí se na orga-

nizaci Mezinárodního koncertního festivalu (taktéž v Praze) a spolupracuje 

i s Janáčkovou filharmonií Ostrava . Původně pracovala především s hudbou 

Zdeňka Fibicha, svým vlivem ale inspirovala později i moderní umělce ke 

komponování hudby přímo pro její vystoupení . Z poslední doby si zmínku 

zaslouží její samostatné představení Žena z Bath .

Kromě toho se Marie Viková uplatňuje i ve sféře pedagogické, vyučovala 

na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, později působila na Základní umělecké 

škole v Klimkovicích . Často se s ní setkávají i účastníci různých hudebních 

a recitačních soutěží, kde zasedá v porotách .
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VIL A S M ANUEL, BAROK NÍ HARFA (ŠPANĚL SKO)

Narodil se v Santiagu de Compostela, kde také začal 

studovat hudbu . U Nurie Llopis v Madridu a u Mary 

Galassi v Miláně studoval staré harfy z 12 . až 18 . sto-

letí . Vystupoval s mnohými ansámbly, např . Les 

Musiciens du Louvre, Al Ayre Espanol, Capilla Jeró-

nimo de Carrión, Musica Ficta, Capela de Minis-

trers, Ensemble Elyma, Camerata Iberia, La Hispa-

noflamenca, La Galanía, Ars Longa, La Trulla de 

Vozes, Orquesta Barroca de Sevilla, Coro Nacional 

de España ad ., na nejvýznamnějších festivalech ve 

Španělsku, Německu, USA, Ekvádoru, České republice, Paraguayi, Rakous-

ku, Portugalsku, Švýcarsku, Francii, Bolívii, Belgii, Argentině, Itálii, Chile, 

Holandsku, na Kubě a v dalších zemích . Vystupuje rovněž jako sólista s pro-

gramy zaměřenými na španělskou, americkou a italskou barokní hudbu 

(koncerty v Holandsku, Chile, Španělsku, USA a na Kubě) a přednáší a vede 

kurzy v různých zemích . Jako doprovod nebo sólista se podílel na více než 60 

nahrávkách s různými ansámbly u různých nahrávacích společností . Účast-

nil se operních produkcí v Paříži a ve Vídni (Monteverdiho Korunovace 

Poppey), Madridu, Ženevě a Mexiku (La Púrpura de la Rosa Tomáse de To-

rrejón y Velasco), Mnichově, Vigu a San Sebastiánu (Monteverdiho Orfeo), 

znovuuvedení scénického díla Andromeda a Perseus v divadle Corral de 

Comedia v Almargu a  představení zarzuely Salir el amor del mundo Sebas-

tiána Duróna v Teatro Arriaga v Bilbau . Byl prvním harfistou, který uspořá-

dal kurz hry na španělskou barokní harfu v USA a na Kubě .

V současnosti se soustřeďuje na znovuobjevování vokálních skladeb 

španělského baroka interpretovaných pouze v doprovodu dvojřadé kří-

žené harfy, jak to bylo obvyklé ve své době . Z tohoto projektu vznikly do-

posud čtyři CD nahrávky: pro hudební vydavatelství Naxos s tonadami 

Sebastiána Duróna se sopranistkou Raquel Andueza, pro vydavatelství 

Enchiriadis s mezzosopranistkou Martou Infante nazvané Tonos al arpa, 

pro vydavatelství Arsis se sopranistkou Estrellou Estévez a nedávno tonos 

José Marína pro vydavatelství La ma de Guido spolu s tenoristou Felixem 

Rienthem .

Je uměleckým ředitelem nahrávací projektu „100 tonos“ z rukopisu Ma-

nuscrito Guerra (17 . st .), jehož studiu se věnuje již více než deset let . Kom-

pletní nahrávku projektu vydá vydavatelství Naxos na 6 komptaktních dis-

cích . První dvě CD z této řady, realizované se sopranistkou Isabel Monar 

a tenoristou Juanem Sanchem, se objevila na trhu v letech 2011 a 2012 .

Manuel Vilas byl pozván na festival ve Franders (Belgie), aby zde vedl 

mistrovský kurz hry na staré iberské harfy, a byl poradcem projektu zaští-

těného valencijskou autonomní vládou, který se zabýval obnovou nástrojů 

na freskách v katedrále ve Valencii . V roce 2008 založil soubor Ars Atlan-

tica, který se představil na festivalu Via Stellae (Santiago de Compostela) 

s moderní premiérou kantát pocházejících z paláce, který vlastnila nedale-

ko Benátek rodina Contarini . Nahrávka těchto kantát s mezzosopranistkou 
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Martou Infante byla oceněna v Holandsku cenou Prelude Classical Music 

jako jedna z nejlepších desek staré hudby roku 2010 .

Manuel Vilas je rovněž průkopníkem studia některých dnes již zcela zapo-

menutých harf, jako je chiquitanská jezuitská harfa (Bolívie, 18 . st .) a dvojřa-

dá harfa, která kolovala aragonským královstvím ve 14 . století a kterou před-

stavil nedávno, když na ni zahrál díla Guillauma de Machaut .

Jednou z jeho specialit jsou recitály se zpěváky, mezi umělci, které doprová-

zel, jsou: Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, 

Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes Hernández, Marivi Blasco, Jose 

Antonio López,  Isabel Álvarez, María del Mar Fernández Doval, Lidia Vinyes 

Curtis, Francisco Fernández Rueda, Yetzabel Arias, Monica Piccinini a další .

Nedávno byl pozván, aby reprezentoval Španělsko na 6 . světovém festiva-

lu harfy v Asunciónu (Paraguay), který byl prvním harfistou, který přednesl 

v této zemi recitál na dvojřadou kříženou harfu .

VR ABEC ONDŘE J,  D IRIGENT

Dirigent a hornista Ondřej Vrabec (1979) patří přes 

svůj věk mezi nejostřílenější české umělce . Jakkoli 

dnes dirigování představuje majoritní podíl jeho 

umělecké činnosti, staví na základech mimořád-

ných profesionálních zkušeností získaných díky bo-

haté kariéře sólového, komorního a orchestrálního 

hráče . Tu Ondřej Vrabec započal dlouho před pra-

hem dospělosti; v pouhých 17 letech pak poprvé use-

dl na první židli skupiny lesních rohů České filhar-

monie a pozici sólohornisty zastává v tomto tělese 

dosud . Je absolventem Pražské konzervatoře (prof . B . Tylšar, V . Válek, H . Far-

kač, M . Němcová, M . Košler) a Akademie múzických umění v Praze (prof . 

R . Eliška, J . Bělohlávek, F . Vajnar a další) . Studium si doplnil četnými mis-

trovskými kurzy (např . London Masterclasses, Hornclass, Francouzsko-čes-

ká akademie), nejcennějším impulzem pro formování uměleckého přístupu 

mu byla hráčská spolupráce s elitou světové dechové školy (S . Azzolini, M . 

Bourgue), v oblasti dirigování pak umělecká podpora významných světo-

vých dirigentských osobností (Sir John Eliot Gardiner, Benjamin Zander, Jiří 

Bělohlávek aj .) . 

Ondřej Vrabec je držitelem titulu absolutního vítěze soutěže konzerva-

toří v Ostravě, několik dalších laureátských titulů získal jako komorní hráč 

(Concertino Praga, soutěž Mozartovy obce aj .) . V mezinárodní dirigentské 

soutěži Pražského jara 2007 obsadil 4 . příčku, získal čestné uznání poroty 

a dvě zvláštní ceny pro nejúspěšnějšího českého kandidáta . V roli sólisty 

vystoupil do dnešního dne s desítkami domácích i zahraničních orchestrů 

(např . Česká filharmonie, Královská vlámská filharmonie, Nagoya Philhar-

monic Orchestra, Bayrisches Kammerorchester, Sólistes Européenes Lu-

xembourg, Augsburg Philharmonic Orchestra, Státní filharmonie Košice, 

Rzeszow Philharmonic, Lviv Philharmonic) pod vedením významných 
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dirigentů (Sir John Eliot Gardiner, Edo de Waart, Vladimir Ashkenazy, Ian 

Volkov aj .), publiku se často představuje též sólovými recitály . Intenzivně se 

věnuje komorní hře (především Brahms Trio Prague a PhilHarmonia Octet, 

dříve Maurice Bourgue Ensemble, Juventus Quintet, Czech Philharmonic 

Horn Club aj .) . 

Vytvořil obsáhlou fonotéku pro Český rozhlas a několik gramofonových 

titulů . Profilový disk Brahms Trio Prague, realizovaný unikátním způso-

bem ve vlastní hudební a zvukové režii, získal skvělé ohlasy kritiky doma 

i v zahraničí a byl recenzentem prestižního amerického magazínu Fanfare 

označen za pravděpodobně nejlepší dosud realizovanou nahrávku Tria Es 

dur, op . 40 J . Brahmse ve světě . Ondřej Vrabec podnítil přímou i nepřímou 

cestou vznik četných soudobých kompozic pro nejrůznější instrumentální 

obsazení v kombinaci s lesním rohem . Stále více respektu si získává jeho 

činnost pedagogická – vede mistrovské kurzy (Japonsko, Kanada, Velká Bri-

tánie, ČR) a trvale spolupracuje s japonskou vzdělávací společností And Vi-

sion Inc . Tokio . 

Jako dirigent spolupracuje Ondřej Vrabec s většinou českých profesio-

nálních orchestrů, včetně České filharmonie, kde zastává funkci asistenta 

šéfdirigenta . Stanul také na stupínku některých zahraničních těles (např . 

Reykjavik Chamber Orchestra, Státní filharmonie Košice, London Soloists 

Chamber Orchestra, Galeria Wind Orchestra Tokio, Danish National Sym-

phony Orchestra, Uzhgorod Philharmonic, Lviv Virtuosi aj .) . Představil se 

na mezinárodních festivalech (Pražské jaro, Mitte Europa, Český Krum-

lov) . Je stálým členem mezinárodního týmu dirigentů jednoho z největších 

festivalů soudobé hudby ve světě – Ostrava Days . K jeho operním počinům 

patří světové premiéry oper Sezname, otevři se! Martina Smolky a Encoun-

ter Mojiao Wang, dále dvojí kompletní nastudování Figarovy svatby v opeře 

v Ústí nad Labem a v pražském Divadle komedie . Vedl historicky první tur-

né Pražské komorní filharmonie do Jižní Koreje (2011) a Číny (2012–2013) . 

V roce 2012 řídil Českou filharmonii v jednom z programových vrcholů její 

abonentní sezóny . Koncerty byly japonskou gramofonovou společností 

Octavia Records zaznamenány na CD . V České filharmonii také vede zkouš-

ky v zastoupení význačných světových dirigentských osobností (Sir John 

Eliot Gardiner, Valery Gergiev, Manfred Honeck, Jiří Bělohlávek); zpravidla 

na jejich osobní žádost . Společně s Collegiem Českých filharmoniků nahrál 

dva gramofonové tituly – DVD Proměny (Universal Music, zvoleno deskou 

roku) a CD koncertantní tvorby pro housle a violu (Gabriela Demeterová, 

Supraphon) .
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VR ÁBEL PETER, DIRIGENT (SLOVENSKO)

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracu-

je v Praze . V roce 1995 založil Orchestr BERG a určil 

jeho hudební směřování – díky němu je dnes tento 

orchestr oceňován jako jedinečný interpret hudby 

20 . století a hudby soudobé . Spolupracuje se soudo-

bou českou skladatelskou špičkou a vytváří inspira-

tivní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé ge-

nerace . Je držitelem Ceny Gideona Kleina . Za svoji 

práci s Orchestrem BERG získal v roce 2010 od České 

hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvali-

tu a šíření české hudby .

WAGNER PETR, VIOL A DA G A MBA, UMĚLECK Ý VED OUCÍ

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské 

konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově 

v Praze a na Royal Holloway University of London . 

Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda 

Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena 

na Akademie für Alte Musik v Drážďanech . Svá stu-

dia violy da gamba završil získáním prestižního di-

plomu Uitvoerend Musicus pod vedením Wielanda 

Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu .

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystou-

pil na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Eliza-

beth Hall/Southbank Early Music Series London, Fränkischer Sommer, 

Stavanger Philharmonic Chamber music series, Teatro Carlo Felice in Ge-

noa, Royal Danish Chamber orchestra concert series Copenhagen, Festi-

val Ile de France, Festival Art et Spiritualié – Troyes/Francie, Mexico City 

Shakespearean Festival, Pražské jaro, Sopron Early Music Days, Mitte Euro-

pa Festival, Elbhangfest, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae, 

koncertní cykly staré hudby Symfonického orchestru hl . m . Prahy FOK aj .) 

a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např . Jacques Ogg, 

René Jacobs, Enoch zu Guttenberg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, 

Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Hansjörg Albrecht, 

Noémi Kiss, Stephen Varcoe, Mitzi Meyerson, a se soubory Collegium 1704, 

New London Consort, Rare Fruits Council, Capella Cracoviensis, Musicians 

of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Solamente naturali aj .

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se 

zaměřují na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a raného 

klasicismu 17 . a 18 . století . Petr Wagner má na svém kontě sólová CD, která 

si bez výjimky získala nadšené kritiky po celém světě . Jeho nahrávky kom-

pletních Piéces de Viole Charlese Dollé (Dorian Recordings, 2003 / reedice 

ArsProduktion 2012, ARS 38518) a komorních skladeb českého barokního 

skladatele Gottfrieda Fingera Sonatae, Balletti scordati, Aria et variationes 
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(Arta) řadí kritika mezi celosvětově nejvýznamnější nahrávky literatury 

pro violu da gamba . V roce 2011 vydal prestižní label ACCENT ve světové 

premiéře jeho nahrávku Piéces de Viole Rolanda Maraise (ACC 24299), kte-

rá se okamžitě setkala s nadšením odborné kritiky i posluchačů (Choc du 

mois / CLASSICA, Diapason, atd .) . Na konci roku 2012 vyšlo u téhož vyda-

vatelství CD Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo 

(Accent ACC 24267) . Diskografii následoval v roce 2014 odbornou kritikou 

superlativy hodnocený vokálně instrumentální projekt Vienna 1709 (Accent 

ACC24284) . V květnu 2015 byl vydán ve světové premiéře orchestrální opus 

Zodiaci Musici J . A . Schmierera (ACC24294) . V současné době se nachází ve 

fázi postprodukce nahrávka virtuózních skladeb pro sólovou violu da gam-

ba The Drexel Manuscript K . F . Abela a vokálně instrumentální sbírka 8 ital-

ských árií ZWV176 J . D . Zelenky, rovněž ve světové premiéře .

V sezóně 2013/14 realizoval Petr Wagner v Praze vlastní koncertní řadu 

nazvanou Dialogy s gambou . Petr Wagner vyučuje violu da gamba na Ma-

sarykově univerzitě v Brně, jakož i v rámci mistrovských kurzů staré hudby 

v Lidzbarku Warminském (PL), Praze, Düsseldorfu a Moskvě .

WINKEL JOHANNA,  S OPR ÁN (NĚ MECKO)

Pochází z hudební rodiny a vyrůstala v Mindenu . 

Poté, co se naučila hrát na violoncello a zpívala v ně-

kolika sborech, začala po maturitě studovat zpěv 

v Detmoldu . Své vzdělání si doplnila v mistrovských 

kurzech u King’s Singers, Ralfa Popkena, Akademie 

für Alte Musik a Christy Ludwig .

Johanna Winkel je žádanou sólistkou koncertního 

a oratorního repertoáru . Její repertoár zahrnuje díla 

od renesance až po soudobou hudbu .

Spolupracuje s dirigenty, jako jsou  Sylvain Cam-

breling, Jeffrey Tate, Adam Fischer, Andreas Spering, Jörg Straube, Christo-

ph Spering, Philipp Ahmann, Florian Helgath, Hans-Christoph Rademann 

a Frieder Bernius . Na mezinárodní scéně debutovala v roce 2008 v Nantes 

pod vedením Petera Neumanna, kdy v doprovodu Concerto Köln zpívala Mši 

As dur Franze Schuberta, která byla živě vysílána televizí Arte . Následovaly 

další koncerty se slavnými orchestry, např . Hamburger Symphoniker, Deut-

sche Kammerphilharmonie Bremen, Bachakademie Stuttgart, Rias Kam-

merchor, SWR Vocalensemble und Sinfonieorchester, Chorwerk Ruhr a Chor 

des Norddeutschen Rundfunks . Hostovala na významných hudebních festi-

valech, jako např . Bachfest Leipzig, Musikfest Berlin, Luzern Musikfestival, 

Kirchenmusikfestival Oslo, Schleswig-Holstein Musikfestival, Rheingau Mu-

sikfestival a La Folle Journée . 

Získala několik ocenění v oblasti opery, v roce 2009 obsadila první místo 

v mezinárodní soutěži Cantilena v Bayreuthu . Party jako Negiorea (L‘ Huo-

mo, Andrea Bernasconi), titulní role v Ifigenii na Tauridě (C . W . Gluck) a Al-

cině (Georg Friedrich Händel) ji přivedly na historické hudební scény, jako 
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např . Markgräfliches Opernhaus v Bayreuthu a Eckhoff Theater ve městě Go-

tha . Dále zpívala role Mimi, Donny Elvíry, Micaëly a Rosalindy . V uplynulé 

sezóně vystupovala v Hildesheimu jako Leonora v Beethovenově Fideliovi . 

K hudebním vrcholům sopranistky patří spolupráce s Freiburger Baroc-

korchester, koncertní provedení Mojžíše a Árona Arnolda Schönberga v Tea-

tro Real Madrid a Brittenova Válečného requieum v Tonhalle v Curychu . Ve-

dle mnoha živých nahrávek a přenosů dokumentuje její práci řada CD nosičů . 

YO O ESTHER, HOUSLE (USA)

Esther Yoo, která nedávno získala titul BBC „Umělec 

nové generace“ (New Generation Artist), si poprvé 

vydobyla mezinárodní uznání v roce 2010, když se 

v 16 letech stala nejmladší vítězkou 10 . mezinárodní 

houslové soutěže Jeana Sibelia . V roce 2012 se tato 

americko-korejská houslistka stala rovněž nejmlad-

ší vítězkou Soutěže královny Alžběty .

Sezónu 2014/15 zahájila velkým turné s londýn-

ským Philharmonia Orchestra a Vladimírem Ashke-

nazym, kdy zavítala do Mexico City, Ria de Janeira, 

Sao Paula, Limy a Bogoty . Debutovala s orchestry BBC Symphony Orchestra, 

The Hallé, Philharmonie Südwestfalen, Bilkent Symphony Orchestra (Turec-

ko) a Gävle Symphony Orchestra (Švédsko) . V červnu opět hrála s Philharmo-

nia Orchestra ve Velké Británii . V loňském roce nahrála s Philharmonia Or-

chestra a Ashkenazym Glazunovovy a Sibeliovy koncerty . Kromě toho s tímto 

orchestrem debutovala na koncertě v Londýně pod vedením již zesnulého Lo-

rina Maazela, čímž navázala na jejich spolupráci během turné po Číně a Koreji .

K dalším vrcholům poslední doby patří vystoupení s Finským rozhlaso-

vým symfonickým orchestrem, dále pak s Helsinki Philharmonic Orchest-

ra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Varšavskými filharmoniky, Symfo-

nickým orchestrem Tenerife, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Seoul 

Philharmonic Orchestra a Orchestre National de Belgique .

Tato sezóna zahrnuje vystoupení Esther Yoo také na festivalech: např . 

Seoul International Music Festival (Bachův Koncert pro dvoje housle spolu 

s Maximem Vengerovem), Kamermuziek Houtland Festival (Belgie), Festival 

du Château de Chambord (Francie) a Dvořákova Praha .

Esther Yoo se narodila v USA a vyrostla v Evropě . Na housle začala hrát ve 

čtyřech letech a svůj první koncert odehrála v osmi letech . V roce 2006 vyhrá-

la první cenu v kategorii pro mládež na Mezinárodní houslové soutěži He-

nryka Wieniawského a byla rovněž vyznamenána Evropskou unií hudebních 

soutěží pro mládež . V současné době studuje na Hochschule für Musik und 

Theater v Mnichově u Any Chumachenco a u Augustina Dumaye na Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth v Bruselu . Předtím pracovala se Zakharem Bro-

nem, Leonidem Kerbelem a Berentem Korfkerem .

Yoo hraje na stradivárky „Prince Obolensky“ z roku 1704, které ji velkoryse 

zapůjčil soukromý sběratel .
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ORGANIZ AČNÍ T ÝM:

•   Igor Františák – ředitel festivalu

•   Andrea Fajkusová

•   Barbora Filipová

•   Jarmila Sysalová

RE ALIZ ACI FESTIVALU PODPOŘILI:

•   Statutární město Ostrava

•   Ministerstvo kultury ČR

•   Moravskoslezský kraj

•   Státní fond kultury ČR

•   Zvláštní poděkování za finanční 

podporu 12 . ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu těmto městům 

a obcím: Bystřice, Dětmarovice, Dolní 

Benešov, Frýdek-Místek, Hlučín, Opava, 

Orlová, Paskov, Rychvald a Velká Polom; 

a městským obvodům: Ostrava-Jih, 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, 

Ostrava-Plesná, Ostrava-Poruba,  

Ostrava – Stará Bělá a Ostrava-Vítkovice .

PARTNEŘI FESTIVALU:

•   Česká spořitelna, a . s .

•   Šmíra-Print, s . r . o .

•   Intoza, s . r . o .

•   RT Torax, s . r . o .

REKL AMNÍ PARTNEŘI:

•   euroAWK s . r . o .

•   Graphic house, s . r . o .

•   PrintHouse Morava s . r . o .

•   Služby .cz

OFICIÁLNÍ HOTELY:

•   Imperial Hotel Ostrava

•   Hotel Harmony Club

•   Hotel Mercure Ostrava

HL AVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

•   Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

•   Český rozhlas Ostrava

•   Český rozhlas Vltava

•   MF DNES

•   Ostravan .cz

•   Televize Noe

•   TV Polar

•   TV Fabex Ostravsko

•   Harmonie

•   Hudební rozhledy

•   Ostravské noviny 

•   Program

•   Rengl

•   Epona 

•   Moravský kalendář 

FESTIVAL DÁLE PODPOŘILI:

•   Acción Cultural Española

•   Fotograf Ivan Korč

•   Generální konzulát Polské republiky 

v Ostravě

•   Ministerstvo kultury Slovenské republiky

•   Nadace Bohuslava Martinů

•   Nadace Leoše Janáčka

•   Ostravské vodárny a kanalizace a . s .

•   Rokyta Wine Consultancy

•   Varhanářská dílna Kánský-Brachtl

•   Veolia Energie ČR, a . s .

SPOLUPR ACUJÍCÍ ORGANIZ ACE

•   Janáčkova filharmonie Ostrava

•   Národní divadlo moravskoslezské

•   Cooltour

•   Antikvariát a klub Fiducia

Redakční uzávěrka ke dni 25. srpna 2015. 

Změna programu a interpretů vyhrazena.

ORGANIZ ÁTOR FESTIVALU: 

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



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 - M A I L : info@shf .cz

W E B : 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




