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Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v ČR. 
SHF od svého vzniku v roce 2004 probíhá každoročně nejen v Ostravě, ale i v mnoha chrámech celého 
Moravskoslezského kraje v průběhu měsíce září (prvních 10 ročníků se konalo mezi dvěma státními svátky: 
od 28. září do 28. října). Tradičně koncerty oslavuje svátek sv. Václava, symbol české státnosti.

Hlavním cílem SHF je prezentace tzv. poučené interpretace staré a duchovní hudby v sakrálních prostorách, a to ve 
snaze navrátit této hudbě její původní význam. Vysoce kvalitní festivalová dramaturgie je vedena třemi stěžejními 
liniemi: monumentální vokálně-instrumentální koncerty, programy zaměřené na tzv. autentickou interpretaci staré 
hudby a komorní a sólové projekty, které jsou každoročně doplňovány netradičními a crossoverovými projekty. 
Doprovodný program je rozšířen o promítání artových či dokumentárních filmů, hudebně-edukativní workshopy 
pro děti a interpretační workshopy či besedy s umělci. SHF prezentuje koncerty evropských parametrů, a to jak 
domácích, tak zahraničních interpretů, za což byl opakovaně hodnocen odbornou komisí Ministerstva kultury ČR 
jako jeden z pěti nejlepších projektů profesionálního umění v sekci hudební festivaly. Od roku 2009 SHF realizoval 
v kostelích také celoroční řadu Čtvero ročních období. Nový formát projektu představil v roce 2018 pod názvem Hudební 
výlety. Prostřednictvím tohoto celoročního cyklu nyní prezentuje hudební produkce sahající od artificiální hudby přes jazz 
až k folklóru, a to v architektonicky i akusticky nejzajímavějších památkách Moravskoslezského kraje. V roce 2019 vytvořil 
také česko-polský projekt Muzika bez hranic. Festival SHF je hrdým členem České asociace festivalů.

HUDBA  
STYLOVĚ

specializované ansámbly 
na provoz staré hudby

rezidenční soubory: 
Collegium 1704, Collegium 

Marianum, Český 
filharmonický sbor Brno

špičkoví interpreti,
laureáti prestižních soutěží

KONCERT 
V KOSTELE JE 

ZÁŽITEK 
vysoce kvalitní 

dramaturgie

novodobé premiéry, 
unikátní projekty 

(crossoverové projekty, 
balet, videoart 

či film v kostele)

exkluzivní projekty 
v architektonicky 

i akusticky výjimečných 
prostorách

KREATIVITA 
A GENIUS LOCI

uvědomění si 
hodnot a potenciálu 

Moravskoslezského kraje

koncerty 
moravskoslezských rodáků 

evropských uměleckých 
parametrů

uvádění děl zapomenutých 
skladatelů, kteří v regionu 
žili a tvořili již od baroka

PÉČE  
A MOTIVACE

podpora talentů mladé 
generace

rozvoj hudebního cítění 
a kulturního povědomí 

díky speciálním nabídkám 
pro děti do 15 let 

(hudebně-edukativní 
workshopy a vstup zdarma 

na vybrané koncerty)

systematické audiovizuální 
zaznamenávání koncertů 

pro archivační účely 

SHF JE LÁSKA 
k hudbě a jejímu 

poselství

SHF JE VÍRA 
ve smysluplné provázání 
společenské sítě regionu 

pomocí prvotřídních 
projektů i v těch 

nejmenších obcích

SHF JE NADĚJE  
pro sakrální, historické 

i technické skvosty 
regionu v touze  

je rozeznít

//  PILÍŘE SVATOVÁCLAVSKÉHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU
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Milí návštěvníci Svatováclavského hudebního festivalu, 
jsem nesmírně rád, že vám i v těchto nevyzpytatelných časech můžeme nabídnout velkorysý 
maraton hudby s jeho 31 koncerty, za kterými opět budete moci putovat do nejrozmanitějších 
sakrálních památek celého Moravskoslezského kraje. 

Pandemická situace se do značné míry uklidnila, a proto, po roční přestávce, můžeme opět 
hostit významné zahraniční umělce. Letos tomu bude dokonce do té míry, že více než dvě 
třetiny festivalového programu budou reprezentovat sólisté a soubory z Polska, Slovenska, 
Srbska, Litvy, Ukrajiny, Estonska, Ruska, Belgie, Německa, Rakouska, Itálie, Francie či 
Španělska. Jejich nevšední a v mnoha případech unikátní a objevné projekty budete moci 
vyslechnout opět naživo a tím si odnést i neopakovatelné zážitky, které má právě hudba 
možnost vyvolávat. 

Přijďte tedy svou přítomností podpořit umělce, kteří společně s námi – organizátory, pro vás 
tak pečlivě připravili letošní ročník Svatováclavského hudebního festivalu nabitý špičkovými 
koncerty, ale také veřejnými besedami, na kterých se budete moci osobně setkat s takovými 
osobnostmi jakými jsou Miloš Štědroň (autor Balady pro banditu) či Karin Lednická  
(autorka románů Šikmý kostel). 

Nechte se tedy pozvat do říše hudby, která má v mnoha případech dar vás nejen potěšit, 
ale také zklidnit, naplnit či posílit.

Srdečně vás zvu na náš festival a těším se na setkání s vámi.

doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
DRAMATURG A ŘEDITEL SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU//  ÚVODNÍ 

SLOVO
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PhDr. Lubomír Zaorálek
MINIS T R KULT URY ČESKÉ REPUBL IK Y

Ing. Tomáš Macura, MBA
PR IMÁTOR S TAT U TÁRNÍHO MĚS TA OS T R AV Y

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
HE J T MAN MOR AVSKOSLE ZSKÉHO KR A JE

 

Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem
SÍDELNÍ BISKUP OS T R AVSKO - OPAVSKÉ DIECÉ ZE

Mgr. Tomáš Tyrlík 
BISKUP SLE ZSKÉ CÍRK VE E VANGEL ICKÉ AUGSBURSKÉHO V Y ZNÁNÍ

//  ZÁŠTITU NAD 18. ROČNÍKEM 
SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO  
FESTIVALU PŘEVZALI

Vážení přátelé,
jsem moc rád, že mohu poskytnout záštitu Svatováclavskému hudebnímu festivalu, který se 
dle hodnocení odborníků opakovaně umísťuje v první pětici akcí svého druhu v České republice. 
Letošní ročník je již osmnáctý, což by v životě člověka znamenalo dosažení dospělosti. 
Při pohledu na letošní bohatý program i při ohlédnutí za minulými ročníky mám pocit, že 
Svatováclavský hudební festival dozrál mnohem rychleji a že je již dlouhou dobu festivalem – 
v tom nejlepším slova smyslu – etablovaným. O prestiži festivalu vypovídá i to, kolik špičkových 
zahraničních a českých interpretů na koncertech vystupuje. 

Osobně mě obzvlášť těší, že dějištěm festivalu je můj Moravskoslezský kraj, pro který je 
významným kulturním a duchovním obohacením. Vážím si též toho, že koncerty i doprovodné 
akce jsou rozprostřeny takřka po celém území kraje – od Opavy až po Jablunkov – a není 
tak potřeba za kulturou dojíždět x kilometrů do krajského města. Festival tak přispívá 
k dostupnosti umění pro co nejširší publikum. Chtěl bych poděkovat organizátorům festivalu 
za to, jak napomáhají popularizaci a šíření kvalitní hudby. Daří se jim jedinečně spojovat různé 
žánry – duchovní či tzv. starou hudbu, ale i díla autorů 20. století jako je např.  
Francis Poulenc či Arvo Pärt. 

Jsem přesvědčen, že si každý milovník hudby přijde na své a řada posluchačů si opět rozšíří své 
hudební obzory. Přeji Svatováclavskému hudebnímu festivalu úspěch a velmi se na něj těším.

PhDr. Lubomír Zaorálek 
MINISTR KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
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Vážení příznivci hudby, která s námi přetrvává po staletí, 
je mi ctí a zároveň radostí převzít opět záštitu nad aktuálním ročníkem Svatováclavského hudebního 
festivalu, jehož podstatná část se koná v Ostravě. Čeká nás téměř měsíc hudebních hodů.  
Muzikální hostiny plné vzácných lahůdek. 

Stará duchovní hudba nikdy nebyla užitnou kulisou k vágnímu poslechu. Vždy obsahovala podtóny, 
které ze samotných not nevyčteme. Probouzela – a dodnes probouzí – naše lepší stránky.  
Vnitřně nás nutí hledat krásu, dobro a vznešenost. To všechno jsou kategorie, které nabývají na 
významu obzvláště v dnešní hektické době. Jsou to kotvy, které nás drží v klidných přístavech  
jinak rozbouřeného moře našich životů. 

O tom svědčí skutečnost, že právě středověký svatováclavský chorál byl po staletí vnímán jako 
neoficiální hymna českých zemí. Podobného významu dosáhla vůbec nejstarší dochovaná česká 
duchovní píseň, Hospodine, pomiluj ny. Zpívala se rovněž při válečných taženích, korunovaci českých 
králů a zněla i během Husových kázání. Je to důkazem neobyčejné síly a přitažlivosti, která se  
v tomto druhu hudby ukrývá.

Osmnáctý ročník festivalu představí celou řadu špičkových interpretů, na jejichž vystoupení se velmi 
těším. Výběr je skutečně více než pestrý, namátkou tedy jmenuji alespoň pianistu Federica Colliho, 
soubor Collegium 1704 nebo Národní orchestr polského rozhlasu.

Svatováclavského hudebního festivalu se účastní interpreti z celé Evropy. Je to logické, protože 
sakrální hudba se výrazně vtiskla do kulturního, civilizačního a duchovního dědictví všech  
evropských národů. Jsem rád, že si to připomeneme právě tady, v Ostravě.

Všem návštěvníkům přeji nevšední a silný kulturní zážitek.

Ing. Tomáš Macura, MBA
PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

Milí přátelé, 
v minulém roce jsem se na tomto místě radoval, jaké to bylo štěstí, že jsme na rozdíl od jiných 
hudebních přehlídek, které se kvůli pandemii nového koronaviru nemohly konat, o Svatováclavský 
hudební festival nepřišli. Byť měl přece jen trochu jinou podobu, než na jakou jsme byli zvyklí.  
Letos to vypadá ještě nadějněji. 

Nejhorší období a tvrdé lockdowny máme s největší pravděpodobností za sebou a 18. ročník 
Svatováclavského hudebního festivalu opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje v plné 
šíři. Hostit se chystá jak domácí, tak i rakouské, německé, polské, italské, francouzské, španělské, 
estonské, litevské či ukrajinské umělce a ansámbly. Nabídne špičkové koncerty duchovní  
a tzv. staré hudby, velkolepé, komorní i alternativní projekty. 

Těší mě, že festival má opět mezinárodní rozměr s řadou naprostých uměleckých špiček.  
Velký dík za to patří organizátorům, kteří se nenechali odradit a vytrvali v této nelehké době. 

Jsem přesvědčen o tom, že letošní nabídka je natolik pestrá, že přiláká i spoustu nových posluchačů, 
kteří budou chtít říct pandemii pomyslné sbohem a znovu se vrátit k živým koncertům s jejich 
neopakovatelnou atmosférou. 

Svatováclavskému hudebnímu festivalu přeji, aby byl i letošní ročník jednou z nejvýznamnějších 
kulturních událostí v našem regionu. Divákům a posluchačům nezapomenutelný umělecký zážitek.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
HEJTMAN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem
SÍDELNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

Milí přátelé, příznivci Svatováclavského hudebního festivalu,  
je dobře, že tradice festivalu pokračuje. Tak jako život člověka i festival prochází nejrůznějšími 
obdobími, někdy radostnými a někdy náročnějšími, a musí se s nimi vyrovnat. Pomáhá mu v tom 
vědomí, že má co nabídnout z bohaté pokladnice děl mistrů duchovní hudby, i prostá zkušenost, 
že v hudbě je ukryt poklad krásy a harmonie, po kterém člověk vědomě či nevědomě touží.  
A tak popřejme i tomu letošnímu ročníku, ať se dokáže se svým posláním či poselstvím dobře 
„vyrovnat“. Ať naplní radostí ty, kteří vstoupí do jeho bran, ať potěší skleslé a povzbudí znavené. 
Všem aktérům i návštěvníkům přeji společně prožitou radost i vědomí lidské sounáležitosti,  
vždyť všichni jsme aktéry v orchestru světa. Buďme si blízcí a nezapomínejme na dary  
vlastního mistrovství. 

Krásné chvíle festivalu přeje 

Milí přátelé, milovníci duchovní hudby! 
Věřím, že i v tomto těžkém pandemickém roce bude nakonec možné otevřít a rozezvučet prostor 
mnohých chrámů a kostelů v našem kraji tóny věhlasných interpretů kvalitní duchovní hudby v rámci 
Svatováclavského hudebního festivalu, který se stal bezesporu významným hudebním svátkem 
tohoto kraje a získal si přízeň svých posluchačů. Ponořit se a naslouchat tónům kvalitní duchovní 
hudby je vždy balzámem pro duši.

Duchovní hudba nás chce zastavit, ztišit a povznést našeho vnitřního člověka k výšinám, k Bohu, 
který nás přesahuje. Prostor chrámů tuto touhu umocňuje. Přeji všem, aby tóny, které zazní na 
letošním hudebním festivalu, byly přijímány a vnímány s velkou otevřeností a v posluchačích dlouho 
rezonovaly.

Přeji všem účastníkům hluboké umělecké i duchovní zážitky.

Mgr. Tomáš Tyrlík
BISKUP SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ
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ZAHAJOVACÍ
KONCERT

S OPERNÍM AROMA

Rossini

Petite Messe 
Solennelle

ZÁŘIJOVÝ HUDEBNÍ MARATON BUDE TRADIČNĚ ZAHÁJEN V KATEDRÁLE BOŽSKÉHO 
SPASITELE, A TO MONUMENTÁLNÍ SLAVNOSTNÍ MŠÍ PETITE MESSE SOLENNELLE 
GIOACCHINA ROSSINIHO PROVEDENOU EXCELENTNÍMI INTERPRETY. NEJENŽE SE JEDNÁ 
O NÁDHERNÉ A VELKOLEPÉ DÍLO, MÁ TAKÉ SVŮJ ZVLÁŠTNÍ OSUD…

„Poslední hřích mého stáří“– takto se o svém díle vyjádřil 
sám italský operní velikán Gioachino Rossini. Malou slav-
nostní mši zkomponoval v letech 1863–64 na zakázku pro 
vysvěcení soukromé kaple bohatého pařížského bankéře, 
hraběte Alexise Pillet-Willa, resp. jeho manželky Louise 
Pillet-Will. Původně ji koncipoval opravdu intimně pro 
malé obsazení: „dvanáct zpěváků tří pohlaví – muži, ženy 
a kastráti: tedy osm pro sbor, čtyři pro sóla, celkem dvanáct 
cherubínů“ jak sám uvádí, dále dva klavíry a harmonium. 
Tato původní instrumentace odpovídala neapolské kláve-
sové tradici 18. století, která byla pěstována ve Francii 
v Rossiniho době. Vytvářela tak výrazný kontrast ke stylu 
rozsáhlých sakrálních skladeb, které v té době napsali 
například Liszt a Bruckner. 

  Přestože se jedná 
o srdceryvné náboženské 
dílo, je plné operního 
patosu, barev  
i intenzity

„Napsal jsem právě posvátnou hudbu, nebo spíše hudbu 
svatokrádežnou?“ tázal se Rossini Stvořitele na posledním 
listu partitury. „Byl jsem stvořen pro operu buffu, jak dobře 
víš – nic moc technika, trocha srdce, to je vše,“ dodal omluv-
ně… Rozhodně však je slavnostní (solemnis) a přestože se 

jedná o srdceryvné náboženské dílo, ukazuje mimořádné 
kompoziční schopnosti Rossiniho úžasné dramatické osob-
nosti: je plné operního patosu, barev i intenzity. Zajímavé 
je, že právě v té době uplynulo již celých třicet pět let 
od premiéry jeho poslední opery Vilém Tell – mimochodem 
vznikla jako jeho jediná tzv. grand opéra z celkových 
čtyřiceti, které napsal v letech 1809–1829 (27 z nich pod 
obrovským tlakem v letech 1812–1819). Pro představu – 
představení Viléma Tella trvá tři a tři čtvrtě hodiny (bez 
pauz), což ovšem v době pařížských velkooperních produk-
cí nebylo nic neobvyklého, pokud vzpomeneme následující 
opery Aubera, Meyerbeera či Halévyho.

Známá Rossiniho pětadvacetiletá „tvůrčí odmlka“ po 
Vilému Tellovi vyvolává mnoho domněnek, avšak objek-
tivním faktem zůstává, že si ve svých 37 letech sjednal 
slušnou celoživotní rentu u francouzské vlády. Mimocho-
dem se jednalo spíše o odmlku v komponování pro veřejný 
provoz (své Stabat Mater napsal v roce 1831 pro soukromé 
provedení a bylo publikováno až v roce 1841) a dobu 
cestování do Boloně a Florencie. V roce 1855 se však díky 
zhoršenému stavu opět vrátil do Paříže, centra nejvyspě-
lejší lékařské péče. Přesto, že byl jeho zdravotní stav pro-
měnlivý, užíval si radosti ze života a hlavně jídla (dodnes 
jsou dochované jeho vytříbené recepty na saláty, lanýže 
či tournedos). Každý týden se svou manželkou pořádali 
v letech 1858–68 salóny samedi soirées, pro které napsal 
více než 150 vokálních, sólových klavírních skladeb a ko-
morních děl – a to pro mnoho různých kombinací nástrojů. 
Pojmenoval je Péchés de vieillesse (Hříchy stáří) – odtud 
tedy i odkaz na „poslední hřích“, Petite Messe Solennelle, FO
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který ovšem není součástí tohoto čtrnáctisvazkového 
cyklu. Příznačné je, že některými salónními kusy Rossini 
nejenže vyzdvihoval krásy rodné Itálie, ale jako gurmán 
opěvoval také například máslo, mandle či naložené okurky 
(IV. cyklus)… Rossiniho salón získal mezinárodní proslulost 
a jeho pravidelnými hosty byli i skladatelé Auber, Gounod, 
Liszt, Rubinstein, Meyerbeer či Verdi.

Petite Messe Solennelle se dočkala premiéry dne 14. břez-
na 1864 a jejího provedení se ujalo výborné sólistické 
kvarteto – sestry Carlotta a Barbara Marchisiovy, 
tehdejší populární představitel titulní role Rossiniho 
Hraběte Oryho Italo Gardoni se zhostil tenorového 
partu a posledním sólistou se stal basista Luigi Agnies. 
Premiéra zazněla za účasti příslušníků hraběcího rodu 

Pillet-Will, ale i vzácných hostů, jakými byli skladatelé 
Meyerbeer, Auber či Thomas. „Petite“ Messe Solennelle, 
jak ji především známe dnes, je druhou – orchestrální verzí 
díla, kterou Rossini vytvořil v roce 1867. Jedná se o na-
prosto kontrastní verzi, monumentální dynamickou mši ne 
nepodobnou typu Missa solemnis jiných mistrů. Jak se uvá-
dí, Rossini ji na sklonku života prý raději zkomponoval sám, 
než aby tak učinili po jeho smrti „různí pánové Berliozové, 
kteří by skladbu zahubili svými saxofony“… 

   Požádal papeže o povolení 
pracovat s ženskými 
hlasy v kostele

Protože se mu nelíbil zvuk katedrálních chlapeckých sborů, 
požádal papeže o povolení pracovat s ženskými hlasy 
v kostele. Když byla jeho žádost zamítnuta, požadoval, 
aby orchestrální verze byla uvedena až po jeho smrti. 
Tak se také stalo – poprvé zazněla 24. února 1869 v paříž-
ském divadle Salle Ventadour společností Théâtre-Italien 
se sólisty Gabriellou Krauss, Mariettou Alboni, Ernestem 
Nicolasem a Luigim Agnesim. // (ef)

OPOMÍJENÁ DUCHOVNÍ HUDBA
GIOACHINA ROSSINIHO

Quoniam (1813) • Messa di Gloria (1820)

Preghiera (1820) • Tantum ergo (1824)

Stabat Mater (PRVNÍ VERZE 1831, DRUHÁ VERZE 1841)

Trois choeurs religieux („LA FOI, L’ESPÉRANCE,  

LA CHARITÉ“ 1844) • Tantum ergo (1847) 
O Salutaris Hostia (1857) • Laus deo (1861) 
Petite Messe Solennelle (PRVNÍ VERZE 1863,  

DRUHÁ VERZE 1867)

P O Z V Á N K A

Petite Messe Solennelle
ROSSINI

PÁTEK 19.00

OSTRAVA – CENTRUM
Katedrála Božského Spasitele

03
09

NOSPR 
S LAWRENCEM 

FOSTEREM

Exkluzivní
hosté

festivalu

„OPRAVDU MĚ TĚŠÍ, ŽE NÁŠ 18. ROČNÍK OTEVÍRÁME JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH EVROPSKÝCH 
ORCHESTRŮ – NOSPR, JEHOŽ HOSTOVÁNÍ JSME PLÁNOVALI JIŽ NA MINULÝ ROK, ALE 
KVŮLI PANDEMII JSME NA NĚJ MUSELI POČKAT. VĚŘÍM, ŽE TO BUDE STRHUJÍCÍ ZÁŽITEK, 
VLASTNĚ SKORO OPERNÍ, PROTOŽE ROSSINI ANI V TOMTO DUCHOVNÍM DÍLE NEZAPŘEL 
SVÉHO DRAMATICKÉHO GÉNIA… A TO VŠE SE SKVĚLÝMI SÓLISTY A NEJLEPŠÍM ČESKÝM 
SBOREM, CO VÍC SI PO TAKOVÉ KULTURNÍ ODMLCE HNED NA ZAČÁTEK PŘÁT.“ UVÁDÍ ŘEDITEL 
A ZÁROVEŇ DRAMATURG SHF IGOR FRANTIŠÁK. 

Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu (NOSPR) 
spolupracoval s některými z největších skladatelů druhé 
poloviny 20. století, a to včetně Lutosławského, Góreckého 
a Pendereckého, jejichž mnohé skladby premiéroval.

NOSPR byl založen v roce 1935 ve Varšavě Grzegorzem 
Fitelbergem. Nyní je veden generální a programovou 

ředitelkou NOSPR Ewou Bogusz-Moore, kdy uměleckým 
ředitelem a šéfdirigentem je Lawrence Foster a funkci 
hlavního hostujícího dirigenta zastává Domingo Hin-
doyan. Kromě nahrávek pro sbírku polského rozhlasu vydal 
orchestr více než 200 alb u renomovaných nahrávacích 
společností a získal prestižní ocenění jako Diapason 
d’Or a Grand Prix du Disque de la Nouvelle Académie du S
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Disque. Orchestr vystupoval na festivalech téměř ve 
všech evropských zemích, ale i v Americe, Japonsku, Číně, 
Austrálii, na Novém Zélandu, v Koreji a ve státech Perské-
ho zálivu. Mezi jeho mezinárodně uznávané projekty patří 
Maraton twórczości Góreckiego (Góreckého hudební ma-
raton), Pociąg do muzyki Kilara (Vlak do Kilarovy hudby) 
a Muzyczne podróże morskie (Hudební plavby po moři).

Od roku 2005 NOSPR pořádá Festival světových premiér 
polské moderní hudby, jehož 7. ročník byl nominován 
na Coryphaeus Award za polskou hudbu v roce 2017 
v kategorii Událost roku. V roce 2015 se orchestr rovněž 
ujal organizace každoročního festivalu Katowice Kultura 
Natura. V roce 2018 získal orchestr cenu ICMA Special 
Achievement Award. V roce 2019 byl NOSPR pozván do 
Evropské organizace koncertních sálů, která sdružuje 
nejlepší koncertní sály v Evropě.

Lawrence Foster slaví v sezóně 2020/21 svůj osmý rok 
v pozici hudebního ředitele Opéra de Marseille a zároveň 
svůj druhý rok jako umělecký ředitel a šéfdirigent NOSPR. 
Stal se známým díky svému srdečnému i expresivnímu 
přístupu k nastudování celé hudební plejády, se kterou ab-
solvoval úspěšnou kariéru jak v USA, tak i v Evropě a Asii. 

Svoje působení s NOSPR zahájil na prestižním festivalu 
George Enescu, kde představil hudbu Popa, Chopina 
a Lutosławského. Během sezóny dirigoval kompletní 
Schumannovy symfonie, Lisztovy klavírní koncerty, 
Berliozovu skladbu Romeo a Julie či koncertní provedení 
Ravelovy Španělské hodinky. Beethovenovo 250. výročí 
oslavil provedením jeho Třetí a Deváté symfonie, dále 
uvedl repertoár od Vivaldiho, Mozarta, Mendelssohna, 
Čajkovského až po Enesca a Bartóka. Dirigoval také 
Německý symfonický orchestr Berlin na slavnostním gala 
k 60. výročí Debüt im Deutschlandfunk Kultur a Lucern-
ský symfonický orchestr na Saint-Saënsově festivalu,  
kde řídil provedení celého jeho klavírního díla.

Fosterova operní sezóna začala v domovské Opéra  
de Marseille Kouzelnou flétnou. Jako hostující dirigent  
se navrátil do Frankfurtské opery s Brittenovým Peterem 
Grimesem a do opery v Monte Carlu s dílem Street Scene 
Kurta Weila. Dirigoval v předních operních domech po 
celém světě, nejvíce ceněné jsou pak uvedení hry Troilus 
and Cressida v Royal Opera House Covent Garden – na-
hrávané pro EMI, první provedení Bergovy Lulu v Houston 
Opera, Enescova Oedipe v Deutsche Oper – také zazna-
menaného pro EMI, stejně jako představení Verdiho Otella 
k zahájení nově vystavěné opery v Los Angeles s Plácidem 
Domingem a Sherrill Milnes.  

  Stal se známým díky 
svému srdečnému 
i expresivnímu přístupu 
k nastudování celé 
hudební plejády

Po úspěšném desetiletém působení ve funkci uměleckého 
ředitele a šéfdirigenta Gulbenkianova orchestru je nyní 
jeho čestným „dirigentem-laureátem“. S tímto orches-
trem absolvoval rozsáhlá turné a jejich diskografie zahr-
nuje řadu nahrávek pro PentaTone Classics, včetně vysoce 
ceněných nahrávek Verdiho Otella a houslových děl Brucha, 
Chaussona a Korngolda s Arabellou Steinbacherovou. Za-
stával také pozici hudebního ředitele v Orquestra Simfòni-
ca v Barceloně,   Filharmonického orchestru v Monte Carlu, 
Houston Symphony, Komorního orchestru v Lausanne, 
Orchester et Opéra National v Montpellier a na hudebním 
festivalu a škole v Aspenu.

Spolupracoval s orchestry jako Konzerthausorchester 
Berlin, Orchester Philharmonique de Radio France, 
Copenhagen Phil, Helsinki Philharmonic, Orchester 
symphonique de Montréal, Hong Kong Philharmonic 
Orchestra, Filarmonica Arturo Toscanini of Parma, 
ale i Českou filharmonií a mnoha dalšími. Kromě nahrávek 
s Gulbenkianovým orchestrem obdržel ocenění za řadu 
nahrávek u Pentatonu zahrnujících Schubertovy rané 
symfonie s Kodaňskou filharmonií, Straussova Cikánského 
barona a Netopýra s NDR Radiophilharmonic či Martinů 
Dvojkoncertů.

Maestro Foster se narodil v Los Angeles rumunským 
rodičům a pracoval jako umělecký ředitel festivalu Georga 
Enesca v letech 1998–2001. Jak napsal The Telegraph: 
„Zdá se, že Lawrence Foster byl na tuto planetu seslán, 
aby dirigoval Enescovu hudbu. Je zjevně opravdovým věřícím 
a rozumí každé technické nuanci a každému expresivnímu 
zachvění.“ V roce 2003 byl vyznamenán rumunským 
prezidentem za služby rumunské hudbě. // 
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FILOZOFICKÝ 
PŘÍSTUP 

K INTERPRETACI

Federico 
Colli

„JEHO NÁDHERNĚ LEHKÝ DOTEK A LYRICKÁ LADNOST DODÁVAJÍ HUDBĚ LESK.“ (THE DAILY 
TELEGRAPH). FEDERICO COLLI, ZNÁMÝ SVÝMI VYSOCE NÁPADITÝMI A FILOZOFICKÝMI 
PŘÍSTUPY K INTERPRETACI, SE DOSTAL DO POPŘEDÍ PO VÍTĚZSTVÍ V SALCBURSKÉ 
MOZARTOVĚ SOUTĚŽI V ROCE 2011 A ZISKU ZLATÉ MEDAILE NA MEZINÁRODNÍ 
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI V LEEDSU V ROCE 2012. OD TÉ DOBY ÚČINKUJE NA SLAVNÝCH 
PÓDIÍCH S RENOMOVANÝMI ORCHESTRY, VÁŽENÝMI DIRIGENTY A NA PRESTIŽNÍCH 
FESTIVALECH V RŮZNÝCH ČÁSTECH SVĚTA. „NENÍ POCHYB O TOM, ŽE FEDERICO COLLI 
JE JEDNÍM Z NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH MYSLITELŮ SVÉ GENERACE.“ (GRAMOFON).

Federico Colli, narozený v roce 1988 v italském městě 
Brescia, studoval na Milánské konzervatoři, na Meziná-
rodní klavírní akademii v Imole a na salcburském Mozarteu 
pod vedením Sergia Marengoniho, Konstantina Bogina, 
Borise Petrushanského a Pavla Gililova. V roce 2011 
získal od starosty města Brescia za své umělecké výkony 
ocenění Stříbrný groš (Grosso d Árgento), a v roce 2014 
byl časopisem International Piano zvolen jako jeden ze 30 
pianistů mladších 30 let, kteří budou v následujících letech 
dominovat na světové scéně.

Hrál na slavných pódiích jako je Cidade Das Artes a Thea-
tro Municipal v Riu de Janeiru, Nikkei Hall, Musashino 
Cultural Hall a Bunka Kaikan Hall v Tokiu, Koncertní 
síň hongkongské radnice, Kumho Art Hall v Soulu, Sala 
Nezahualcoyotl v Mexico City, Lincoln Center v New Yorku, 
Bennet Gordon Hall v Chicagu, Musikverein a Konzerthaus 
ve Vídni, Berlin Konzerthaus, Mnichov Herkulessaal, Ham-
burg Laeiszhalle a Elbphilharmonie, Bonn Beethovenhalle, 
Hannover NDR Landesfunkhaus a Leipzig Gewandhaus, 
Amsterdam Royal Concertgebouw, Barbican Hall, Royal Al-
bert Hall, Royal Festival Hall, Wigmore Hall a Cadogan Hall 
v Londýně, Liverpool Philharmonic Hall a Leeds Town Hall, 
Glasgow Royal Concert Hall a Edinburgh Usher Hall, Dublin 
National Concert Hall, Dvořákův sál pražského Rudolfina, 
Teatro Filarmonico ve Veroně a Teatro Verdi ve Florencii, 

Auditorium Parco della Musica v Římě a Toscanini v Turíně, 
Teatro degli Arcimboldi a Dal Verme v Miláně, Poli teama 
Garibaldi v Palermu, koncertní síň Varšavské filharmonie, 
Teatro Sociedad Filarmonica v Bilbau, Konserthuset ve 
Stockholmu, Salle Cortot a Philharmonie v Paříži, Mariin-
ské divadlo v Petrohradě či Lysenkově sále v Kyjevě.

  Jeden ze 30 pianistů 
mladších 30 let, kteří 
budou v následujících 
letech dominovat na 
světové scéně

Účinkoval také s renomovanými orchestry včetně Petro-
hradské filharmonie a Mariinského divadla, Royal Scottish 
National a RTÉ National Symphony, Royal Liverpool 
Philharmonic, London Philharmonia and Royal Philharmo-
nic, BBC Symphony and Philharmonic, Orchester National 
d’Île-de-France, Vídeňského komorního orchestru, Klassis-
che Philharmonie Bonn, Hamburger Symphoniker a Deuts-
che Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Symphony Polish FO
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National Radio, Philharmonie Zuidnederland, Ukrajinské 
národní filharmonie, Stockholmské královské filharmonie, 
Orchestra Arena di Verona, Accademia Nazionale S. Ce-
cilia, Sinfonica di Sinfonica RAI, Stamford Symphony, 
Filarmonica de la UNAM a Sinfônica Brasileira. 

Jeho festivalová vystoupení zahrnují Robeco Summer 
Nights v Amsterdamu, London Symphony Orchestra, Inter-
national Piano Series a Southbank Center Classical Season 
v Londýně, Klavier Festival Ruhr v Dortmundu a Winders-
tein Konzerte Klassik vor Acht v Mnichově, Steinway In-
ternational Piano Series v Cardiffu, Fondazione La Società 
dei Concerti v Miláně, mezinárodní festival MiTo v Turíně 
a mezinárodní klavírní festival Brescia Bergamo, Dvořákovu 
Prahu, Chopinův festival ve Varšavě a v Duszniki-Zdrój, 
Rubinsteinův klavírní festival v Lodži, festival v Lucerně, 

festival Bílé noci v Petrohradě, klavírní festival Medalha 
de Ouro v Rio de Janeiru, International Keyboard Institute 
& Festival v New Yorku a Ravinia Festival v Chicagu.

Federico Colli pracoval s váženými dirigenty, jako jsou 
Alan Buribayev, Damian Iorio, Vladimir Kulenovic, John 
Neschling, Clemens Schuldt, Valery Gergiev, Heribert 
Beissel, Juraj Valčuha, Thomas Søndergård, Ed Spanja, 
Jurij Temirkanov, Neil Thomson, Vladimir Ashkenazy, 
Marios Pap adoptoulos, Case Scaglione, Kees Bakels,  
Ion Marin, Timothy Brock, Claus Peter Flor, Yuki Miyagi, 
Vasily Petrenko, Stanislav Kochanovsky, Alejo Pérez 
a Sakari Oramo.

Jeho koncerty byly vysílány stanicemi BBC Radio 3, RAI 
Radio a TV, Mariinsky TV, Polským rozhlasem a rakouskou 
stanicí ORF. V roce 2020 byl Colli hostem v sérii klavírních 
večerů firmy C. Bechstein v Koncertním domě v Berlíně. 
Nahrávky děl Bacha a Bacha-Busoniho, Scarlattiho 
a rovněž jeho debutové CD s díly Beethovena, Skrjabina 
a Mussorgského byly kritikou přijaty s nadšením. // 

P O Z V Á N K A

Klavírní recitál
MOZART / BEETHOVEN / BACH

NEDĚLE 19.00

OSTRAVA –  
SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor

05
09

www.ndm.cz

DIVADLO ŽIJE…
Předplatné a vstupenky v prodeji

103. SEZÓNA

Návštěvníci SHF -10 % na všechny operní tituly NDM  
po předložení vstupenky z koncertu

Návštěvníci SHF mohou získat 

ZVÝHODNĚNÍ 10 %  
NA VŠECHNY OPERNÍ  
TITULY NDM  
s výjimkou představení hostujících 
souborů, a to po předložení vstupenky  
z koncertu SHF aktuální festivalové 
sezóny. Slevu lze uplatnit v prodeji 
vstupenek NDM v pasáži v DJM.  

Více na www.ndm.cz
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BIGBANDOVÁ 
ELEKTRONIKA 

V KOSTELE

BRNĚNSKÝ BIG BAND COTATCHA 
ORCHESTRA VYDAL NA PODZIM 
DEBUTOVÉ ALBUM BIGBANDOVÁ 
ELEKTRONIKA, KTERÉ IHNED VYHRÁLO 
ČESKOU JAZZOVOU SKLIZEŇ A DOSTALO 
SE DO ÚZKÉ NOMINACE NA CENY 
ANDĚL COCA-COLA 2020. PO COVIDOVÉ 
ODMLCE SE NYNÍ ROZEZNÍ SKLADBY 
Z TOHOTO CD INSPIROVANÉ JAZZOVÝMI 
I NEJAZZOVÝMI VLIVY JAKO TRAP 
ČI AMBIENT NAPROSTO UNIKÁTNĚ 
MEZI ZDMI OSTRAVSKÉHO CHRÁMU 
DÍKY SVATOVÁCLAVSKÉMU HUDEBNÍMU 
FESTIVALU. AKUSTICKÉ NÁSTROJE 
ŠESTNÁCTIČLENNÉHO BIG BANDU 
SPOLEČNĚ S ELEKTRONIKOU VYTVÁŘÍ 
ŽÁNROVĚ PESTROU FÚZI, A TO HNED 
NĚKOLIKA AUTORŮ – MARTINA 
KONVIČKY, JIŘÍHO LEVÍČKA A PRÁVĚ 
FRONTMANA JIŘÍHO KOTAČI.

Cotatcha Orchestra spojuje špičkové jazzmany 
z nejmladší české, slovenské a rakouské generace 
a pravidelně spolupracuje se zahraničními umělci 
formátu Ilji Reijngouda, nizozemského trombonisty 
a držitele Latin Grammy. Bigband jste založil již 
v roce 2014 „s vizí hrát neotřelou a originální big-
bandovou hudbu“. Co si pod tím v dnešním měřítku 
představit? Jak jste se v repertoáru posunuli za 
těch sedm let společného koncertování?
Nikdy jsem se svým orchestrem nechtěl hrát bigbando-
vou muziku, která se běžně hraje v jiných orchestrech. FO
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Primárním důvodem bylo uvádění skladeb autorů, kteří u nás 
nejsou k slyšení a jejichž hudbu jsem si s žádným jiným 
tuzemským tělesem nemohl zahrát. Postupem času jsme 
s čím dál větší intenzitou začali hrát skladby tuzemských 
autorů, a to především z řad členů orchestru. V posledních 
několika letech děláme pravidelně tři programy ročně. Ob-
vykle se jedná o program věnovaný důležitým osobnostem 
jazzové historie, program s vánoční tematikou a jeden věno-
vaný naší současné tvorbě, což je v posledních třech letech 
hlavně Bigbandová elektronika. Obecně vzato se věnujeme 
primárně naší autorské hudbě.

  Dodneška hrajeme 
skladby, které kombinují 
‚velkokapelní‘ zvuk 
orchestru se světem 
elektroniky

Bigbandová elektronika jako projekt autorských 
skladeb se rodila několik let – dokonce prý vycházela 
i z vašeho magisterského projektu. Z jakého podnětu 
jste od čistě instrumentálních skladeb přešli ke 
kusům kombinovaných s elektronikou?
Ano, počátky tohoto projektu jsou spojeny s mým magister-
ským projektem, v jehož rámci bylo třeba nastudovat nový 
repertoár napsaný na míru Cotatcha Orchestra se mnou 
jako se sólistou kapely. Oslovil jsem několik skladatelů, kteří 
napsali muziku. Od té doby se repertoár částečně proměnil, 
ale některé skladby hrajeme do dneška. Martin Konvička byl 
jedním z oslovených skladatelů, a jelikož s naším kamarádem 
Davidem Machovským trochu produkovali elektronickou 
hudbu, přišel s nápadem zkombinovat elektroniku se zvu-
kovými možnostmi orchestru. Mně se tento nápad líbil 

a dodneška hrajeme skladby, které kombinují „velkokapelní“ 
zvuk orchestru se světem elektroniky.

Jako čistě mužský šestnáctičlenný bigband jste 
si přizvali hostující zpěvačky jako Mar Vilaseca 
či Geraldyne Schnyder. S Lenkou Dusilovou jste 
zaznamenali singl Billy’s Pilgrimage, který je 
inspirován dílem Kurta Vonneguta Jatka č. 5.  
Čím vás inspirovaly právě tyto divy?
Každá něčím jiným /smích/. Rád spolupracuji s výraznými 
zpěváky, kteří mají co říct a mají svůj svébytný způsob 
projevu. Mar Vilaseca výborně scatuje, Geraldyne Schnyder 

má velký cit pro interpretaci melodií, Lenka Dusilová skvěle 
kombinuje elektroniku se svým hlasem. S každou z nich 
jsme hráli jiný program a každá z nich do muziky přinesla tu 
správnou „třešničku na dortu“. 

Bigbandová elektronika je vaše debutové album. Když 
jste se rozhodovali, u kterého labelu budete CD vy-
dávat, čím pro vás zvítězilo právě Big Round Records 
amerického vydavatelství Parma Recordings?
Chtěl jsem nahrávat s Janem Košuličem, s nímž dlouhodobě 
spolupracuji. Shodou okolností pracuje v tomto americkém 

vydavatelství, kterému se náš projekt líbil, a tak jsme se do-
mluvili. Navíc mě lákalo vydat album mimo český rybníček.

Album obsahuje skladby jak vaše, tak Martina Kon-
vičky a Jiřího Levíčka. Jaké parametry jste si zadali, 
aby album bylo inspirativní a kompaktní zároveň? 
Vycházeli jste z nějaké konkrétní myšlenky?
Skladby na albu jsou různě staré, a to zhruba v rozpětí 
jeden až čtyři roky. Nehledě na jejich stáří, psaly se pro 
jeden konkrétní projekt a kapelu i s ohledem na její sólisty 
a nástrojové možnosti (používáme hodně klarinety). 
Ty novější se komponovaly s vědomím toho, jak zní 
stávající repertoár a jak bychom rádi doplnili nálady celého 
koncertního programu Bigbandové elektroniky. 

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu – 
Hudebních výletů jste vystoupili již před dvěma roky 
v prostoru ostravského Dolu Michal, kde jste již tehdy 
koketovali s prvky ambientní elektroniky. Nyní vás 
čeká velkolepý prostor ostravského Evangelického 
Kristova kostela. Ať už v něm v minulých letech 
vystoupil Dan Bárta s Robert Balzar triem 
a Filharmonií Brno, Ondřej Havelka s jeho Melody 
Makers či Ondřej Ruml s Matej Benko Quintetem 
a Jihočeskou filharmonií, všichni přiznávali, že 
koncertovat v kostele – před oltářem a publikem 
sedícím v lavicích – je naprosto jiný rozměr pro 
interpretaci. Jak se na tuto výzvu těšíte vy?
Těším se velmi, vždycky rád hrávám v sakrálních stavbách, 
které mají svůj genius loci. Tyto prostory mě baví svou 
atmosférou, ale někdy i trochu děsí svou nevyzpytatelnou 
akustikou. V podzimních a zimních měsících i teplotou, což 
není naštěstí případ zářijového termínu /smích/. // (ef)

 

P O Z V Á N K A

Bigbandová elektronika
KONVIČKA / LEVÍČEK / KOTAČA

STŘEDA 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel
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ŠPANĚLSKÝ VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR STARÉ HUDBY LA GRANDE CHAPELLE 
JE ZNÁMÝ PŘEDEVŠÍM DÍKY SVÝM PRVOTŘÍDNÍM NAHRÁVKÁM, KTERÉ ZÍSKALY NĚKOLIK 
PRESTIŽNÍCH MEZINÁRODNÍCH OCENĚNÍ ZA SVOU KVALITU A UMĚLECKOU NÁROČNOST. 
NYNÍ SE NA SHF PŘEDSTAVÍ SE ZBRUSU NOVÝM PROGRAMEM!

Jako umělecký šéf La Grande Chapelle, ale také 
jako pedagog a muzikolog se věnujete propagaci 
zapomenutého španělského hudebního dědictví. 
Váš interdisciplinární přístup vedoucí od perfekci-
onalistického vědeckého výzkumu až po vynikající 
koncerty a nahrávky je jednoduše obdivuhodný. Váš 
nový program Hudba pro královskou kapli je sestaven 
z děl španělské hudby 17. století. To je, dá se říci, 
už samo o sobě kapitola českému publiku neznámá, 
přesto: zazní navíc díla i v novodobé premiéře?
Na úvod je důležité si zkusit představit sílu a rozmach 
španělské monarchie v 17. století. Jak řekl poslední císař 
Svaté říše římské Karel V., během jehož vlády Španělsko 
získalo americká území: „Nad mojí říší Slunce nezapadá…“ 
– „En mi imperio, no se pone nunca el sol…“ Mnoho historiků 
zdůrazňuje tu nejkrutější část dobytí Ameriky, genocidu, 
drancování… slavnou „temnou legendu“. Nicméně mimo 
zmíněnou nadvládu a násilí nemůžeme zapomenout na 
obrovský kulturní přínos Španělska pro moderní dobu. 
Soudnictví, divadlo, výtvarné umění… a také hudba zažily 
obrovský rozkvět. Za vlády Filipa III., Filipa IV. a Karla II. 
– to byl opravdu zlatý věk pro umění a literaturu. Slavná 
jména jako Rubens, Velázquez, Giordano a Calderón de la 
Barca se těšila podpory rakouského dvora. Divadelní a hu-
dební produkce pak sloužily k reprezentaci síly koruny. 

Program, který nabídneme, se zaměří na nejreprezentativ-
nější skladatele španělského dvora 17. století, od lyrického 
Hidalga po neklidného Duróna. Repertoár se zaměřuje na 
kastilské žánry: tonos, věnující se opěvování božské lásky, 
a villancicos, určený různým náboženským slavnostem. 

Všechna ta díla z královské kaple znovuoživila právě naše 
La Grande Chapelle v posledních letech prostřednictvím 
svých koncertů a premiérových nahrávek. A novodobé 
premiéry? Ano, na SHF si diváci budou moci poslechnout tři 
vynikající díla Carlose Patiña, která dosud vůbec nezazněla.

Mohl byste pro představu popsat, jak velké jsou 
rozdíly v barokním repertoáru ve Španělsku, Francii 
a Itálii v tomto 17. století? A stejně tak v tzv. 
autentické interpretaci mezi vaším souborem 
a ansámbly v cizině?
Toto je velmi složitá otázka, na kterou nelze odpovědět 
několika slovy. Pokusím se to však zjednodušit – v průběhu 
17. století se rozdíly mezi styly vyvíjely a hodně měnily. 
Jsou zde tendence tvrdit, že v osmnáctém století do-
cházelo ke standardizaci hudebních charakteristik, které 
přejaly italský styl (ačkoli to můžou být nuance), k tomu 
však nedošlo najednou v roce 1700… Sedmnácté století 
bylo stoletím, ve kterém se na jedné straně objevovaly 
snahy klást důraz na národní identity a na straně druhé 
zde existovala velká evropská mobilita, která samozřejmě 
podporovala výměnu a míchání stylů. V zemích, jako je 
Španělsko, Francie nebo Itálie, probíhaly podobné procesy 
a zároveň ale také zcela odlišné. V instrumentaci lze na-
lézt společné body, ale také dobové a místní rozdíly, dané 
zvyklostí každé instituce nebo každého dvora. 

Na příklad použití harfy v rámci continua ve španělské 
hudbě je takto typické. Naopak užití kytary, více spojené 
se španělskou hudbou na začátku století, se rozšířilo 
během století do Francie a Itálie. Jak je zřejmé, nemůžeme 

HUDBA PRO 
KRÁLOVSKOU 
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hovořit o porovnatelných tradicích. Nicméně je zde však 
mnoho fenoménů propustnosti a také hledání některých 
společných či podobných cílů. 

Španělská divadelní tradice spojená s tono nebo villancico, 
ve které hrály hlavní roli ženské hlasy, se nakonec upevnila 
v rámci pokusů o vytvoření opery ve španělském jazyce. 
Velmi odlišné, ale téměř paralelní jsou pokusy o vytvoření 
opery (tragédie lyrique) ve francouzštině, s důrazem na 
recitativy, které hispánské hudební divadlo však nesdílelo 
(i díky jinému uspořádání a používání hlasů). Zatímco 
italská operní tradice, která si již daleko déle žila svým 
životem, sledovala další inspirace v souběžných cestič-
kách. Zároveň exportem jejích stylových rysů docházelo 
k napodobování právě italského stylu v dalších částech 
kontinentu. 

  Je důležité provádět 
„španělsky hovořící“ 
hudbu se „španělsky 
hovořícími“ zpěváky

Pokud jde o (nesprávně pojmenovanou) „autentickou“ 
interpretaci, samozřejmě se řídíme kritérii historicky 
poučeného hudebního provozu. Snažíme se přizpůsobit 
maximum historické věrnosti s využitím původních 
pramenů (hudebních, dokumentárních nebo 
ikonografických zdrojů), abychom tuto hudbu oživili 
v zasazení do kontextu. Osobně jsem velice striktní v užití 
instrumentace, tessitury nebo ladění (určení výšky tónu), 
které odpovídají hispánské hudbě 17. století. Nedělám 
žádné ústupky vůči údajné „exotičnosti“ naší hudby 
a nevhodnému používání perkusí nebo některých dalších 
nástrojů. Španělsko se řídilo zásadami evropské barokní 

hudby, pokud jde o důležitost textu a hudební rétoriky. 
Místní skladatelé však věděli, jak zachovat tradiční prvky 
naší hudby. To je také důvod, proč je tak důležité provádět 
„španělsky-hovořící“ hudbu se „španělsky-hovořícími“ 
zpěváky. Skladatelé jako Hidalgo nebo Durón kladli velký 
důraz právě na básnický text, nikoliv na instrumentální 
virtuozitu nebo koloratury. K provedení historicky 
poučené interpretace španělské barokní hudby je tedy 
nezbytné vycházet z této premisy.

Motto La Grande Chapelle zní: „zkoumat vztah mezi 
hudbou a literaturou španělského zlatého věku“ – co 
všechno si pod tím představit?
Přesně: stejně jako v Itálii šestnáctého století je to 
právě slovo, které zde velí hudebnímu diskurzu. Ať už 
v kostele, sále nebo divadle, skladatelé ilustrují text všemi 
dostupnými prostředky. Španělsko mělo také fantastickou 
literární tradici, reprezentovanou žánry jako romance, zéjel 
či villancico, ale i dramatickou. V 17. století navíc literatura 
prožívala zářné okamžiky díky největším géniům literatury 
jako byl Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calde-
rón de la Barca či Quevedo, kteří v podstatě všichni žili 
jako sousedé na jednom místě v Madridu. Skladatelé měli 
k dispozici „arzenál“ básní a dramatických děl jako jen na 
několika málo místech v Evropě. A hispánská monarchie, 
naštěstí, povzbuzovala spolupráci a financovala premiéry 
komedií nebo hudebních slavností, které pro ni nakonec 
fungovaly jako „propagandistická zbraň“.

Vytvořili jste svoji vlastní nezávislou nahrávací 
společnost Lauda,   se kterou se specializujete na 
vytvoření nahrávek s neobvykle velkým hudebním 
a muzikologickým zájmem. To je velice zajímavé 
– mohl byste představit své pohnutky, které vás 
vedly k vytvoření tohoto labelu a na jaké album se 
momentálně můžeme těšit?
Od založení ansámblu (2005), pro nějž jsou hudební objevy 
jejich premiérové nahrávky tak důležité, jsme cítili potřebu 

vytvořit nahrávací společnost, která by vydávala a šířila 
španělský vokální repertoár 16.–18. století. Cílem labelu 
je tedy produkovat kvalitní nahrávky na vysoké úrovni 
hudebního i muzikologického zájmu, a to z nezávislého 
hlediska. Tímto způsobem jsme byli schopni pořídit první 
nahrávky děl skladatelů, nepostradatelných v rámci špa-
nělské hudební tradice. Mezi klíčová alba patří Lobova mše 
Prudentes virgines, Romerovo Requiem, Vallsova mše Scala 
Aretina, Nebrovy Vespers of Confessors, skladby od Špa-
nělského bratrstva a monografie Pujoly, Galána, Hidalga, 
Duróna, Patiña a Rodrígueze de la Hity.

Vždy jsem si byl vědom náročnosti pro soubor, jako je ten 
náš, vydávat „unikátní“ nahrávky, které jdou mimo pořád 
dokola „omílaný“ a „populární“ repertoár vážné hudby. Vý-
znamné labely jen zřídkakdy uzavírají sázky tohoto druhu… 
Proto riskujeme a vydáváme se na toto dobrodružství! Věřím, 
že existuje jen málo evropských souborů, které se bez pod-

pory strukturálních dotací nebo stabilních vazeb na veřejné 
instituce mohou pyšnit seznamem vydání, jako je ten náš.

V současné době pracujeme na vydání našeho 22. alba 
a na nahrávání dalšího (naplánovaného pár dní po kon-
certu u vás v České republice). Oslavujeme jím dva velké 
španělské skladatele 17. století – Josého de Baquedanoa 
a Carlose Patiña. To vše je možné díky spolupráci a pod-
poře Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH), Vyšší 
rady pro vědecký výzkum (CSIC), Comunidad de Madrid 
a Institutu pro kulturu a společnost University of Navarra, 
kde jsem rozvíjel svůj výzkum.

Jste exkluzívními hosty našeho festivalu, na kterém 
jste debutovali již v roce 2014. Koncertovali jste 
od té doby v Česku?
Rok před pandemií, v roce 2019, jsme vystoupili v sousední 
Bratislavě, na Bratislavských hudebních slavnostech 
pořádaných Slovenskou filharmonií. Tam jsme měli to štěstí, 
že jsme mohli nabídnout náš program „Velikonoční večírek 
na piazza navona“ s hudbou Tomáse Luise de Victorii a skla-
datelů druhé poloviny 16. století, kteří s ním spolupracovali 
a spolupůsobili v Římě. Do ČR se vracíme díky Svatováclav-
skému hudebnímu festivalu a už teď se velice těšíme! // (ef)

P O Z V Á N K A

Španělská královská 
hudba
PATIÑO / HIDALGO 
GALÁN / DURÓN

PONDĚLÍ 19.00

FRÝDEK-MÍSTEK
Kostel sv. Jana a Pavla
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NEJVÝRAZNĚJŠÍ TĚLESO SPECIALIZUJÍCÍ SE NA TZV. AUTENTICKÝ PROVOZ STARÉ 
HUDBY, COLLEGIUM 1704, JE JIŽ TRADIČNÍM HOSTEM FESTIVALU. „SHF JE S NÁMI 
A MY S NÍM TÉMĚŘ OD SAMOTNÉHO POČÁTKU EXISTENCE NAŠICH SOUBORŮ. NA ŽÁDNÉM 
JINÉM DOMÁCÍM ANI ZAHRANIČNÍM FESTIVALU JSME NEODEHRÁLI TOLIK KONCERTŮ 
A ŽÁDNÝ JINÝ POŘADATEL NÁM NEPOSKYTL TAK VELKOU DRAMATURGICKOU SVOBODU.“ 
UVÁDÍ VÁCLAV LUKS, KTERÝ LETOS PŘIJÍŽDÍ PROVÉST DÍLA BAROKNÍCH VELIKÁNŮ 
– BACHOVO MAGNIFICAT A ZELENKOVU MISSA DEI FILII. DÍKY LUKSOVU VEDENÍ 
SE STAL TENTO PRAŽSKÝ BAROKNÍ ORCHESTR A VOKÁLNÍ SOUBOR NAPROSTO 
NEJREPREZENTATIVNĚJŠÍM ČESKÝM ANSÁMBLEM.

Johann Sebastian Bach zhudebnil biblický chvalozpěv 
Magnificat nedlouho poté, co se v roce 1723 ujal postu kan-
tora u svatého Tomáše. V Lipsku tvořila modlitba Magnificat 
pravidelnou součást bohoslužeb a o běžných nedělích se 
zpívala německy, avšak při významných svátcích, zejména 
o těch mariánských jako Zvěstování a Navštívení Panny 
Marie či Uvedení Páně do chrámu, se uváděla latinsky.

Jde o vůbec první velkou liturgickou skladbu, v níž Bach vy-
cházel z latinského a nikoliv německého textu, čímž do jisté 
míry setřel rozdíly mezi katolickou a protestantskou tradicí. 
Stejný neobvyklý postup následně zopakoval ještě ve slavné 
Mši h-moll. Někdy kolem roku 1733, nejspíš u příležitosti 
svátku Navštívení Panny Marie, pak připravil novou verzi 
Magnificat transponovanou z původní tóniny Es dur do D dur 
(BWV 243), aby mohly být v orchestru využity trubky, které 
se v Sasku obvykle ladily právě do této tóniny.

Text chvalozpěvu pochází z Lukášova evangelia a zachy-
cuje promluvu Panny Marie, která se, již těhotná, setkává 
se svatou Alžbětou, rovněž v požehnaném stavu. Při 
setkání se v Alžbětině lůně pohne dítě, budoucí Jan Křtitel, 
a Alžběta vzdává Marii úctu (základ modlitby „Zdrávas, 
Maria“). Marie odpovídá chvalozpěvem velebícím Boží moc 
a jeho velké skutky. Tato pasáž vešla ve známost jako 

Magnificat („Velebí má duše Hospodina“). Text tedy navo-
zuje radostnou a vznešenou atmosféru, která je v Bachově 
pojetí patrná od samotného počátku.

  Rané dílo Magnificat se 
stalo jednou z Bachových 
nejoblíbenějších  
skladeb vůbec

Bachovo zhudebnění předepisuje pět partů (dva soprány, 
alt, tenor a bas) a barokní orchestr s trubkou a tympány. 
Expresivní skladba sestává z dvanácti poměrně krátkých 
částí a Bach v ní hudebními prostředky dovedně ilustruje 
význam biblického textu: za povšimnutí stojí například 
volba žesťových nástrojů pro pasáže představující 
Hospodina coby vítězného bojovníka, překvapivé užití 
téměř kompletního ansámblu pro zvolání „Omnes 
generationes“ (Všechna pokolení), které vpadne do 
meditativního sopránového sóla, nebo energická 
a razantní fuga pro verš „Fecitpotentiam in brachiosuo“ 
(Prokázal sílu svým ramenem).

BAROKNÍ 
VELIKÁNI

FO
TO

: P
ET

RA
 H

AJ
SK

Á

Václav Luks

Collegium
1704

S
V

A
T

O
V

Á
C

L
A

V
S

K
Ý

 H
U

D
E

B
N

Í 
F

E
S

T
IV

A
L 

2
0

2
1

31



jako Francesco Durante (1684–1755), Francesco Mancini 
(1672–1737), Domenico Sarro (1679–1744) a Alessandro 
Scarlatti (1660–1725). Navíc mezi lety 1738 a 1740, 
kdy saský princ Friedrich Christian pobýval během své 
kavalírské cesty v Itálii, byla neapolská chrámová hudba – 
včetně mší Giovanniho Battisty Pergolesiho (1710–1736) 
– posílána zpět do Drážďan. 

Missa Dei Filii (Missa ultima secunda) je příkladem tzv. 
„zkrácené mše“ a skládá se pouze z Kyrie a Gloria. Byla 
pravděpodobně zkomponována někdy mezi koncem 
roku 1740 a začátkem února 1741. Stejně jako v dalších 
pozdních mších si i zde můžeme povšimnout skutečnosti, 
že hlavní hnací silou Zelenkových kompozičních rozhodnutí 
byla snaha hudebně osvětlit text, a tyto mše přispívají 
k repertoáru, v němž duchovní dimenze přesahuje hudební 
jazyk i styly. Jsou vystavěny jako zhudebnění jednotlivých 
„čísel“ a obsahují velké koncertantní sbory, v nichž jsou 
brilantní instrumentální ritornely proloženy deklamovanými 

sbory a fugami. Zelenkovy poslední skladby představují 
jímavé svědectví o jeho víře a hodnotách, což platí i pro 
Missu Dei Filii. // (Texty Collegium 1704; druhý vytvořen na 
základě monografie Janice B. Stockigt Jan Dismas Zelenka 
(1679–1745) – Praha: Vyšehrad, 2018; Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2000). 

K nejzdařilejším částem skladby patří bezesporu medi-
tativní árie „Quia respexit“, v níž první soprán doprovází 
obligátní „milostný hoboj“ (oboe d’amore), tedy druh 
hoboje laděný v A, který se vyznačuje jemnějším, altovým 
zvukem. Americký hudební kritik Michael Steinberg 
podotýká, že hlas a nástroj se zde napřed o materiál dělí 
v „kontemplativním duetu“ a následně hlas přechází do 
prostšího, deklamatorního stylu. V podobném duchu se 
nese i „Esurientes“, líbezná árie pro alt a dvě obligátní 
flétny. Navzdory tomu, že jde o poměrně rané dílo 
a v Bachově tvorbě o raritu z hlediska zvoleného jazyka, 
se Magnificat stalo jednou z Bachových nejoblíbenějších 
skladeb vůbec, o čemž svědčí i velké množství nahrávek 
a četnost koncertních provedení. 

  Zelenkovy mše přispívají 
k repertoáru, v němž 
duchovní dimenze 
přesahuje hudební  
jazyk i styly.

V roce 1740 začal Jan Dismas Zelenka pracovat na svém 
posledním rozsáhlém projektu, který ovšem nedokončil: 
na kompozici první ze šesti tzv. posledních mší (Missae 
ultimae), k nimž patří kromě častěji uváděných děl jako  
Missa votiva (ZWV 18) či Missa Omnium Sanctorum 
(ZWV 21) také Missa Dei Filii (ZWV 20). 

Když Zelenka v noci z 22. na 23. prosince 1745 zemřel, 
zůstalo z tohoto mešního cyklu jen torzo. Traduje se, 
že Zelenka trávil poslední léta života v ústraní jako 
solitér a uzavřený podivín. Takový portrét Zelenky se 
opírá o zmínku publikovanou v roce 1862 Moritzem 

Fürstenauem, který tvrdí, že Zelenka žil zřejmě poněkud 
samotářským životem. Přesto byl svými současníky 
obdivován, jak se můžeme dočíst v tisku Johanna Gottloba 
Kittla Lob-Gedicht auf diesächsische Hofkapelle z roku 1740, 
v němž vyjadřuje k Zelenkovi velký obdiv a tvrdí, že „je 
vysoce uznávaným a vynikajícím virtuosem a že v jeho 
církevní hudbě cítíme nebeské radosti“. Od Friedricha 
Rochlitze, který to slyšel od Johanna Firedricha Dolese, se 
navíc dovídáme, že nejméně dva Bachovi žáci – Doles sám 
a Gottfried August Homilius – se nijak netajili tím, že dá-
vají přednost Zelenkově církevní hudbě před tvorbou drá-
žďanského hlavního kapelníka Hasseho. Ve světle těchto 
názorů je nepravděpodobné, že by byl Zelenka nešťastným 
a podceňovaným hudebníkem, jak se nám snaží namluvit 
popularizační historie.

Zelenku nepochybně ovlivnila forma mše, která se vyvinula 
v Neapoli během první poloviny 18. století. Ve své sbírce 
chrámové hudby měl také díla neapolských skladatelů 

P O Z V Á N K A

Collegium 1704
BACH / ZELENKA

ÚTERÝ 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

14
09

S
V

A
T

O
V

Á
C

L
A

V
S

K
Ý

 H
U

D
E

B
N

Í 
F

E
S

T
IV

A
L 

2
0

2
1

3332



LETOS SI PŘIPOMÍNÁME VÝROČÍ 1100 LET OD ZAVRAŽDĚNÍ SVATÉ LUDMILY,  
JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ČESKÝCH SVĚTIC. SHF UVEDE DVOŘÁKOVO ORATORIUM 
INSPIROVANÉ JEJÍM ŽIVOTEM NA DEN PŘESNĚ – 15. ZÁŘÍ.

Antonína Dvořáka přitahoval její příběh dlouhodobě. Již roku 
1872 – tedy třináct let před kompozicí oratoria – přinesly 
Hudební listy zprávu, podle které Dvořák pracuje na díle 
s touto látkou. Bezpochyby se však tehdy jednalo pouze 
o záměr, který Dvořák nerealizoval. Po triumfech, které 
slavil na anglické půdě s oratoriem Stabat mater, obdržel 
skladatel v roce 1884 objednávku na nové dílo pro hudební 
festival v Leedsu. Požadavek zněl na dílo s biblickým námě-
tem v rozsahu asi 90 minut. Dvořák navrhl, že zkomponuje 
celovečerní kantátu, s čímž výbor festivalu souhlasil. Spory 
však nastaly ohledně volby látky: zatímco výbor Dvořákovi 
opakovaně doporučoval komponovat na biblický námět, 
který by tedy byl i mezinárodně srozumitelný, skladatel 
trval na látce z české historie. Tento záměr si nakonec také 
prosadil. O vytvoření vhodného libreta požádal nejprve Marii 
Červinkovou-Riegrovou, ta však pro zaneprázdněnost odmí-
tla. Skladatel se tedy obrátil na předního českého básníka 
Jaroslava Vrchlického, který Dvořákově žádosti vyhověl.

  Jaroslav Vrchlický ve 
svém libretu zpracoval 
klíčovou událost z úsvitu 
českých dějin.

Jaroslav Vrchlický ve svém libretu zpracoval klíčovou 
událost z úsvitu českých dějin: ovládnutí slovanského 
pohanství křesťanstvím. Libreto oratoria rozčlenil do tří 
částí. V první přichází na mělnický hrad poustevník Ivan, 

který pohanskému lidu oslavujícímu své modly zjevuje 
pravdu o jediném Bohu. Ve druhé části vyhledá Ivana 
v lesích kněžna Ludmila, rozhodnuta přijmout křest. Se-
tkává se tam také s Bořivojem, který je ochoten přistoupit 
na Kristovu víru, dostane-li Ludmilu za ženu. Třetí část 
oratoria představuje velkolepý obřad na Velehradě, kde 
Ludmila s Bořivojem a s nimi i celý český národ přijímají 
z rukou biskupa Metoděje křest. 

Vrchlického libreto pak spojilo tematiku náboženskou 
s vlasteneckou a poskytlo Dvořákovi řadu možností 
vytvořit samostatná čísla sborová, sólová i ansámblová 
s mnoha kontrastními náladami. Jako v hudbě symfonické 
a komorní navazoval vždy Dvořák ve formě na díla svých 
předchůdců (především Beethovena a Schuberta), tak 
i v žánru oratoria mu byl východiskem barokní mistr to-
hoto oboru, G. F. Händel, k jehož vzoru ho vedla především 
snaha po naprosté čistotě oratorního slohu. Tradiční hu-
dební formu však Dvořák dokázal naplnit novým, osobitým 
obsahem. Ve Svaté Ludmile se střídají pasáže dramatické 
s lyrickými, velkolepé s intimními. Vedle sólových hlasů 
se v celé stavbě výrazně uplatňují efektně traktované 
sborové výstupy, které významně přispívají k celkovému 
monumentálnímu výrazu kompozice. Za jeden z nejpo-
zoruhodnějších dokladů Dvořákovy mimořádné invence 
lze považovat zhudebnění historického textu z přelomu 
10. a 11. století Hospodine, pomiluj ny, který Vrchlický 
včlenil do svého libreta jako rámec pro závěrečnou část 
oratoria. V jejím úvodu je text nejprve zhudebněn ve stylu 
jakéhosi slavnostního pochodu, v samém závěru je pak na 
jeho základě vystavěna grandiózní fuga, ohromující svoji 
zvukovou i výrazovou silou.SV
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V oratoriu Svatá Ludmila vytvořil Dvořák jedno ze svých 
nejinspirovanějších děl, které se vyznačuje mimořádnou 
melodickou invencí, bohatou polyfonickou prací a zvukovou 
krásou. Lze je chápat jako monumentální historické tabló, 
v němž je velkorysými tahy načrtnut okamžik zrození etapy 
českých národních dějin a jež v sobě sjednocuje křesťan-
skou symboliku s rovinou vlastenectví, tedy dva momenty, 
které měly pro Dvořákův duchovní svět zásadní význam.

  Dvořák vytvořil dílo 
s mimořádnou 
melodickou invencí, 
bohatou polyfonickou 
prací a zvukovou krásou

Kdo ale vlastně opravdu byla ona svatá Ludmila?
Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, jenž sídlil buď 
v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou 
prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním 
přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české 
státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře 
a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně 
přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti 
vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vy-
chovatelkou vnuka Václava (dnes známého jako svatého).

Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke 
konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou 
tchyni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při 
nástupu k moci nechal ostatky své báby přenést do 
Prahy a Ludmila se tak stala světicí. Její kult zůstal ve 
stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském 
klášteře benediktinek u sv. Jiří. Její spojení s Mělníkem 

z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, 
vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila 
představuje symbolickou pramáti křesťanské víry.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přiro-
zeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, 
byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. 
Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. 
Především středověká a barokní ikonografie si vybrala mo-
tiv babičky jako vychovatelky sv. Václava. Vždy je zobra-
zována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem 
své mučednické smrti…// (texty převzaty z oficiálních webů 
Antonín Dvořák a Svatá Ludmila 1100)

P O Z V Á N K A

Moravská filharmonie 
Olomouc
Český filharmonický 
sbor Brno
DVOŘÁK: SV. LUDMILA

STŘEDA 19.00

OSTRAVA – MAR. HORY 
Kostel Panny Marie Královny
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Klimatizace
Neželezné kovy
Elektrotechnický velkoobchod
Elektromontáže do 110 kV
Servis elektroenergetických zařízení

www.q-elektrik.cz

Představitelka svaté Ludmily, sopranistka Pavla Vykopalová
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VE SLUŽBÁCH 
OLOMOUCKÉHO 

BISKUPA

Ensemble 
Castelkorn

ITALSKÝ VKUS VLÁDNE EVROPĚ! NENÍ DIVU, JE TĚŽKÉ ODOLAT ŠIROKÉ PALETĚ 
BAREV A TVARŮ, PODMANIVÉ LEHKOSTI TAHŮ I NEKOMPROMISNÍ URPUTNOSTI 
AFEKTŮ. ITALSKÝ KOMPOZIČNÍ STYL BYL JIŽ V SEDMNÁCTÉM STOLETÍ ADOROVÁN 
A NAPODOBOVÁN I NA ÚZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY, KDE SE ITALŠTÍ HUDEBNÍCI TĚŠILI 
OBZVLÁŠTNÍ OBLIBĚ. UMĚLECKÝ VKUS VÍDEŇSKÉHO DVORA SE PAK NUTNĚ PROJEVOVAL 
I V MENŠÍCH, LOKÁLNÍCH CENTRECH.

Kroměříž podle italského střihu
Princ Karl von Liechtenstein-Castelcorno (Karel II. 
z Lichtenštejna-Kastelkornu, 1624–1695), olomoucký 
biskup, patřil k milovníkům umění podle tehdejšího 
vžitého vkusu. Byl vášnivým sběratelem umění a neváhal 
do něj investovat značné jmění. Nejen to, ze země 
zničené a pobořené válkami a nájezdy znovu vybudoval 
krásnou a prosperující diecézi. „Výstavním kusem“ jeho 
resuscitační činnosti byla bezesporu Kroměříž, rezidenční 
město olomouckého biskupa, který zde pobýval značnou 
část roku, a založil zde svou kapelu. Sídlili zde i jeho 
nejlepší hudebníci (Biber, Vejvanovský a další).

Sbírka hudebních rukopisů, která nese jeho jméno, je dnes 
největší středoevropskou hudební sbírkou 17. století, a to 
i přesto, že velké množství rukopisů v průběhu staletí zmi-
zelo. Sbírka zahrnuje také množství italských jmen, avšak 
„italskou stopu“ zde nacházíme v drtivé většině děl, jelikož 
mnoho německých hudebníků bylo v přímém kontaktu 
s italským stylem. Velmi důležitým fenoménem je pak tzv. 
Stylus Phantasticus, svérázný, původně italský kompoziční 
styl, upřednostňující interpretovu volnost před příliš sevře-
ným kompozičním řádem. Tento styl se později těšil velké 
oblibě v německy mluvícím prostředí. Tváří tohoto stylu ve 
střední Evropě se stal Heinrich Ignaz Franz Biber, famózní 
houslový virtuóz, v mládí dvořan olomouckého biskupa 
Liechtensteina-Castelkorna. Stojí za zmínku, že tento styl 
se objevuje ještě v některých skladbách J. S. Bacha. 

Jak již napovídá jméno pařížského souboru, Ensemble 
Castelkorn je již od svého vzniku věrný odkazu biskupa 
Liechtensteina-Castelkorna, a podstatnou část svého 
repertoáru těží právě z této jedinečné sbírky. Hlavní linií 
souboru byla až dosud světská instrumentální hudba, letos 
poprvé Ensemble Castelkorn obohacuje své zvukové spekt-
rum o registr lidského hlasu a s velkou ctí a radostí předsta-
vuje výsledek spolupráce se sopranistkou Claire Lefilliâtre, 
která se řadí mezi nejlepší interprety italského stylu 
17. století, a jejíž jméno je nerozdělitelně spjato s předním 
francouzským souborem Le Poème Harmonique. // 
Josef Žák
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Italské inspirace
VEJVANOVSKÝ / BIBER /  
SCHMELZER / CARISSIMI

SOBOTA 15.00

JABLUNKOV
Kostel Božího Těla

NEDĚLE 18.00

KOPŘIVNICE
Kostel sv. Bartoloměje
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JEDNÍM Z MNOHA LETOŠNÍCH ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ BUDE VYSTOUPENÍ BELGICKÉHO 
DECHOVÉHO SOUBORU TERRA NOVA COLLECTIVE (HRAJÍCÍ NA HISTORICKÉ NÁSTROJE) 
S UMĚLECKÝM VEDOUCÍM A VIRTUÓZNÍM KLARINETISTOU VLADEM WEVERBERGHEM. 
TŘINÁCT ŠPIČKOVÝCH HUDEBNÍKŮ S MEZINÁRODNÍM RENOMÉ SE PŘEDSTAVÍ 
V UNIKÁTNÍM ŠIKMÉM KOSTELE SV. PETRA Z ALKANTARY V KARVINÉ. U PŘÍLEŽITOSTI 
TOHOTO NEVŠEDNÍHO HUDEBNÍHO ZÁŽITKU PO KONCERTU PROBĚHNE BESEDA 
S AUTORKOU ROMÁNŮ ŠIKMÝ KOSTEL KARIN LEDNICKOU.

U příležitosti dvoustého výročí úmrtí antverpského skla-
datele a pedagoga Amanda Jeana Françoise Josepha Van-
derhagena (Antverpy, 1753 – Paříž, 1822) zahájí belgický 
soubor Terra Nova Collective mezinárodní koncertní turné. 
Během této koncertní série zazní u nás naprosto neznámá 
Vanderhagenova hudba pro dechové nástroje společně 
s geniální Mozartovou Serenádou K361, nazývanou „Gran 
Partita“. Tato díla jsou ztělesněním umělecké náročnosti 
pocházející ze dvou nejvýznamnějších kulturních center na 
konci osmnáctého století – Paříže a Vídně. Název projektu 
Imperiální ozvěny (Imperial Sounds) pak odkazuje přímo na 
kulturně-sociální a politickou progresivitu za vlády císaře 
Josefa II. a císaře Napoleona I., kdy nastal také rozkvět 
instrumentální hudby.

Historický kontext
Jedním z nejpozoruhodnějších pokroků osmnáctého století 
je emancipace a postupné ukotvení instrumentální hudby 
proti dřívější dominanci vokální hudby a opery. Konec 
18. a počátek 19. století je také dobou vzniku souborů 
dechových nástrojů, které se těšily velké oblibě, a to pře-
devším pro svou flexibilitu a zvukovou rozmanitost. Jejich 
repertoár patří do kategorie hudby, kterou nazýváme Har-
moniemusik (Pièces d‘Harmonie ve Francii). Tento německý 
termín označuje hudbu určenou pro dechové nástroje, 
přičemž počet použitých nástrojů variuje od jednoduchých 
duet až po velké ansámbly. Mimořádně populární součástí 

repertoáru byly nádherné úpravy známých operních melo-
dií. Mozart na začátku svého vídeňského období složil pro 
obsazení dechových nástrojů dvě originální serenády, a to 
Sextet Es dur K.375 a Oktet c moll K.388, a to i navzdory 
skutečnosti, že většina jeho oper byla okamžitě přepsána 
pro tyto soubory. Záměrem k vytvoření těchto skladeb 
bylo naklonit si přízeň dvora po nastolení císařsko-krá-
lovské harmonie Josefem II. Nejdůležitějším mistrovským 
dílem v tomto ohledu je pak Mozartova Serenáda K.361 
– „Gran Partita“.

  Uvedená díla jsou 
ztělesněním 
umělecké náročnosti 
nejvýznamnějších 
kulturních center konce 
osmnáctého století

Vanderhagensovy skladby pro dechovou harmonii (Pièces 
d‘Harmonie) jsou krásnou ilustrací toho, jak byly populární 
árie z oper upraveny v 18. a 19. století právě pro tyto 
soubory. Nebyla to nutně práce druhořadých skladatelů. 

ŠIKMÝ  
KOSTEL ROZEZNÍ  

HISTORICKÉ 
DECHOVÉ 
NÁSTROJETerra Nova 

Collective
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Dokonce i velikáni jako Mozart a Beethoven nepovažovali 
za nedůstojné takové transkripce vytvářet. I oni těžili 
z popularity práce svých kolegů, kteří oblíbené melodie 
z jejich vlastních oper upravovali. 

  Vanderhagenova aranžmá 
se vyznačují především 
extrémně virtuózním 
zpracováním sólového 
partu klarinetu

Vanderhagenova aranžmá, která zazní během koncertu 
Terra Nova Collective, pocházejí z komické opery L‘Amant 

Statue pařížského skladatele Nicolase Dalayraca na 
libreto Desfontainese-Lavalléa (1785). Vyznačují se 
především extrémně virtuózním zpracováním sólového 
partu klarinetu. Není překvapením, že antverpský rodák, 
který studoval skladbu u nikoho menšího než u brusel-
ského skladatele Pietera van Maldereho, hledal útočiště 
v Paříži a vstoupil do dějin jako autor jedné z prvních 
akademických klarinetových škol: Nová metodika hry na 
moderní dvanáctiklapkový klarinet (Nouvelle méthode pour 
la clarinette moderne à douze clefs – Paříž, 1798). Výzkum 
ukazuje, že Amand Vanderhagen byl klíčovou postavou 
pařížského hudebního života během francouzské 
revoluce. Tento mimořádný Vlám byl nejen významným 
skladatelem a interpretem, ale také byl u vzniku Pařížské 
konzervatoře jako pedagog. Jeho skladby mají výjimečnou 
kvalitu a reprezentují pozdní klasicistní hudbu Francie 
z revolučního a napoleonského období. //  
Vlad Weverbergh Šikmý kostel

Pozdně klasicistní skladby zazní ve fascinujících pro-
storách šikmého kostela zvaného „česká Pisa“. Přes 
svou pohnutou historii, kdy pod kostelem klesla půda 
o 37 metrů v poměrně krátké době a kdy se kostel vlivem 
poklesů silně naklonil a vychýlil jižním směrem, zůstal 
stát a dnes představuje ojedinělou atraktivitu regionu. 
Mnoho návštěvníků zajímá jeho zvláštní osud, zajímají se 
o historii nejen kostela, ale i původního města. Mnozí si 
chtějí vyzkoušet zvláštní pocit, kdy stojíte na rovné zemi 
a stěny kolem vás doslova padají… Inspirována tímto 
místem byla i jedna z nejpopulárnějších spisovatelek 
dneška – Karin Lednická. Ve svých dvou knihách nesoucích 
názvy Šikmý kostel – Románová kronika ztraceného města 
(léta 1894–1921 a 1921–1945) shrnuje příběh o někdejší 
pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě 
uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě 
uhlí. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály 
nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční 
do pusté krajiny. Děj začíná obrovským důlním neštěstím 
roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého 

kraje… Příběh je vystavěn na skutečných událostech, 
z nichž mnohé doposud nebyly v české románově tvorbě 
zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu 
a natolik autenticky, že se děj před očima čtenáře mnohdy 
mění na film zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo 
skryto ve třinácté komnatě české historie. //

P O Z V Á N K A

Terra Nova Collective
VANDERHAGEN / MOZART

ÚTERÝ 18.00

KARVINÁ
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary

ve 19.30 následuje beseda  
s Karin Lednickou, autorkou 
románů Šikmý kostel I. a II.
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 BALADA PRO 
BANDITU

Miloš 
Štědroň

ZABILI, ZABILI, CHLAPA Z KOLOČAVY… ONÍM CHLAPEM BYL NIKOLA ŠUHAJ. SLAVNÝ 
LOUPEŽNÍK Z PODKARPATSKÉ RUSI, JEHOŽ PŘÍBĚH INSPIROVAL V ROCE 1933 IVANA 
OLBRACHTA K NAPSÁNÍ ROMÁNOVÉ BALADY. PRO BRNĚNSKÉ DIVADLO NA PROVÁZKU 
PAK V 70. LETECH VYTVOŘIL DIVADELNÍ HRU ZALOŽENOU NEJEN NA OLBRACHTOVU 
NÁMĚTU, ALE TAKÉ NA STUDIU ARCHIVÁLIÍ A NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ MILAN UHDE – 
A DOSTALA JMÉNO BALADA PRO BANDITU. DO PODOBY MUZIKÁLU SE ZRODILA DÍKY 
HUDBĚ MILOŠE ŠTĚDRONĚ, REŽII ZDEŇKA POSPÍŠILA (1975) A NEZAPOMENUTELNÉ 
DVOJICI MIROSLAV DONUTIL – IVA BITTOVÁ. PO SÉRII NESKUTEČNĚ ÚSPĚŠNÝCH 
UVEDENÍ SE NÁSLEDNĚ BALADA DOČKALA FILMOVÉHO ZPRACOVÁNÍ (1978) A PÍSNĚ 
ZDOMÁCNĚLY U TÁBOROVÝCH OHŇŮ… 

Nového nastudování se dočkala  po třiceti letech, 
v roce 2005, kdy již Divadlo Husa na provázku 
Baladu uvedlo v režii Vladimíra Morávka v čele 
s Janem Zadražilem a Evou Vrbkovou. Ředitele 
Jihočeské filharmonie natolik inscenace oslovila, že 
požádal o její přenesení do koncertní verze, kterou 
nyní přiváží na SHF. 

Předpokládám, že tento rozhovor o Baladě pro 
banditu je Tvůj asi „stý“ rozhovor na toto téma… 
Přesto, nebo právě proto: jaké dojmy a vzpomínky 
v Tobě po tolika letech vyvolává?
Dojmy a vzpomínky na Baladu po letech?!? Tak snad jen 
tolik, že když jsem se dozvěděl v prosinci 1974 od režiséra 
Zdeňka Pospíšila, že chce, abych mu napsal hudbu k Ba-
ladě, dostal jsem text a začala každodenní úmorná práce: 
za den song – korepetice – zkoušení, pro koho bude a jak. 
Kapela byla od začátku vybraná a od ledna pravidelně 
zkoušela za stálého napětí v kontaktu s režisérem. Já jsem 
se se Zdeňkem Pospíšilem dobře snášel, respektoval jsem 
jeho výbušnou povahu a viděl jsem v něm neoexpresio-
nistického režiséra – pravého žáka Evžena Sokolovského 
– obdobně jako byli Eva Tálská a Peter Scherhaufer. Ale 

vznik inscenace neprobíhal v první fázi jako u musicalu, 
kde jde vždy o rovnováhu divadla, které hraje, zpívá a tančí, 
jak to v našich poměrech přesně popsal ve své knize Ivo 
Osolsobě. Byla zde převaha režiséra, jeho dominance. 
Nevadilo mi to, ale snažil jsem se na něho působit v tom 
směru, aby tato rovnováha nastala nebo abychom se k ní 
aspoň přiblížili. Šlo především o taneční složku – tu dostal 
až do filmu Zdeněk Pospíšil, když si přizval kvalitního 
choreografa Jana Hartmanna. To, že by mohla Balada být 
musicalem, jsem si uvědomoval až po provázkové premiéře 
a snažil jsem se na tom pracovat. Někdy s pochopením 
dalších přistupujících režisérů, někdy bez jejich zájmu. 
A těch inscenací bylo opravdu hodně, skoro 40.

  Začala každodenní 
úmorná práce: za den 
song – korepetice – 
zkoušení
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aranžéři. Všichni víme, kdo je dnes aranžér. Bývá často 
kompozičně zdatnější než mnozí čeští autoři musicalů, kteří 
jsou lepší nebo horší písničkáři, ale nemají vesměs tu genia-
litu Webera, Sondheima, Weilla, Bernsteina a dalších, kteří 
„ručí za vše“. U nás více než kde jinde přistupuje aranžér. 

Často už dávno pochopil, že je všecka sláva polní tráva 
a živí se tím, že dá svůj často vynikající um do služeb 
někoho, kdo by se v partituře ztratil: viděl jsem několik 
takových situací, kdy dotyčný autor dbal na image, příjezd 
a odjezd luxusním autem a na zoufalé dotazy dirigenta, 
proč je flétna pod violoncelly a kontrabasy a pod rozsa-
hem, obvykle volal: dejte to nějak dohromady… Dirigent 
a aranžér to museli udělat, ale skladatel je přece ten, kdo 
ručí i za ten poslední detail partitury, ovládá ladění, trans-
pozice, slyší partituru atd. 

Jednou jsem dělal filmovou hudbu a v průjezdu studia Ve 
Smečkách na mě čekal primárius, kterého jsem znal z dří-

vějška, a volal, zda mám noty. Ano, samozřejmě – partituru 
i party. Zavolal nahoru na schody: hrajeme z not – a pak 
mi omluvně řekl: promiňte, ale my jsme rádi, že budeme 
hrát napsaný materiál. Chodí sem čím dál tím víc pískačů, 
někteří neumějí ani noty a chtěli, abychom jejich zpěv nebo 
pískání doprovázeli jako orchestr… To je asi hlavní problém 
českého musicalu… Jací velikáni jsou ti už dříve připomenu-
tí Weber, Bernstein, Sondheim a desítky dalších… 

Moji aranžéři? Skvělý a citlivý Petr Malásek. Jeho aranžmá 
pro CD Multisonic mě pořád drží. Zakázal jsem si oficiální 
pohřeb a chci jen, aby si na mě vzpomněli ti nejbližší. Po-
kud by mi někdo někdy chtěl zahrát písničku na památku, 
tak bych si vybral Petra Maláska a jeho aranžmá písně 
Kamarádi moji z Balady.

A Petr Hromádka? Mistr – invenční kumštýř, který se 
dovede vcítit do skladby a připojit svůj komentář, který 
nikdy nejde proti…

Uvádím aspoň některé – Brno celkem třikrát: Divadlo na 
provázku dvakrát, Československý rozhlas, dále Divadlo 
Járy Pokojského, Praha: Malostranská beseda, Fidlovačka, 
Vinohrady, Most, Příbram, Sázava, Kladno, Liberec, Karlo-
vy Vary, České Budějovice, Ústí nad Labem, Jihlava, Hradec 
Králové (více než 200 repríz), Pardubice, Šumperk, Opava, 
Ostrava, Český Těšín (česky i polsky), Bratislava, Nitra, 
Žilina, Zvolen, Prešov a další…

Teprve po roce 2000 se Balada postupně stala musicalem 
– a to jak díky inscenacím, tak i díky CD nahrávkám 
(existuje jich asi 9). Takže moje vzpomínky končím asi tak, 
že díky aranžérům a vývoji po roce 2000 se postupně 
dopracovala Balada ke statutu musicalu.

A rozdíl mezi Morávkem a výchozím Pospíšilem? Dokládá 
posun doby – Morávek uplatnil skvěle genderovou pro-
měnu a udělal hlavním tématem musicalu svár a spojení 
ženského a mužského principu…

Milan Uhde byl v té době zakázaným autorem – ani 
v titulcích filmového zpracování se jeho jméno 
neobjeví (docela překvapivě ani v nových edicích)… 
Na Provázku se vědělo, že texty tehdy psal právě on?
Odtajnění Milana Uhdeho? Proběhlo až při našem společ-
ném zájezdu provázku do Ženevy 1980. Tehdy za námi 
přijel z Lausanne do Ženevy Zdeněk Pospíšil, který už byl 
ve Švýcarsku v emigraci. Doprovodný aparát dohlížitelů 
nemohl našemu delšímu setkání zabránit, a proto se tvářili 
neúčastně a ze schůzky v restauraci se vypařili. Slíbil jsem 
tehdy Zdeňkovi nějaké tři songy a slib jsem dodržel. Šlo 
to přes kamaráda v Itálii, který noty předal při průjezdu 
Lausanne… Pikantní je, že jsem tehdy nesmírně toužil po 
tom, aby mi právě Milan Uhde napsal libreto k musicalu-
-opeře o Josefovi Fouché. Můj učitel a přítel, profesor Josef 
Válka, excelentní historik Moravy a tehdy v klatbě jako 
pomocný vědecký pracovník se zákazem učit, mě zavedl 
k Milanovi. Ten mi vysvětlil, v jaké je situaci a závěr byl, 

že jakmile se vše aspoň trochu zlepší, potkáme se u díla… 
Milan vždy s úsměvem opakuje, jak se bavil tím, že nevím 
o tom, že jsem už dva musicaly zhudebnil – Baladu pro 
banditu a Pohádku máje… Když si po letech kladu otázku, 
jak je možné, že já – který se zabýval denně analýzou – 
jsem nepoznal, že text s brechtovskou ironií v tak mistrné 
podobě nemohl stvořit Zdeněk Pospíšil – mám pro to toto 
vysvětlení: pro stromy jsem neviděl les – denně song, 
aranžování, korepetice – celek mi unikal…

  Skladatel je přece ten, 
kdo ručí i za ten poslední 
detail partitury

Pokud se ještě zastavíme právě u filmu – písničky 
doprovázeli Zelenáči (Greenhorns), kdy banjo Marko 
Čermáka si vybavím vždycky, když se řekne Balada 
pro banditu. Jak vlastně tyto songy zněly v divadle? 
Nepředpokládám, že na každé představení jezdili vy-
tížení Zelenáči… Hrál třeba i sám Donutil na kytaru 
a Bittová na housle?
Kapelu tvořili od začátku Aleš Jurda – housle, kytary – Jan 
Svoboda a Jonatan Tomeš, basa – Stanislav Tesař, foukač-
ky – Dalibor Lebloch, banjo – Jiří Tlach, bicí – Aleš Záboj… 

Morávkova inscenace z roku 2005 pochopitelně 
neměla být rekonstrukcí vaší původní hry, dokonce 
zněla i v hudební úpravě Petra Hromádky. Nyní 
koncertní verzi vyhotovil Tomáš Ille a tak si dílo 
žije vlastním životem… Zachovali Tvůj náhled na 
věc, nebo je z těch verzí už hodně cítit jejich vlastní 
invence?
Aranžéři Balady? Ta první verze i rozhlasová na ni navazu-
jící verze byla mou záležitostí. Potom začali přistupovat 

Gabriela Vermelho 
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Puškin psal do osmnácti skoro převážně francouzsky, 
v lyceu mu říkali „Francúzik“. V tomto čtyřverší se vrátil 
k francouzštině:
j ái possédé maitresse honnete.
Je la servais comme il  lui faut.
Mais je n ái point tourné de tete-
Je n ái jamais visé si haut

Puškin nám oznamuje, že měl krásnou milenku a že si jí 
hleděl jak se patří, ale že ji dlouho neviděl celou, protože se 
ještě nedostal vzhůru – ruský orientační překlad: 
u menja byla porjadočnaja ljubovnica,
ja jej služil, kak jej podobajet,
no golovy jej ně kružil,
ja nikogda ně metil tak vysoko…

Nebo si dělá Puškin legraci z generála Orlova a jeho dámy 
(Istomina). V prvním čtyřverší popisuje generála a ne-
vábný pohled na něj v posteli s tou dámou a ve druhém 
čtyřverší Puškin píše: 
Ně dumav milogo obiděť/ 
vzjala Laisa mikroskop/
i govorit: pozvol uviděť,/
moj milyj, čem menja ty job.

Jak to přeložit? Trochu to zeufemizujeme: 
Laisa nechce přítele urazit/
Leč mikroskop k posteli nese/
Dovol mi, milý, hned se podívat/
Co se ti tady třese?!?

Puškin pro tu aktivitu použil sloveso „job“ – … čem menja 
ty job… původně jsem to četl jako „skop“… Italské „sco-
pare“ znamená zametat, ale také souložit. Znám krásnou 
italskou sentenci s tímto slovesem: Nascere, scopare, 
morire. Che noia! – Narodit se, souložit, umřít. Jaká nuda!
Poptával jsem se ruských přátel, ale byly to dámy 
a zřejmě z takových kruhů, kam to Puškinovo-moje „skop“ 

nedorazilo… Až kamarádka rodilá Ruska pravila, že by tam 
mělo být „job“ – u Puškina je totiž sloveso vynecháno. Při-
jal jsem okamžitě tento filologicky jedině správný výklad 
a na moje italianizující úvahy zapomeňte…

Celá ta Puškinova erotická poezie vyšla ve svazku Čas 
něvinnogo dosuga – Doba nevinné zábavy. Dosug je volný 
čas na rozdíl od nědosuga. Editor svazek uvedl přímo 
kouzelně: Puškina si můžete představit ve všech možných 
polohách. Je „náš“ Puškin, „váš“ Puškin, Puškin-křesťan, 
Puškin-ateista, Puškin přelétavý a donjuánský, Puškin 
vzorný manžel a otec rodiny… atd. atd.

Za necelý rok Ti bude 80. Jsi vegetarián, cvičíš jógu 
a podle mě asi vůbec nespíš vzhledem k tomu, co 
všechno za den zvládneš nejen přednášet a oběh-
nout v brněnském rozhlase, televizi a po divadlech, 
ale také přečíst a třeba i vidět za nová DVD s oper-
ními inscenacemi…
Jak se udržuji? Cvičím – z jógy jsem si vzal jen málo – hlavně 
„néti“ proplachování nosu a něco z Tibeťanů a potom silové 
cviky a stoj na hlavě. Jinak celkově musím brzdit…

Děkuji za „nikdy nekončící rozhovor“ mému školiteli. // (ef)

A Tomáš Ille? To byl pro mě šok největší. Skromný člověk, 
který se umístil na pozoruhodných místech v GRAMMY 
a poslal mi – aby se mi představil – své orchestrální aranž-
má mé milované Straussovy Elektry. Já jsem uviděl na tom 
DVD Helsinki, koncertní halu pro 3000 lidí a Manfreda 
Honnecka, jak řídí Illeho hodinovou orchestrální verzi. Ne-
mohl jsem se od toho odtrhnout… Srovnejte pak takového 
hudebníka a někoho, kdo dokola vyhrává tři akordy v agre-
sívním zesílení a je na něm nejzajímavější to, jak krásně 
nebo děsivě vypadá… Je opravdu málo geniálních rockerů, 
ale spousta těch, kdo se tím výborně živí. Mercury a další 
géniové této části hudby jsou na rozdíl od jazzu a vážné 
hudby velmi vzácní…

  Tomáš Ille? To byl pro 
mě šok největší. Skromný 
člověk, který se umístil 
na pozoruhodných 
místech v GRAMMY

Asi před rokem nastudoval režisér Juraj Deák Baladu na 
Vinohradech. Nestačil jsem už přijet, protože proběhla 
generálka a premiéra a pak začal zákaz. Ale dostal jsem CD  
a aranžmá skupiny RAZAM. Skvělí artrockoví a folkrockoví 
hudebníci – Iva Marešová a Aliaksanr Yasinski (akordeon), 
Michael Vašíček (kytary a basa), Ilia Chernoklinov (viola), 
Radek Doležal (bicí a perkuse). Dík – i ve svém věku jsem 
se poučil o tak samozřejmé věci, které obvykle stojí 
v cestě režisér svými scénickými požadavky – a sice, že 
čtyřicetivteřinová písnička se třemi slokami by se měla 
přirozeně zrychlovat a modulačně stoupat. Je to přece tak 
samozřejmé, ale ve zmatku inscenace si to uvědomíte až 
po premiéře… RAZAME, velké díky!!

Ne všichni nejspíš ví, že nejsi „pouze skladatelem 
Balady“, ale především předním českým skladatelem 
klasické hudby, muzikologem zabývajícím se osob-
ností a dílem Leoše Janáčka, ale třeba i barokního 
velikána Monteverdiho, bravurně nejenže dokážeš 
hovořit o hudbě, obecně o umění a estetice, ale ovlá-
dáš i několik světových jazyků… Řekla bych, že jsi 
opravdu „renesanční člověk“… Stále ještě nadšeně 
čteš Puškinovy erotické básně v originále, jako nám 
při přednáškách na brněnské muzikologii?
Puškina si musím každoročně přečíst v originále aspoň Oně-
gina, Povídky Bělkina, Malěnkije tragedii. A také Gribojedova 
Gore ot uma – Hoře z rozumu, které ještě nenašlo českého 
Radoka, aby toto skvělé drama umocnil na českém divadle. 
A samozřejmě přiberu Gogola. Jestliže platí o evropském 
dramatu v letech 1820–1850, že musíte při inscenování 
škrtat a škrtat, tak výjimkou je Nestroy. A u Gogola nelze 
zrušit ani čárku ve všech jeho třech velkých tragikomediích. 
Priesner označil právem Nestroyovy výtvory za tragiko-
mické frašky. Tak Gogol na toto označení víc než aspiruje. 
Ale bych se nechlubil, že čtu Puškina a také jeho erotickou 
(česky ještě nepřeloženou) poezii, tak aspoň ukázka: 

P O Z V Á N K A

Balada pro banditu
ŠTĚDROŇ / UHDE / ILLE

STŘEDA 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

v 17.00 beseda s Milošem 
Štědroněm v Knihcentru Ostrava
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VE SLUŽBÁCH 
PRINCEZNY ANNY

Jana 
Semerádová

NEJUZNÁVANĚJŠÍ ČESKÁ HRÁČKA NA FLAUTO TRAVERSO PŘIVÁŽÍ SKLADBY ZE SVÉHO 
NOVÉHO CD CHACONNE PRO PRINCEZNU NOMINOVANÉHO NA CENU ANDĚL. PŮVAB 
ROZMANITÝCH ROKOKOVÝCH MELODIÍ I RAFINOVANOU VIRTUOZITU V SOBĚ SKRÝVÁ 
TVORBA DVOU MISTRŮ BAROKNÍ HUDBY, JEANA-MARII LECLAIRA A GEORGA FRIEDRICHA 
HÄNDELA, JEŽ SPOJUJÍ VAZBY NA DVŮR PRINCEZNY ANNY ORANŽSKÉ (1709–1759).

Princezna Anna byla nejstarší dcerou budoucího ang-
lického krále Jiřího II. z hannoverské dynastie, již v pěti 
letech se z rodného Hannoveru přestěhovala do Londýna, 
kde se její dědeček ujal vlády. Zde mohla naplno rozvinout 
svá nadání – kromě cizích jazyků se pilně učila malířství 
a hudbě, obklopena skutečnými mistry oboru. Stala se z ní 
vynikající cembalistka a během svého pobytu v Londýně 
i později na dvoře v nizozemském Haagu podporovala 
hudební produkce.

Své hráčské umění nabyla princezna Anna od mistra 
na slovo vzatého, jímž byl Georg Friedrich Händel 
(1685–1759), ve své době proslulý virtuos na klávesové 
nástroje. Celých jedenáct let (1723–1734) byl Händel 
učitelem princezny Anny na královském dvoře v Londýně 
a princezna Anna je tak považována za jeho nejvýznam-
nější žačku. Pro ni pravděpodobně vytvořil sérii cvičení 
z generálbasu a kontrapunktu. V této době byly již k dis-
pozici také Händelovy cembalové suity ze sbírky Suites 
de Pièces pour le clavecin (1720). Tato sbírka celkem osmi 
cembalových suit byla jako jediná vydána pod dohledem 
autora a ukazuje na rozmanitost Händelovy tvorby pro 
tento nástroj. Skladby pocházejí původně z jeho hambur-
ského období z let 1703–1706 a je v nich zřetelný vliv 
francouzských tanečních suit. Aby zabránil pirátským 
edicím, vydal Händel tuto sbírku tiskem. Její úspěch byl 
obrovský, kromě celkem patnácti vydání na evropské pev-
nině se dočkala i bezpočtu rukopisných kopií. Třetí Suita 
d moll HWV 428 je nejdelší a nejnáročnější z celé sbírky. Za 
úvodním preludiem improvizačního charakteru, jež imituje 

zvuk varhan, následuje fugované allegro. Dvojici tanců 
allemande s courante ve francouzském stylu doplňuje air 
s pěti variacemi, které vrcholí ve skočné gigue (4. variace) 
a závěrečné virtuosní variaci toccatového charakteru. 
Celou suitu pak uzavírá finále v prestu. Virtuosní variace 
obsahuje také passacaglia ze sedmé Suity g moll HWV 432 
této sbírky. Oproti tradičně třídobé francouzské passacaille 
se zde téma objevuje v sudém taktu s výrazným tečkova-
ným rytmem. Následující sled variací dynamicky graduje 
až k virtuosnímu závěru. 

  Obliba této Händelovy 
sbírky cembalových suit 
vedla i k jejich úpravám 
pro jiné nástroje.

Obliba této Händelovy sbírky cembalových suit vedla 
i k jejich úpravám pro jiné nástroje. Francouzský flétnový 
virtuos Michel Blavet (1700–1768) vydal ve své druhé 
sbírce skladeb (Pièces, airs, brunettes, menuets, etc, 1744) 
pro dvě flétny také aranžmá „Gavotte de M. Handel“. 
Jedná se o úpravu původně závěrečného Air s variacemi 
z páté Suity E dur HWV 430 zmíněné sbírky cembalových 
suit. Rytmický popěvek, k němuž jsou připojeny variace, 
získal později přízvisko „The Harmonious Blacksmith“, tedy 
„vyladěný kovář“. Krásný hlas flétny zaznívá i v závěrečné FO
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Svatbou princezny s Vilémem IV. Oranžským skončil 
její pobyt v Londýně, včetně výuky hry na cembalo. Na 
dvoře v Haagu, kam přesídlila, však i nadále zněla kvalitní 
hudba. V letech 1738–1743 zde s přestávkami působil 
francouzský houslista a skladatel Jean-Marie Leclair 
(1697–1764). Původem byl tanečník lyonské opery, ale 
proslavil se především jako zakladatel francouzské houslo-
vé školy. Hru na housle studoval v severoitalském Turíně 
a jeho příchod do Paříže provázely úspěchy na veřejných 
koncertech a také u dvora, kde jej král jmenoval svým 
hudebníkem. I přes tyto úspěchy se Leclair rozhodl Paříž 
na čas opustit a vydat se na turné, které jej zavedlo i do 
Haagu na dvůr Anny Oranžské. Jeho tamní působení bylo 
završeno vydáním čtvrté sbírky sólových sonát (1743), 
kterou princezně přímo dedikoval. V dedikačním dopise se 
zmiňuje o princezniných hudebních kvalitách: „Záliba Vaší 
královské Výsosti v opravdových krásách hudby a hluboké 
znalosti, jež máte o zákonitostech tohoto umění… mi vnukly 
důvěru nabídnout Vám toto dílo.“ 

  I když byl Leclair 
houslista, u některých 
sonát uvádí možnost 
interpretace také na 
traverso

I když byl Leclair sám houslista a většina jeho tvorby 
je věnována právě tomuto nástroji, u některých sonát 
výslovně uvádí možnost jejich interpretace také na traver-
so, tedy „flûte allemande“. To je i případ sonát č. 2 a 7 
z výše zmíněné sbírky. Je možné, že při této volbě druhého 
nástroje myslel na svého kolegu Michela Blaveta, s nímž 
v Paříži často koncertoval. Ve třetí větě Sonáty G dur 

nabízí autor dvě verze zdobení, přičemž ve verzi pro housle 
využívá i akordů. Druhá z této sbírky, Sonáta e moll, před-
pokládá od interpreta virtuosní techniku. Tradiční věty 
sonáty s italskými tempovými označeními se zde střídají 
s tanci, a tak se tu dokonale snoubí italské a francouzské 
prvky. Tato sonáta má zároveň propracovanější bas než 
Sonáta G dur, u níž prostá basová linka podporující virtuo-
zitu sólisty představuje estetiku galantního slohu poloviny 
18. století. Lze se jen dohadovat, jak byly sonáty poprvé 
provedeny – zda je hrál sám autor a zda jej na cembalo 
doprovázela princezna Anna, známá svým hráčským umě-
ním. Ať již tomu bylo jakkoli, její osobnost inspirovala díla, 
jež lákají i současné interprety a potěší i ty nejnáročnější 
posluchače.

Jana Franková

Chaconne A dur. Ta pochází ze serenaty Parnasso in 
festa, per li sponsali di Teti e Peleo (HWV 73), již Händel 
složil u příležitosti svatby své slavné žačky princezny 
Anny s Vilémem IV. Oranžským v roce 1734. Zde je však 
chaconne uvedena v autorově úpravě pro flétnu a cembalo. 
Serenata byla provedena poprvé v předvečer svatby 
v královském divadle 13. března 1734 a její úspěch byl 
tak značný, že i přes svoji vazbu na jedinečnou událost, 
se dílo dočkalo několika repríz. V původně sborovém čísle 
(„S’accenda pur di festa il cor“) na konci prvního aktu 
serenaty sbor opěvuje radosti z opojné moci Bakchova 
moku. Ve verzi pro cembalo sólo se potom skladba objevila 
ve čtvrté sbírce Händelových Lessons for the harpsichord 
(s.d.) vydané v Londýně u nakladatele Walshe. 

Důležitost hudby a zejména tance při královských osla-
vách připomíná i další kus zařazený na tuto nahrávku. 
Je jím kontratanec nazvaný Princess Royal. Kontratance, 
z původního anglického názvu „country dance“, později 
„contre-danse“ ve francouzštině, byly velmi oblíbené spo-
lečenské tance, které se tančily na šlechtických bálech. 

Jsou pro ně typické figury střídání tanečníků v rámci řady, 
čtveřice či složitějších obrazců se snadno zapamatovatel-
nými tanečními kroky. Kontratance využívaly známé me-
lodie, jež si tanečníci mohli při tanci zpívat s podloženým 
textem. Nejčastěji se objevovaly v rytmu gigue či skotské-
ho rejdováku (reel), ve Francii pak často v rytmu gavoty. 
Sbírky těchto tanců s jejich popisy a melodiemi byly velmi 
oblíbenou položkou v produkci nakladatelů. V jedné z těch-
to sbírek nakladatele Walshe nalezneme i Princess Royal. 
Její melodie v šestiosminovém taktu odkazuje k gigue. 
Z popisu vyplývá, že se jedná o řadový tanec mužů a žen 
ve dvou špalírech, během něhož si tanečnice a tanečníci 
postupně měnili svá místa. Jednoduché kroky a melodie 
tanečníci zvládli snadno, a tak mohli tanec plně využít ke 
konverzaci a bližšímu seznámení, k němuž etiketa jinak 
dávala jen málo příležitostí. Kromě tohoto kontratance 
se princezna Anna stala inspirací i pro složitější taneční 
produkce, jak dokazuje dochovaná choreografie chaconne 
„The Princess Ann’s chacone“ vytvořená k jejím desátým na-
rozeninám. Při provedení tohoto tance své umění dozajista 
uplatnili profesionální tanečníci.

P O Z V Á N K A

Ve službách  
princezny Anny
HÄNDEL / LECLAIR

STŘEDA 19.00

OPAVA
Kostel sv. Hedviky

ČTVRTEK 18.00

DOLNÍ BENEŠOV –  
ZÁBŘEH
Kostel sv. Urbana
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KONTRATENOŘI
JSOU DNES SCHOPNI 
ČELIT I REPERTOÁRU 

PSANÉMU 
PRO KASTRÁTY

Filippo 
Mineccia

ZBOŽŇUJE HÄNDELA. JEHO CÍLEM JE OHROMOVAT – PROTO SI JIŽ VE SVÝCH  
PATNÁCTI LETECH VYBRAL JAKO SVOU ŽIVOTNÍ CESTU INTERPRETACI MIMOŘÁDNĚ 
NÁROČNÉHO REPERTOÁRU PSANÉHO PRO KASTRÁTY. SEZNAMTE SE – TEMPERAMENTNÍ 
FLORENŤAN FILIPPO MINECCIA.

Zájem o kontraaltisty (sopranisty či falzetisty) 
zažívá dá se říci celosvětový boom. Jak tuto situaci 
osobně vnímáte? Věříte, že je tento stav přechodný, 
nebo je trvalým návratem k minulosti?
Začněme tím, že dnešní kontratenor nemá nic společného 
s falzetisty 16. a 17. století, kteří se specificky angažovali 
v duchovní hudbě a na severu Evropy. Dnes kontratenoři 
rozšířili svou pěveckou techniku a specializují se na 
určitý repertoár jako všechny ostatní typy hlasů. Jsou 
kontratenoři specializovaní na duchovní repertoár a jiní, 
kteří se věnují převážně opeře, stejně jako sopranistka 
se specializuje na verdiovský nebo mozartovský operní 
repertoár. Někdy jsme samozřejmě z pracovních důvodů 
nuceni přijmout, co nám je nabídnuto, ale musíme být 
opatrní, protože okamžité uspokojení z výdělku se může 
později ukázat jako úplné fiasko a vytvořit špatný dojem, 
který se pak v budoucnu velmi těžko napravuje. Bohužel 
mluvím z vlastní zkušenosti. Naše oblast působení je 
v každém ohledu velmi náročná. 

Co se týče dnešní situace, domnívám se, že během několika 
málo desetiletí by se situace mohla „normalizovat“. Už teď 
dochází k tomu, že publikum stále méně ohromuje, slyší-li 
v opeře nebo oratoriu z období baroka zpívat falzetisty. 
I když myslím přetrvává silný odpor určitého typu publika, 
které tento typ hlasu netoleruje. Skeptickým posluchačům 
bych vzkázal toto: neházejte všechny do jednoho pytle, 
pokuste se vždy vyjmout každého jednotlivého umělce 
z kategorie, do níž patří, a hodnotit jej podle toho, co nabízí 
a jak to nabízí, bez ohledu na to, zda je kontratenor, soprán 
nebo baryton, violoncellista nebo klavírista.

 Váš život je naplněn virtuózními áriemi éry pěvců-
-kastrátů. Jejich hlas byl nejspíše přirozenější a hla-
sový rejstřík homogennější – přesto, jakou pěveckou 
technikou se v dnešní době dá rozvíjet hlas (nejspíše 
na hranice jeho možností), aby se přiblížil tomuto 
ideálu?
Kastrátům se říkalo „přirození“ sopranisté nebo 
kontraaltisté, aby se odlišili od falzetistů. Byly to zjevně 
homogennější hlasy a jejich nositelé byli vybaveni velkým 
hrudním košem a mimořádně pružným a ohebným hrtanem 
(samozřejmě mluvím o těch nejlepších).

  Jsou kontratenoři 
specializovaní na 
duchovní repertoár 
a jiní, kteří se věnují 
převážně opeře

Pokud jde o naši techniku, jak už jsem předeslal, myslím, 
že dnes kontratenoři značně rozšířili základy své pěvecké 
techniky a stejně jako ženské mezzosoprány a alty jsou 
schopni čelit i repertoáru psanému pro kastráty. 

Rád bych však zdůraznil jednu věc: kontratenoři mají na roz-
díl od ženských hlasů, mezzosopránů a altů, určité vokální 
limity. Musíme „tvarovat“ své hlasivky, abychom dokázali FO
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tvořit tóny stejně jako ženy. To je úkol navíc, který musíme 
ve srovnání s kolegyněmi podstoupit a jenž občas náš hlas 
dovede k tomu, že uděláme chybu z hlediska homogenity, 
síly, rozsahu a barvy hlasu. 

V současné době jsou již známy postupy barokní 
výuky zpěvu, kdy se dosahovalo pěvecké virtuozity 
srovnatelné s precizností nástrojové hry. Jaká 
specifika má dnes výuka takové zpěvní artikulace, 
dynamiky či ozdob? Opírá se i o tehdejší spisy?
Myslím, že dnes je interpretace staré hudby založena na 
studiu dobových traktátů o zpěvu, jako například z pera 
Tosiho nebo Manciniho, abych uvedl alespoň dvě díla. 
Tyto traktáty nám předkládají mnoho cenných informací 
o způsobu, jak obměňovat árie da capo, jak zacházet s ka-
dencemi a o správném používání trylků (myslím, že právě 
v Tosiho díle je uvedeno dvacet různých typů trylků!). 

Kromě studia teoretických děl je nutno věnovat soustře-
děnou pozornost dýchání za pomoci bránice, tak jako 
každý jiný pěvec. Domnívám se, že v tomto směru je velmi 
důležité, aby kontratenor studoval u dobrých profesorů, 
kteří sami mají solidní pěveckou techniku, ale jsou si vědo-
mi toho, že rejstřík falzetisty nebo kontratenora vyžaduje 
rozsáhlé využívání čelní dutiny (tak zvané rezonance), 
která rozšiřuje omezený objem falzetu a dodává mu ho-
mogenitu, sílu a lesk. Toto pojetí je základem pro všechny 
typy hlasů, ale pro falzety je ještě důležitější, vzhledem 
k tomu, že my k tvorbě tónu nepoužíváme celé hlasivky, ale 
rozechvíváme jen jejich okraje.

Při vystoupení těch největších mistrů-kastrátů prý 
dámy v hledišti omdlévaly, a to nejspíše díky jejich 
virtuózním pěveckým improvizacím. Rozlišujete 
ozdoby např. u Händela a jiných skladatelů? 
Nedochovalo se mnoho příkladů toho, jaké variace si přáli 
při interpretaci mít autoři děl. Co se mne týče, velmi často 
nyní improvizuji, ale vycházím z výrazových prostředků, 

které jsem si osvojil během dvaceti let studia. Někdy mi 
možné variace navrhne dirigent. A jindy zase, vzhledem 
k velkému pracovnímu vytížení a s tím související únavě, 
se raději vzdám improvizace a „skládám“ své vlastní 
variace, a tak jsem si jist, že něco nepopletu, zvlášť když 
mám na nastudování málo času. 

  My k tvorbě tónu 
nepoužíváme celé 
hlasivky, ale rozechvíváme 
jen jejich okraje

Jaká je filozofie zpěvu à la castrato?
Byly to hlasy, které musely probouzet mimořádné 
ohromení. „Úžasná představení“ barokní opery byla 
skutečnou pastvou pro oko, již vytvářely stroje 
vyvolávající vlnobití, oblaka, na nichž se vznášeli hrdinové, 
tryskající fontány, opravdová zvířata na scéně… 
Pro dobové publikum to byla neuvěřitelná podívaná. 
A uprostřed toho všeho vystupovali „virtuosové“, což byly 
vlastně skutečné „stroje na zpívání“, vzhledem k tomu, 
že se zpěváci museli dlouhá léta věnovat výlučně studiu 
vokální techniky, která z nich v jistém smyslu udělala toho 
zázračného mistra.

Výkon velkých virtuosních kleštěnců pak musel být oprav-
dovou kaskádou trylků, ohromujících kadencí, nekonečného 
držení tónu, závratných koloratur a samozřejmě schop-
nosti zpívat patetické árie „k srdci“. 

Před dvěma roky jste u nás na festivalu debutoval 
s áriemi téměř neznámého Domenica Sarra, nyní 
představíte italské barokní lahůdky ve své kom-
plexnosti – od Händela přes Gaspariniho, Marcella, 

Vivaldiho až k Hassemu. Sarrovy árie pro zmiňovaný 
recitál v roce 2019 jste badatelsky vybíral z více než 
25 jeho partitur oper a serenád. Naplňují vás tyto ar-
chivní objevy a překvapení, nebo jsou spíše nutností?
Je to obojí. Velké naplnění, ale také nutnost. Ta činnost je 
nesmírně namáhavá, ale myslím, že dnes se zpěvák věnují-
cí se tomuto typu repertoáru nemůže podobné badatelské 
práci vyhnout. Jsme něco jako „hudební archeologové“. 
Ve mně vždy probouzí nepopsatelné emoce, když poslou-
chám čerstvě transkribovanou árii, kterou nikdo tři sta let 
neslyšel, jakkoli je zvuk souboru midi v osobním počítači 
kovový a sterilní. Je to pro mne velmi niterný pocit, jen já 
a tato odměna za spoustu hodin strávených s očima upnu-
týma na počítač. Nejvyšší uspokojení pak přináší poslech 
hudby, kterou jsem transkriboval, z hotového CD. To, že 
ji mohu interpretovat, cítím jako určitou výsadu a jsem 
šťastný, že jsem se tou cestou vydal. // (ef; přel. Marie 
Kronbergerová – celý rozhovor naleznete v zářijovém vydání 
časopisu Harmonie 9/2021)

P O Z V Á N K A

Italské baroko 
pro kontraalt
VIVALDI / MARCELLO 
HÄNDEL / GASPARINI

SOBOTA 18.00

HLUČÍN
Kostel sv. Jana Křtitele

PONDĚLÍ 19.00

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ
Kostel sv. Jana Nepomuckého

25
09

27
09

soubor Il Gioco de’ Matti
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//  ÚČINKUJÍCÍ 18. ROČNÍKU 
SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

64 
SÓLISTŮ

18 
SOUBORŮ

INTERPRETI
Jarmila Balážová ALT

Jozef Benci (SVK) BAS

Peter Berger (SVK) TENOR

Philippe Bernold (FRA) DIRIGENT

Hana Blažíková SOPRÁN, HARFA

Linde Brunmayr-Tutz (AUT) FLAUTO TRAVERSO

Dalibor Buš ZPĚV 
Lucía Caihuela (ESP) SOPRÁN

Federico Colli (ITA) KLAVÍR

Markéta Cukrová ALT

Sébastien Droy (FRA) TENOR

Isabelle Druet (FRA) MEZZOSOPRÁN

Michael Dvořák SBORMISTR

Veronika Dzhioeva (RUS) SOPRÁN

Gabriela Eibenová SOPRÁN

Petr Fiala SBORMISTR

Lawrence Foster (USA) DIRIGENT

Markus Forster (AUT) KONTRATENOR

Igor Františák KLARINET

Paweł Gusnar (POL) SAXOFON

Ondřej Holub TENOR

Václava Krejčí Housková MEZZOSOPRÁN

Tobias Hunger (GER) TENOR

Martin Kasík KLAVÍR

Vytautas Kiminius (LTU) BIRBYNE

Jakub Klecker DIRIGENT

Michał Knot (AUT, POL) SAXOFON

Kateřina Kněžíková SOPRÁN

Ljubomyr Končakivskyj (UKR)  
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

Jiří Kotača TRUBKA, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

Bogdan Laketic (SRB, AUT) AKORDEON

Tomislav Lavoie (FRA) BAS

Claire Lefilliâtre (FRA) SOPRÁN

Michal Lehotský (SVK) TENOR

Carsten Lorenz (AUT) CEMBALO

Václav Luks DIRIGENT

Kamila Mazalová ALT

Peter Mikuláš (SVK) BAS

Filippo Mineccia (ITA) KONTRAALT

Tadas Motiečius (LTU) AKORDEON

Jaromír Nosek BAS

Igor Orozovič ZPĚV 
Petr Popelka DIRIGENT

Jiří Miroslav Procházka BAS

Albert Recasens (ESP) DIRIGENT

Petr Ries KONTRABAS

Jakub Rousek TENOR

Alena Sasínová-Polarczyk RECITACE

Jana Semerádová FLAUTO TRAVERSO, 

UMĚLCKÁ VEDOUCÍ

Vojtěch Spurný DIRIGENT

Johannes Strauß (GER) TENOR

Jana Sýkorová MEZZOSOPRÁN

Simona Šaturová SOPRÁN

Tomáš Šelc (SVK) BAS

Jan Šťáva BAS

Erich Traxler (AUT) CEMBALO

Gabriela Vermelho ZPĚV 
Adam Viktora DIRIGENT

Eva Vrbková ZPĚV 
Pavla Vykopalová SOPRÁN

Endrik Üksvärav (EST) DIRIGENT

Vlad Weverbergh (BEL) KLARINET,  

UMĚLECKÝ VEDOUCÍ 

Tereza Zimková SOPRÁN

Josef Žák HOUSLE, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ 

SOUBORY
Bennewitzovo kvarteto
Collegium Marianum
Collegium Musicale (EST)

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Cotatcha Orchestra
Český filharmonický sbor Brno
Ensemble Castelkorn (FRA)

Ensemble Inégal
Il Gioco de’ Matti (ITA)

Janáčkova filharmonie Ostrava
Jihočeská filharmonie
Klavírní kvarteto Josefa Suka
La Grande Chapelle (ESP)

Moravská filharmonie Olomouc
Národní orchestr Polského  

rozhlasu – NOSPR (POL)

Orpheus (UKR)

Terra Nova Collective (BEL)
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PÁTEK 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Katedrála Božského Spasitele

Gioacchino Rossini (1792–1868) – Petite Messe Solennelle

Národní orchestr Polského rozhlasu – NOSPR (POL) 

Lawrence Foster DIRIGENT (USA) 
Český filharmonický sbor Brno • Petr Fiala SBORMISTR 
SÓLISTÉ: Simona Šaturová SOPRÁN 
Markéta Cukrová ALT • Johannes Strauß TENOR (DEU) 
Peter Mikuláš BAS (SVK)

Fascinující dynamická mše vznikla z pera italského hudebního 
génia ve velkém finále jeho života – v době, kdy uplynulo 
téměř 40 let od premiéry jeho poslední opery. Nejedná se 
o kajícnou prosbu hříšníka, jako u skladeb jiných autorů, 
ale o (pro Rossiniho typickou) skladbu na zakázku, která 
v sobě prvky dramatických gradací, barevné škály i žhnoucí 
intenzity rozhodně nezapře. Díky exkluzivním hostům 
festivalu, orchestru NOSPR s jeho šéfdirigentem Lawrencem 
Fosterem, slibuje její provedení strhující zážitek.

VSTUPNÉ: ZÓNY 700 Kč / 550 Kč / 350 Kč / 250 Kč

SOBOTA 15.00

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor

Josef Suk (1874–1935) – Kvartet a moll pro housle, violu, 
 violoncello a klavír, op. 1 
Leoš Janáček (1854–1928) – Klavírní trio, JW X/22  
Miloš Štědroň (1942) – rekonstrukce z 1. smyčcového kvartetu 
 z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ 
Peteris Vasks (1946) – Kvartet pro housle, violu, violoncello 
 a klavír (2001)

Klavírní kvarteto Josefa Suka: 
Radim Kresta HOUSLE • Eva Krestová VIOLA 
Matěj Štěpánek VIOLONCELLO • Veronika Böhmová KLAVÍR

Laureáti prestižních mezinárodních soutěží, nositelé ocenění 
„Disc of the week“ na BBC radio 3 a „Recordings of the 
Year“ na MusicWeb International za album s hudbou Suka 
a Dvořáka přijíždí na SHF! Představí jak Sukův první kvartet, 
který psal ještě za studií u Dvořáka na pražské konzervatoři, 
tak rekonstrukci ztraceného Janáčkova Klavírního tria, ze 
kterého vznikl jeho první smyčcový kvartet. Program zakončí 
kvartet „plný krásy života i zničení světa“ celosvětově uznáva-
ného lotyšského skladatele Vaskse.

VSTUPNÉ: ZÓNY 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč 

PETITE MESSE SOLENNELLE
Rossini

KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
Suk / Janáček / Vasks

04
09

Z A H A J O VA C Í  K O N C E R T

31
koncertů

BESEDY

ZA FINANČNÍ PODPORY: NADACE LEOŠE JANÁČKA, 
OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA

ZA FINANČNÍ PODPORY: GENERÁLNÍ KONZULÁT  
POLSKÉ REPUBLIKY V OSTRAVĚ

03
09

61

S
V

A
T

O
V

Á
C

L
A

V
S

K
Ý

 H
U

D
E

B
N

Í 
F

E
S

T
IV

A
L 

2
0

2
1



SOBOTA 19.00

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor

Sergej Tanějev (1856–1915) – Canzona pro klarinet  
 a smyčcový kvintet 
Sergej Prokofjev (1891–1953) – Ouvertura na hebrejské téma 
 pro klarinet, klavír a smyčcové kvarteto, op. 34 
Alexander Glazunov (1865–1936) – Orientální snění 
Dmitrij Šostakovič (1906–1975) – Klavírní kvintet g moll, op. 57

Bennewitzovo kvarteto • Petr Ries KONTRABAS 
Martin Kasík KLAVÍR • Igor Františák KLARINET

Mimořádný zážitek z komorní hudby přináší jedno 
z nejprestižnějších českých smyčcových kvartet společně 
s trojicí nepopiratelných interpretačních osobností, ze 
kterých láska k hudbě přímo vyzařuje. Jejich program 
vybízí ke znovuobjevení kvalit ruské hudby, jejíž cesta vede 
z carského Ruska až ke Stalinskému teroru – Šostakovičovu 
slavnému kvintetu. Právě tento strhující pětivětý skvost 
(30 min.), pulsující řvavým dramatismem i tišícím lyrismem, 
čerpá jak z ruského folkloru, tak ze západní tradice, a je 
opravdovou lahůdkou nejen pro zasvěcené. 

VSTUPNÉ: ZÓNY 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč 

NEDĚLE 15.00

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA 
Husův sbor

Antonín Dvořák (1841–1904) – Smyčcový kvintet G dur, op. 77  
 • Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81

Bennewitzovo kvarteto: 
Jakub Fišer 1. HOUSLE • Štěpán Ježek 2. HOUSLE

Jiří Pinkas VIOLA • Štěpán Doležal VIOLONCELLO 
Petr Ries KONTRABAS • Martin Kasík KLAVÍR

„Svému národu“– pod tímto heslem zadal Dvořák svůj 
Smyčcový kvintet G dur (1875) do soutěže vypsané 
Uměleckou besedou. Jedinečnost této skladby spočívá nejen 
v neobvyklém použití kontrabasu jako pátého nástroje, jeho 
části už předjímají jeho slavné „slovanské období“ a překypují 
něžným lyrismem. O více než deset let starší kvintet klavírní 
(1887) je již dokladem Dvořákova vrcholného mistrovství 
a kompoziční suverenity – ať už se jedná o volbu tematického 
materiálu, vynikající instrumentaci nebo dokonalou tektoniku 
jednotlivých vět. O brilantní vyznění se postará jedno 
z nejlepších českých kvartet společně s basistou České 
filharmonie Riesem a precizním pianistou Kasíkem.  

VSTUPNÉ: ZÓNY 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč 

04
09

05
09

BENNEWITZOVO KVARTETO
Ruská komorní hudba

BENNEWITZOVO KVARTETO 
Dvořák – Kvintety

NEDĚLE 19.00

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Fantazie d moll, 
 K397 • Fantazie c moll, K475 • Sonáta B dur, K333 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) – Sonáta cis moll č. 14, 
 „Měsíční svit“, op. 27/2 
Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni (1866–1924) 
 Chaconne č. 2 d moll, BWV 1004

Federico Colli KLAVÍR (ITA)

Mladý charismatický Ital (1988) je označován za jednoho 
z nejvýraznějších klavíristů současnosti. Již deset let se 
o něm hovoří pouze v superlativech – do popředí se dostal 
po vítězství v salcburské Mozartově soutěži v roce 2011 
a zisku zlaté medaile na mezinárodní klavírní soutěži v Leedsu 
v roce 2012. V roce 2014 byl časopisem International Piano 
zvolen jako jeden ze 30 pianistů mladších 30 let, kteří budou 
v následujících letech dominovat na světové scéně. V Ostravě 
se tato interpretační špička představí v sólovém recitálu 
sestaveném ze skladeb Mozarta, Beethovena a Bacha. 

VSTUPNÉ: ZÓNY 300 Kč / 250 Kč / 200 Kč 

ÚTERÝ 18.00

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

Alessandro Grandi (1586–1630) 
Adam Václav Michna z Otradovic (ca 1600–1676) 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704) 
Vincenzo Albrici (1631–1690/96) 
Stefano Landi (1587–1639) 
Giovanni Battista Fasolo (ca 1598–1694) 
Samuel Capricornus (1628–1664)

Collegium Marianum • Jana Semerádová UMĚLECKÁ VEDOUCÍ 
SÓLISTKA: Hana Blažíková SOPRÁN, HARFA

Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setká 
s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických 
písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic v podání 
hvězdné sopranistky Hany Blažíkové. V 11 písních z jeho 
rozsáhlé sbírky Česká mariánská muzika (1647) projdeme 
životem Matky Boží od jejího narození, zvěstování až 
po Ježíšovo ukřižování, Mariinu smrt a nanebevzetí. Pestře 
složený program dá nahlédnout do světa dobové zbožnosti 
a poezie i instrumentální bravury, představí skladatele usedlé 
i světoběžníky, Čechy i Italy – a ve vzájemném propojení, jako 
na barokním obraze s technikou temnosvitu, nechá vyniknout 
to nejlepší z jejich tvorby…

VSTUPNÉ: 300 Kč / 200 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP

05
09 07

09

FEDERICO COLLI 
Klavírní recitál

COLLEGIUM MARIANUM
Lilium mezi trním

ZÁŠTITU NAD TÍMTO KONCERTEM PŘEVZAL REK TOR 
OSTRAVSKÉ UNIVERZIT Y PROF. MUDR. JAN LATA, CSC.
ZA FINANČNÍ PODPORY: OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA ZA FINANČNÍ PODPORY: OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA ZA FINANČNÍ PODPORY: OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA

6362
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STŘEDA 16.00

OSTRAVA-CENTRUM
Knihcentrum Ostrava – Dům knihy 

Petr Popelka DIRIGENT

Jan Žemla ŘEDITEL JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA

Igor Františák ŘEDITEL SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

Kateřina Huberová MODERÁTORKA BESEDY

Svatováclavský hudební festival a Janáčkova filharmonie 
Ostrava – dlouholetí partneři, jejichž vztah je oboustranně 
a pečlivě rozvíjen v rámci uvědomování si hodnot a potenciálu 
domácího publika. Každoročně spoluvytváří nezapomenutelné 
okamžiky v rámci velkolepých festivalových koncertů, jakým 
se jistě i letos stane Verdiho Rekviem. Taktovky se v tomto 
případě ujme mladý dirigent Petr Popelka, který loni zažil 
debut jak festivalový, tak v rámci své nové pozice hlavního 
hostujícího dirigenta JFO. Očekávaným vrcholem festivalu 
bude závěrečný koncert „Francouzská genialita“, ve kterém 
JFO doprovodí excelentní pařížské interprety. Nahlédněte pod 
pokličku jejich vytříbených hudebních delikates a zjistěte, 
jaké jsou jejich vyhlídky do budoucna! 

STŘEDA 18.00

OPAVA
Kostel sv. Václava

Alessandro Grandi (1586–1630) 
Adam Václav Michna z Otradovic (ca 1600–1676) 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704) 
Vincenzo Albrici (1631–1690/96) 
Stefano Landi (1587–1639) 
Giovanni Battista Fasolo (ca 1598–1694) 
Samuel Capricornus (1628–1664)

Collegium Marianum • Jana Semerádová UMĚLECKÁ VEDOUCÍ 
SÓLISTKA: Hana Blažíková SOPRÁN, HARFA

Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setká 
s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických 
písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic v podání 
hvězdné sopranistky Hany Blažíkové. V 11 písních z jeho 
rozsáhlé sbírky Česká mariánská muzika (1647) projdeme 
životem Matky Boží od jejího narození, zvěstování až 
po Ježíšovo ukřižování, Mariinu smrt a nanebevzetí. Pestře 
složený program dá nahlédnout do světa dobové zbožnosti 
a poezie i instrumentální bravury, představí skladatele usedlé 
i světoběžníky, Čechy i Italy.

VSTUPNÉ: 300 Kč / 200 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DĚTI DO 15 LET

SHF & JFO
Monumentální projekty

COLLEGIUM MARIANUM 
Lilium mezi trním

08
09

08
09 08

09

STŘEDA 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

Autorská hudba: Jiří Kotača • Martin Konvička • Jiří Levíček

Cotatcha Orchestra 
Jiří Kotača UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

Šestnáctičlenný brněnský big band spojuje špičkové 
jazzmany z nejmladší generace, a to jak české, slovenské, tak 
i rakouské a pravidelně spolupracuje se zahraničními umělci 
formátu trombonisty Ilji Reijngouda. Na podzim vydal své 
debutové album Bigbandová elektronika, které ihned vyhrálo 
Českou jazzovou sklizeň a dostalo se do úzké nominace na 
ceny Anděl Coca-Cola 2020. Devíti hudebními publicisty 
a promotéry bylo označeno za nejlepší českou jazzovou 
desku roku 2020. CD je inspirované jazzovými i nejazzovými 
vlivy jako trap či ambient, kdy akustické nástroje společně 
s elektronikou vytváří žánrově pestrou fúzi, která slibuje 
opravdový zážitek!

VSTUPNÉ: ZÓNY 300 Kč / 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč 
SLEVA: 50 Kč (ZTP/P)

ČTVRTEK 18.00

ORLOVÁ
Evangelický kostel

Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Goldbergovy variace, 
 BWV 988 (výběr, arr. pro 2 saxofony a akordeon) 
Astor Piazzolla (1921–1992) – Histoire du Tango, 
 Estaciones Porteñas (arr. pro 2 saxofony a akordeon) 

Paweł Gusnar SAXOFON (POL) • Michał Knot SAXOFON (POL / AUT) 
Bogdan Laketic AKORDEON (SRB / AUT)

Nejuznávanější polští saxofonisté Paweł Gusnar a Michał 
Knot společně se srbským virtuózním akordeonistou 
Bogdanem Laketicem přiváží jeden z nejzajímavějších 
programů festivalu – aranže na jedné straně vášnivě taneční 
a na druhé straně racionálně kontrapunktické hudby pro 
neotřele barevnou nástrojovou kombinaci! U příležitosti 
100. výročí narození mága argentinského nuevo tanga Astora 
Piazzolly zazní netradiční transkripce jeho Historie tanga 
a Čtvera ročních období v Budenos Aires, v kontrastu s tím 
pak slavné Bachovy Goldbergovy variace původně psané pro 
cembalo, které znělo za bezesných nocí… 

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DĚTI DO 15 LET

COTATCHA ORCHESTRA 
Bigbandová elektronika

SAXOFONY & AKORDEON 
Bach / Piazzolla

09
09

B E S E D A

PARTNER KONCERTU: OVAK ZA FINANČNÍ PODPORY: ORLOVÁ
ZA FINANČNÍ PODPORY: OPAVA 
VE SPOLUPRÁCI: BEZRUČOVA OPAVA
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PÁTEK 19.00

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
Kostel Panny Marie Královny

Giuseppe Verdi (1813–1901) – Messa da Requiem

Janáčkova filharmonie Ostrava 
Petr Popelka DIRIGENT 
Český filharmonický sbor Brno • Petr Fiala SBORMISTR 
SÓLISTÉ: Veronika Dzhioeva SOPRÁN (RUS) 
Jana Sýkorová MEZZOSOPRÁN • Michal Lehotský TENOR (SVK) 
Jozef Benci BAS (SVK)

„Pravděpodobně nejčastěji uváděné velké sborové dílo složené po 
Mozartově Rekviem“ zazní v chrámovém skvostu Mariánských 
Hor. Verdi jej složil jako zádušní mši za své blízké přátele – 
skladatele Rossiniho a básníky Piaveho a Manzoniho. Operní 
velikán ani zde nezapřel svůj rozpoznatelný dramatický 
styl, prostřednictvím něhož dokáže vyvolat proudy emocí 
– nejvyšší možné pak jistě v hrůzyplném Dies irae či Rex 
tremendae. Pojetí Rekviem může jít od tlumeného oratoria 
téměř až k opeře plné vášně, obrovských kontrastů 
a dynamického dramatismu, kdy pro tuto vlastnost bývá 
spíše přijímáno jako hudební drama podobné Aidě, nežli hudba 
sakrální. 

VSTUPNÉ: ZÓNY 500 Kč / 400 Kč / 300 Kč / 200 Kč 

PÁTEK 18.00

PASKOV
Kostel sv. Vavřince

Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Goldbergovy variace, 
 BWV 988 (výběr, arr. pro 2 saxofony a akordeon) 
Astor Piazzolla (1921–1992) – Histoire du Tango,  
 Estaciones Porteñas (arr. pro 2 saxofony a akordeon) 

Paweł Gusnar SAXOFON (POL) • Michał Knot SAXOFON (POL / AUT) 
Bogdan Laketic AKORDEON (SRB / AUT)

Nejuznávanější polští saxofonisté Paweł Gusnar a Michał 
Knot společně se srbským virtuózním akordeonistou 
Bogdanem Laketicem přiváží jeden z nejzajímavějších 
programů festivalu – aranže na jedné straně vášnivě taneční 
a na druhé straně racionálně kontrapunktické hudby pro 
neotřele barevnou nástrojovou kombinaci! U příležitosti 
100. výročí narození mága argentinského nuevo tanga Astora 
Piazzolly zazní netradiční transkripce jeho Historie tanga 
a Čtvera ročních období v Budenos Aires, v kontrastu s tím 
pak slavné Bachovy Goldbergovy variace původně psané pro 
cembalo, které znělo za bezesných nocí… 

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DĚTI DO 15 LET

VERDI 
Messa da Requiem

SAXOFONY & AKORDEON 
Bach / Piazzolla

10
09

10
09

SOBOTA 18.00

RYCHVALD
Husův sbor

Jean-Marie Leclair (1697–1764) 
Jacques Duphly (1715–1789)

Linde Brunmayr-Tutz FLAUTO TRAVERSO (AUT) 
Carsten Lorenz CEMBALO (AUT / DEU)

Leclair, jeden z největších houslistů 18. století nazývaný 
„Arcangelem Corellim z Francie“ – a Duphly, o generaci mladší 
varhaník, se setkávají v půvabném programu rakouských 
fenomenálních instrumentalistů. Po skvělých festivalových 
koncertech SHF zaznamenaných pro ČT se nyní vrací Linde 
Brunmayr-Tutz, vážená profesorka hry na příčnou flétnu 
v Trossingenu, aby provedla zásadní díla pro barokní příčnou 
flétnu. Jejím rovnocenným partnerem se pak stane také 
vysokoškolský profesor, cembalista Carsten Lorenz, který 
přiznává, že „jeho velkou láskou je právě mimořádně jemná 
expresivita klavichordu a ‚zemitá‘ síla hudby z druhé poloviny 
17. století“.

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP  
SLEVA: 50 Kč ZTP/P

FLÉTNA & CEMBALO 
Corelly de la France

11
09

SOBOTA 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

Arvo Pärt (1935) – A cappella choral music

Collegium Musicale (EST) • Endrik Üksvärav DIRIGENT (EST)

Absolutní špička evropské vokální hudby, prestižní estonský 
sbor Collegium Musicale, přiváží duchovní skladby pro 
sbor a cappella jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 
současnosti, Arva Pärta. Tento superlativy ověnčený sbor 
vyhlásila i Estonian Choral Association třikrát jako sbor 
roku – 2011, 2014 a 2017. Neexistuje žádný jiný estonský 
sbor, který by získal tento titul tolikrát. Collegium Musicale 
oplývá dokonale sjednocenou hlasovou technikou, nesmírnou 
intonační přesností a rovným tónem bez sebemenšího 
vibrata, který nejlépe vyhovuje skladbám krajní rytmické 
a intonační složitosti. Ponořte se díky nim do meditativní 
atmosféry nejstaršího ostravského kostela sv. Václava.

VSTUPNÉ: 300 Kč / 200 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP  
SLEVA: 50 Kč ZTP/P

COLLEGIUM MUSICALE
Pärt – Estonské sbory 

11
09

ZA FINANČNÍ PODPORY: RYCHVALDZA FINANČNÍ PODPORY: PASKOV

ZA FINANČNÍ PODPORY: MINISTERSTVO KULTURY 
ESTONSKÉ REPUBLIKY
PARTNER KONCERTU: PRINTO, S. R. O.
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ÚTERÝ 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Magnificat D dur, BWV 243 
Jan Dismas Zelenka (1679–1745) – Missa Dei Filii, ZWV 20

Collegium 1704 • Collegium Vocale 1704 
Václav Luks DIRIGENT 
SÓLISTÉ: Lucía Caihuela SOPRÁN (ESP)  
Tereza Zimková SOPRÁN  
Mazalová Kamila ALT • Jarmila Balážová ALT 
Tobias Hunger TENOR (DEU) • Tomáš Šelc BAS (SVK)

Náš nejvýznamnější barokní orchestr Collegium 1704 je již od 
zrodu festivalu jeho rezidentem, jehož publikum díky vysoké 
kvalitě i jiskrné hudební energii prostě miluje. Nyní přiváží 
excelentní kompozice dvou velkých současníků – německého 
luterána Johanna Sebastiana Bacha a českého katolíka 
Jana Dismase Zelenky. V polovině festivalu o naši pozornost 
budou jejich díla svobodně soupeřit – pomyslně jako tomu 
bylo v době, kdy se tito dva mistři konkurenčně ucházeli 
o prestižní místo kapelníka drážďanského dvora.

VSTUPNÉ: ZÓNY 550 Kč / 400 Kč / 300 Kč / 200 Kč

NEDĚLE 15.00

NOVÁ HORKA U STUDÉNKY
Zámek, kaple Nalezení sv. Kříže

Jean-Marie Leclair (1697–1764) 
Jacques Duphly (1715–1789)

Linde Brunmayr-Tutz FLAUTO TRAVERSO (AUT) 
Carsten Lorenz CEMBALO (AUT / DEU)

Leclair, jeden z největších houslistů 18. století nazývaný 
„Arcangelem Corellim z Francie“ – a Duphly, o generaci mladší 
varhaník, se setkávají v půvabném programu rakouských 
fenomenálních instrumentalistů. Po skvělých festivalových 
koncertech SHF zaznamenaných pro ČT se nyní vrací Linde 
Brunmayr-Tutz, vážená profesorka hry na příčnou flétnu 
v Trossingenu, aby provedla zásadní díla pro barokní příčnou 
flétnu. Jejím rovnocenným partnerem se pak stane také 
vysokoškolský profesor, cembalista Carsten Lorenz, který 
přiznává, že „jeho velkou láskou je právě mimořádně jemná 
expresivita klavichordu a ‚zemitá‘ síla hudby z druhé poloviny 
17. století“.

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DĚTI DO 15 LET

FLÉTNA & CEMBALO 
Leclair / Duphly: Francouzské baroko

COLLEGIUM 1704 
Bach / Zelenka

12
09

14
09

STŘEDA 19.00

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
Kostel Panny Marie Královny

Antonín Dvořák (1841–1904) – Svatá Ludmila, oratorium, op. 71

Moravská filharmonie Olomouc • Jakub Klecker DIRIGENT 
Český filharmonický sbor Brno • Petr Fiala SBORMISTR 
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová SOPRÁN (SVATÁ LUDMILA) 
Václava Krejčí Housková MEZZOSOPRÁN (SVATAVA) 
Peter Berger TENOR (BOŘIVOJ) • Jakub Rousek TENOR (ROLNÍK) 

Jan Šťáva BAS (SVATÝ IVAN)

Monumentální oratorium Svatá Ludmila inspirované životem 
jedné z nejvýznamnějších českých světic, a tedy i ovládnutím 
slovanského pohanství křesťanstvím, bylo vytvořeno na 
Dvořákovu žádost předním českým básníkem Jaroslavem 
Vrchlickým. Patří k nejrozsáhlejším autorovým dílům jak co 
do délky, tak z hlediska velikosti vokálně-instrumentálního 
aparátu a oplývá nepopsatelnou melodickou krásou. 
Zazní na den přesně 1100 let od zavraždění světice 
v podání pětice předních českých sólistů v čele s jednou 
z nejpozoruhodnějších českých pěvkyň současnosti, Pavlou 
Vykopalovou.

VSTUPNÉ: ZÓNY 500 Kč / 400 Kč / 300 Kč / 200 Kč

DVOŘÁK 
Svatá Ludmila

15
09

PONDĚLÍ 19.00

FRÝDEK-MÍSTEK
Kostel sv. Jana a Pavla

„Hudba pro královskou kapli“ 
Juan Hidalgo (1614–1685) 
Carlos Patiño (1600–1675) 
Sebastián Durón (1660–1716) 
Cristóbal Galán (ca 1625–1684) 
Lucas Ruiz de Ribayaz (antes de 1650)

La Grande Chapelle (ESP) 
Albert Recasens DIRIGENT

Exkluzívním hostem festivalu se stane španělský vokální 
a instrumentální soubor staré hudby La Grande Chapelle 
známý především díky svým prvotřídním nahrávkám, které 
získaly několik prestižních mezinárodních ocenění za svou 
kvalitu a uměleckou náročnost. Jejich hlavním zájmem je 
zkoumání vztahu mezi hudbou a literaturou španělského 
zlatého věku a oživení děl nejvýznamnějších španělských 
renesančních a barokních skladatelů v tzv. autentickém 
provedení. Nyní jejich zbrusu nový program obsahuje skladby 
doposud zcela neznámé a neuváděné, které zazní v novodobé 
premiéře právě na SHF.

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENT, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DĚTI DO 15 LET

LA GRANDE CHAPELLE 
Španělská královská hudba

13
09

ZA FINANČNÍ PODPORY: MUZEUM NOVOJIČÍNSKA
ZA FINANČNÍ PODPORY: FRÝDEK-MÍSTEK,
ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA
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SOBOTA 15.00

JABLUNKOV
Kostel Božího Těla

„Quasi Aquila“ (italské inspirace na sever od Alp)  
Alessandro Poglietti (ca 1600–1683) 
Giovanni Felice Sances (1600–1679) 
Antonio Bertali (1605–1669) 
Pietro Andrea Ziani (1616–1684) 
Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693) 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704) 
Heinrich Schmelzer (1623–1680) 
Giacomo Carissimi (1605–1674)

Ensemble Castelkorn (FRA) • Josef Žák UMĚLECKÝ VEDOUCÍ, HOUSLE 

SÓLISTKA: Claire Lefilliâtre SOPRÁN (FRA)

Mladý pařížský soubor podstatnou část svého repertoáru 
těží ze sbírky olomouckého biskupa Liechtensteina- 
-Castelkorna, kdy letos poprvé obohacuje své instrumentální 
zvukové spektrum o registr lidského hlasu a s velkou ctí 
představuje výsledek spolupráce se sopranistkou Claire 
Lefilliatre (francouzský soubor Le Poème Harmonique), která 
se celosvětově řadí mezi nejlepší interpretky italského stylu 
17. století.

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

PÁTEK 18.00

ALBRECHTICE
Evangelický kostel

Alfred Schnittke (1934–1998) • Osvaldas Balakauskas (1937) 

Vytautas Mikalauskas (1955) • Edvard Grieg (1843–1907) 
Béla Bartók (1881–1945) • Matti Murto (1947)

Vytautas Kiminius BIRBYNE (LTU) 
Tadas Motiečius AKORDEON (LTU)

Jedním z nejzajímavějších projektů letošního ročníku se 
stane vystoupení sympatických mladých talentů z Litvy, 
kteří představí hudbu pro birbynė – u nás neznámý tradiční 
litevský dechový nástroj. Právě Kiminius je prvním a jediným 
profesionálním litevským hráčem na tento původně pastýřský 
nástroj, který se v 19. století – konstrukčně inspirován 
klarinetem – vyvinul do dnešní velice zvláštní, avšak 
koncertní podoby. Společně s akordeonistou Motiečiusem, 
vítězem tří desítek mezinárodních soutěží,  
nás provedou okouzlujícími díly skladatelů 20. století. 

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

LITEVSKÝ BIRBYNE & AKORDEON
Globe Suite

ENSEMBLE CASTELKORN 
Italské inspirace

ENSEMBLE CASTELKORN 
Italské inspirace

18
09

ČTVRTEK 18.00

VELKÁ POLOM
Kostel sv. Václava

Alfred Schnittke (1934–1998) • Osvaldas Balakauskas (1937) 

Vytautas Mikalauskas (1955) • Edvard Grieg (1843–1907) 
Béla Bartók (1881–1945) • Matti Murto (1947)

Vytautas Kiminius BIRBYNE (LTU) 
Tadas Motiečius AKORDEON (LTU)

Jedním z nejzajímavějších projektů letošního ročníku se 
stane vystoupení sympatických mladých talentů z Litvy, 
kteří představí hudbu pro birbynė – u nás neznámý tradiční 
litevský dechový nástroj. Právě Kiminius je prvním a jediným 
profesionálním litevským hráčem na tento původně pastýřský 
nástroj, který se v 19. století – konstrukčně inspirován 
klarinetem – vyvinul do dnešní velice zvláštní, avšak 
koncertní podoby. Společně s akordeonistou Motiečiusem, 
vítězem tří desítek mezinárodních soutěží,  
nás provedou okouzlujícími díly skladatelů 20. století. 

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

LITEVSKÝ BIRBYNE & AKORDEON
Globe Suite

16
09 17

09
19
09

NEDĚLE 18.00

KOPŘIVNICE
Kostel sv. Bartoloměje

„Quasi Aquila“ (italské inspirace na sever od Alp)  
Alessandro Poglietti (ca 1600–1683) 
Giovanni Felice Sances (1600–1679) 
Antonio Bertali (1605–1669) 
Pietro Andrea Ziani (1616–1684) 
Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693) 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704) 
Heinrich Schmelzer (1623–1680) 
Giacomo Carissimi (1605–1674)

Ensemble Castelkorn (FRA) • Josef Žák UMĚLECKÝ VEDOUCÍ, HOUSLE 

SÓLISTKA: Claire Lefilliâtre SOPRÁN (FRA)

Mladý pařížský soubor podstatnou část svého repertoáru 
těží ze sbírky olomouckého biskupa Liechtensteina- 
-Castelkorna, kdy letos poprvé obohacuje své instrumentální 
zvukové spektrum o registr lidského hlasu a s velkou ctí 
představuje výsledek spolupráce se sopranistkou Claire 
Lefilliatre (francouzský soubor Le Poème Harmonique), která 
se celosvětově řadí mezi nejlepší interpretky italského stylu 
17. století.

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

ZÁŠTITU NAD TÍMTO KONCERTEM PŘEVZAL HONORÁRNÍ 
KONZUL LITEVSKÉ REPUBLIKY PETR SLÁČALA
ZA FINANČNÍ PODPORY: VELKÁ POLOM

ZÁŠTITU NAD TÍMTO KONCERTEM PŘEVZAL HONORÁRNÍ 
KONZUL LITEVSKÉ REPUBLIKY PETR SLÁČALA
ZA FINANČNÍ PODPORY: ALBRECHTICE

ZA FINANČNÍ PODPORY: JABLUNKOV
PARTNER KONCERTU: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY ZA FINANČNÍ PODPORY: KOPŘIVNICE
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VANDERHAGEN / MOZART 
Gran partita

21
09

NEDĚLE 15.00

LUDGEŘOVICE
Kostel sv. Mikuláše

Andrij Hnatyšyn (1906–1995) 
Maxim Sozontovyč Berezovskyj (1745–1777) 
Dmitrij Stepanovyč Bortňanskyj (1751–1825) 
Petar Dinev (1889–1980) • Dmitrij Vasiljevič Kotko (1892–1982) 
Mychajlo Verbyckyj (1815–1870) 
Mykola Dmytrovyč Leontovyč (1877–1921)

Orpheus VOKÁLNÍ SOUBOR (UKR) 
Ljubomyr Končakivskyj TENOR, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

Osmičlenný ukrajinský mužský vokální soubor vystupující 
a cappella získal celosvětové renomé díky své neutuchající 
touze propagovat ukrajinskou národní hudbu a také 
vznešené ortodoxní zpěvy. Základ jejich interpretace stojí 
na slovansky tradičním plném témbru, jejich programy se 
vyznačují i neotřelými aranžmá a kombinacemi hudebních 
stylů. Sbor disponuje extrémně hlubokým mužským hlasem 
(bas profondo), který naplňuje ideál provozu pravoslavných 
liturgických zpěvů, kdy jeho specifický zvuk evokuje hloubku 
a tajemnost Boží podstaty.

VSTUPNÉ: 250 Kč / 180 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

ORPHEUS 
Pravoslavné sbory

19
09

SOBOTA 18.00

SUDICE
Kostel sv. Jana Křtitele

Andrij Hnatyšyn (1906–1995) 
Maxim Sozontovyč Berezovskyj (1745–1777) 
Dmitrij Stepanovyč Bortňanskyj (1751–1825) 
Petar Dinev (1889–1980) • Dmitrij Vasiljevič Kotko (1892–1982) 
Mychajlo Verbyckyj (1815–1870) 
Mykola Dmytrovyč Leontovyč (1877–1921)

Orpheus VOKÁLNÍ SOUBOR (UKR) 
Ljubomyr Končakivskyj TENOR, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

Oleh Sadeckyj, Petro Kukuruza, Roman Fedoriv TENOR 
Petro Petryk BARYTON • Andrij Chavunka BARYTON 

Semen Pihura, Vadym Suchyj BAS

Osmičlenný ukrajinský mužský vokální soubor vystupující 
a cappella získal celosvětové renomé díky své neutuchající 
touze propagovat ukrajinskou národní hudbu a také vznešené 
ortodoxní zpěvy. Sbor disponuje extrémně hlubokým 
mužským hlasem (bas profondo), který naplňuje ideál provozu 
pravoslavných liturgických zpěvů, kdy jeho specifický zvuk 
evokuje hloubku a tajemnost Boží podstaty.

VSTUPNÉ: 250 Kč / 180 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

ORPHEUS 
Pravoslavné sbory

18
09

21
09

B E S E D A

ÚTERÝ 19.30 (PO SKONČENÍ KONCERTU)

KARVINÁ
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary

Karin Lednická AUTORKA ROMÁNŮ ŠIKMÝ KOSTEL

Sandra Procházková MODERÁTORKA BESEDY

Bestsellerové romány Karin Lednické Šikmý kostel I. a II. 
vypráví o světě, který zmizel, a my jsme na něj zapomněli… 
Jezdíme do dalekých zemí poznávat staré civilizace 
a obdivovat města ztracená v džungli, a nemáme ani tušení, 
že jedno zmizelé město bylo i na severovýchodě naší země. 
V místech, kde dnes vládne příroda, stávala stará Karwiná, 
žili tam lidé, pečovali o své domovy, vychovávali děti a věřili 
v lepší budoucnost. Lednická nás ve svém poutavém a svižně 
plynoucím románu zve na místa, jejichž pohnutou historii 
zapadaly vrstvy ubíhajícího času. Zavádí nás do staré 
Karwiné, do světa, v němž bylo snadnější zemřít než žít, do 
světa dolů, uhelného prachu, každodenní dřiny a zoufalství, 
ale i přátelství, lásky a naděje. Do světa, kde čas odměřovaly 
směny na šachtě a zvuk zvonu na věži karwinského kostela…

KARIN LEDNICKÁ
Šikmý kostel

ÚTERÝ 18.00

KARVINÁ
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary

Amand Jean François Joseph Vanderhagen (1753–1822) 
 Dechová harmonie (Pieces d’harmonie) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Serenáda č. 10  
 „Gran Partita“ pro 13 dechových nástrojů B dur, K. 361 / 370a

Terra Nova Collective (BEL) 
Vlad Weverbergh UMĚLECKÝ VEDOUCÍ (BEL)

Jedním z mnoha letošních zahraničních hostů bude 
i belgický dechový soubor Terra Nova Collective (hrající na 
historické nástroje) s uměleckým vedoucím a virtuózním 
klarinetistou Vladem Weverberghem. Třináct špičkových 
hudebníků s mezinárodním renomé se představí v unikátním 
šikmém kostele, ve kterém zazní u nás naprosto neznámá 
hudba vlámského skladatele Vanderhagena společně 
s geniální Mozartovou Serenádou – „Gran Partitou“. Díla 
svou uměleckou náročností reprezentují rozmach dvou 
nejvýznamnějších kulturních center na konci osmnáctého 
století – Paříže a Vídně.

VSTUPNÉ: 350 Kč / 250 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET 

ZA FINANČNÍ PODPORY: SUDICE
ZA FINANČNÍ PODPORY: KARVINÁ,  
FLANDERS STATE OF THE ART

ZÁŠTITU NAD TÍMTO KONCERTEM PŘEVZAL  
STAROSTA LUDGEŘOVIC MGR. DANIEL HAVLÍK
ZA FINANČNÍ PODPORY: LUDGEŘOVICE, DANTE
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STŘEDA 17.00

OSTRAVA-CENTRUM
Knihcentrum Ostrava – Dům knihy 

Miloš Štědroň HUDEBNÍ SKLADATEL A MUZIKOLOG

Otakar Svoboda ŘEDITEL JIHOČESKÉ FILHARMONIE

Igor Františák ŘEDITEL SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

Kateřina Huberová MODERÁTORKA BESEDY

„Já vždycky říkám, že jsem byl Floridor a Celestén. Dopoledne 
jsem byl na fakultě a odpoledne jsem utekl na Provázek a tam 
jsem se cítil svobodný…“ Možnost setkat se s fenomenálním 
profesorem Štědroněm je vždy nabídkou, která se neodmítá… 
Zvlášť když se z milovaného Brna ve svých letech rozhodne 
naprosto samozřejmě přijet na provedení Balady pro banditu 
– díla Divadla Husa na provázku, jehož ho proslavilo v rámci 
široké veřejnosti, díla, které nyní unikátně zazní v nové 
koncertní verzi Jihočeské filharmonie v ostravském kostele. 
Miloš Štědroň není však „jen autorem Balady“, je především 
uznávaným skladatelem klasické hudby a také vzácnou 
renesanční osobností, která v české hudební vědě stojí na 
první příčce. Nyní však bude především řeč o Baladě…  
Nebo ne?

MILOŠ ŠTĚDROŇ
Balada pro banditu

STŘEDA 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

Miloš Štědroň (1942) • Milan Uhde (1936)  
 Balada pro banditu – koncertní verze  
 představení Tomáš Ille (1971) 

Jihočeská filharmonie • Vojtěch Spurný DIRIGENT 
SÓLISTÉ: Eva Vrbková • Igor Orozovič • Dalibor Buš 
Gabriela Vermelho

Donutil, Polívka, Bittová, filmové střelby kytarou a poetické 
písničky Zabili, zabili, chlapa z Koločavy či Ani tak nehoří svíčka 
farářovi, vybaví se mnohým… V posledních letech však běžela 
v brněnském Divadle Husa na provázku nová skvělá inscenace 
hry dvojice Miloš Štědroň – Milan Uhde Balada pro banditu 
v režii Vladimíra Morávka. Ředitele Jihočeské filharmonie 
Otakara Svobodu natolik uhranula, že autory, režiséra 
a protagonisty požádal o souhlas s úpravou hudební složky 
této hry. Nyní máte i vy jedinečnou možnost si tuto koncertní 
verzi vyslechnout naživo, a to s vytříbeným sólistickým 
obsazením.

VSTUPNÉ: ZÓNY 700 Kč / 600 Kč /400 Kč /250 Kč 
SLEVA: 50 Kč ZTP/P

BALADA PRO BANDITU
Štědroň / Uhde / Ille

HÄNDEL / LECLAIR 
Ve službách princezny Anny

22
09

ČTVRTEK 18.00

DOLNÍ BENEŠOV – ZÁBŘEH
Kostel sv. Urbana

Jean-Marie Leclair (1697–1764) 
Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Jana Semerádová FLAUTO TRAVERSO • Erich Traxler CEMBALO (AUT) 
Alena Sasínová-Polarczyk RECITACE

Nejuznávanější česká hráčka na flauto traverso přiváží 
skladby ze svého nového CD Chaconne pro princeznu 
nominovaného na cenu Anděl 2020. Představí půvab 
rozmanitých rokokových melodií i rafinovanou virtuozitu 
mistrů barokní hudby, jež spojují vazby na dvůr princezny 
Anny Oranžské (1709–1759). „Leclairova hudba mne 
odjakživa přitahovala, zvláště její přirozená tanečnost spojená 
se zjitřenou harmonií, nad níž se klene líbezná melodie. 
Hudbymilovná princezna Anna byla nadanou Händelovou žačkou 
a podporovatelkou umění. Skrze ni uzrál nápad spojit Leclairovy 
sonáty, dedikované Její Jasnosti, s Händelovými skladbami pro 
cembalo, které mohla hrát jeho královská mecenáška.“  
uvádí Semerádová. 

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

HÄNDEL / LECLAIR 
Ve službách princezny Anny

23
09

STŘEDA 19.00

OPAVA
Kostel sv. Hedviky

Jean-Marie Leclair (1697–1764) 
Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Jana Semerádová FLAUTO TRAVERSO • Erich Traxler CEMBALO (AUT) 
Alena Sasínová-Polarczyk RECITACE

Nejuznávanější česká hráčka na flauto traverso přiváží 
skladby ze svého nového CD Chaconne pro princeznu 
nominovaného na cenu Anděl 2020. Představí půvab 
rozmanitých rokokových melodií i rafinovanou virtuozitu 
mistrů barokní hudby, jež spojují vazby na dvůr princezny 
Anny Oranžské (1709–1759). „Leclairova hudba mne 
odjakživa přitahovala, zvláště její přirozená tanečnost spojená 
se zjitřenou harmonií, nad níž se klene líbezná melodie. 
Hudbymilovná princezna Anna byla nadanou Händelovou žačkou 
a podporovatelkou umění. Skrze ni uzrál nápad spojit Leclairovy 
sonáty, dedikované Její Jasnosti, s Händelovými skladbami pro 
cembalo, které mohla hrát jeho královská mecenáška.“  
uvádí Semerádová. 

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

B E S E D A

22
09

22
09

ZÁŠTITU NAD TÍMTO KONCERTEM PŘEVZAL REK TOR SLEZSKÉ 
UNIVERZIT Y V OPAVĚ DOC. ING. PAVEL TULEJA, PH.D.
ZA FINANČNÍ PODPORY: OPAVA
VE SPOLUPRÁCI: BEZRUČOVA OPAVA ZA FINANČNÍ PODPORY: DOLNÍ BENEŠOV

7574

S
V

A
T

O
V

Á
C

L
A

V
S

K
Ý

 H
U

D
E

B
N

Í 
F

E
S

T
IV

A
L 

2
0

2
1



ÚTERÝ 19.00

OSTRAVA-CENTRUM
Katedrála Božského Spasitele

Francis Poulenc (1899–1963) – Stabat Mater 
Hector Berlioz (1803–1869) – Les nuits d’été, op. 7 
 (Letní noci – výběr) 
Camille Saint-Saëns (1835–1921) – Le Déluge (Potopa), op. 45 

Janáčkova filharmonie Ostrava • Philippe Bernold DIRIGENT (FRA) 
Český filharmonický sbor Brno • Michael Dvořák SBORMISTR 
SÓLISTÉ: Kateřina Kněžíková SOPRÁN 
Isabelle Druet MEZZOSOPRÁN (FRA) • Sébastien Droy TENOR (FRA) 
Tomislav Lavoie BAS (FRA)

Velkolepý závěrečný koncert nás letos zavede do Paříže – 
ať už díky trojlístku slavných skladatelů, pařížské sólistické 
špičce, ale také mistrovství Philippa Bernolda. Tento světově 
uznávaný pařížský flétnista a dirigent je dlouholetým 
hostem festivalu, na kterém pravidelně uvádí přední 
skladby francouzské duchovní hudby. Po sérií koncertů, na 
kterých zazněla monumentální díla Hectora Berlioze, přijíždí 
tentokrát do moravskoslezské metropole, aby představil 
zřídkakdy uváděné oratorium Potopa Camilla Saint-Saënse 
(česká premiéra), a to u výročí 100 let od skladatelovy smrti.

VSTUPNÉ: ZÓNY 700 Kč / 550 Kč / 350 Kč / 250 Kč

POULENC & SAINT-SAËNS
Francouzská genialita

28
09

Z ÁV Ě R E Č N Ý  K O N C E R T

FILIPPO MINECCIA 
Italské baroko pro kontraalt

27
09

PONDĚLÍ 19.00

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ
Kostel sv. Jana Nepomuckého

„L’amato Nome“ („Jméno milované“) 
Georg Friedrich Händel (1685–1759) 

Giovanni Benedetto Platti (1697–1763) 
Antonio Vivaldi (1678–1741) 

Johann Adolf Hasse (1699–1783) 

Francesco Gasparini (1661–1727) 

Benedetto Marcello (1686–1739) 

Filippo Mineccia KONTRAALT (ITA) 
Il Gioco de’ Matti: (ITA) 
Manuel Granatiero FLAUTO TRAVERSO • Giulio Quirici TEORBA 
Federico Toffano BAROKNÍ VIOLONCELLO • Francesco Corti CEMBALO

Rodák z italské Florencie patří k celosvětově 
nejvyhledávanějším virtuózním kontraaltistům, věnujícím se 
barokní éře zpěvu kastrátů. Mimořádně náročný repertoár 
„barokních lahůdek“, kdy se musí pěvec co nejpřirozeněji 
přiblížit ženskému hlasu, nyní přiváží ve své komplexnosti. Jak 
sám říká: „Poznejte kouzelný svět baroka – protože nemůžete 
milovat to, co neznáte…“

VSTUPNÉ: ZÓNY 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč

NEDĚLE 16.00

OSTRAVA-SVINOV
Kostel Krista Krále

Jan Dismas Zelenka (1679–1745) – Missa Sanctae Caecilie, ZWV 1

Ensemble Inégal • Adam Viktora DIRIGENT  
SÓLISTÉ: Gabriela Eibenová SOPRÁN 
Markus Forster KONTRATENOR (AUT) • Ondřej Holub TENOR 
Jaromír Nosek, Jiří Miroslav Procházka BAS 

Ensemble Inégal  se svým dirigentem Adamem Viktorou získal 
evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům 
a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu 
geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase 
Zelenky. Po kompletaci jeho žalmů na SHF nyní přiváží jeho 
Mši ke sv. Cecílii – patronce hudebníků, kterou nedávno 
zaznamenal ve světové premiéře na své nové album. Mše je 
vůbec první Zelenkovou skladbou, kterou složil pro královský 
kostel v Drážďanech, kde následně působil. Nejenže je 
působivou skladbou co se týče kontrapunktické výstavby, 
ale také vokální ornamentiky či vyrovnanosti interpretačních 
složek. 

VSTUPNÉ: ZÓNY 350 Kč / 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč 

ENSEMBLE INÉGAL 
Zelenkova mše ke sv. Cecílii

26
09

SOBOTA 18.00

HLUČÍN
Kostel sv. Jana Křtitele

„L’amato Nome“ („Jméno milované“) 
Georg Friedrich Händel (1685–1759) 

Giovanni Benedetto Platti (1697–1763) 
Antonio Vivaldi (1678–1741) 

Johann Adolf Hasse (1699–1783) 

Francesco Gasparini (1661–1727) 

Benedetto Marcello (1686–1739) 

Filippo Mineccia KONTRAALT (ITA) 
Il Gioco de’ Matti: (ITA) 
Manuel Granatiero FLAUTO TRAVERSO • Giulio Quirici TEORBA 
Federico Toffano BAROKNÍ VIOLONCELLO • Francesco Corti CEMBALO

Rodák z italské Florencie patří k celosvětově 
nejvyhledávanějším virtuózním kontraaltistům, věnujícím se 
barokní éře zpěvu kastrátů. Mimořádně náročný repertoár 
„barokních lahůdek“, kdy se musí pěvec co nejpřirozeněji 
přiblížit ženskému hlasu, nyní přiváží ve své komplexnosti. 
Jak sám říká: „Poznejte kouzelný svět baroka – protože 
nemůžete milovat to, co neznáte…“

VSTUPNÉ: 200 Kč / 150 Kč STUDENTI, SENIOR 65+, ZTP 
50 Kč ZTP/P, DÍTĚ DO 15 LET

FILIPPO MINECCIA 
Italské baroko pro kontraalt

25
09

ZA FINANČNÍ PODPORY: HLUČÍN,  
ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT

ZA FINANČNÍ PODPORY: OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ,
ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
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Máte-li zájem podporovat a rozvíjet kulturní 
dění v moravskoslezském regionu a umožnit tak 
prezentování kulturního dědictví prostřednictvím 
koncertů SHF, máte nyní možnost stát se 
členy Klubu přátel SHF. Finančním darem tak 
můžete pomoci naplňovat hlavní myšlenky 
Svatováclavského hudebního festivalu.

Členem Klubu přátel SHF se stáváte poskytnutím svého 
finančního daru v minimální hodnotě 500 Kč. Jeho výše 
vás zařadí do příslušné skupiny dárců, z níž můžete 
čerpat řadu benefitů. Váš finanční dar bude použit na 
realizaci veškerých koncertů a projektů pořádaných 

Svatováclavským hudebním festivalem, z. s. Přednostně 
vám také budeme zasílat informace o všech koncertech 
a akcích na e-mailovou adresu. Členové Klubu přátel SHF 
budou na základě svého souhlasu jmenovitě uvedeni dle 
jednotlivých skupin dárců jak na webových stránkách 
www.shf.cz, tak v tištěném programovém katalogu. 
Členství v Klubu přátel SHF je platné jeden rok od 
zaplacení příspěvku. O darovanou částku si můžete snížit 
daňový základ.

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ FESTIVALU 
A ZAJISTĚTE SI VSTUPENKY NA NEJLEPŠÍ MÍSTA!

Informace o členství v Klubu přátel SHF naleznete na následující straně nebo na www.shf.cz

Č L E N S T V Í  K L U B U  P Ř Á T E L  S H F

PŘÍTEL SHF 

500 – 1 999 Kč
–  Možnost rezervace 

vstupenek před 
oficiálním spuštěním 
předprodeje

–  Programový katalog 
festivalu zdarma

–  Pravidelný informační 
servis

–  Pozvání na doprovodné 
akce (besedy, filmy, 
workshopy, výstavy, 
mimořádné akce)

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména na 
webových stránkách 
SHF

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména 
v programovém 
katalogu SHF

–  Potvrzení o daru 

ČLENOVÉ
Josef Swierkosz

DÁRCE SHF 

2 000 – 4 999 Kč
–  Možnost rezervace 

vstupenek před 
oficiálním spuštěním 
předprodeje

–  Programový katalog 
festivalu zdarma

–   Pravidelný informační 
servis

–  Akreditace na doprovod-
né akce (besedy, filmy, 
workshopy, výstavy, 
mimořádné akce) 

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména na 
webových stránkách 
SHF

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména v pro-
gramovém katalogu SHF

–   20% sleva na koncerty 
Svatováclavského 
hudebního festivalu 

–  20% sleva na koncerty 
cyklu Hudební výlety

–  Prezentační CD SHF
–  Potvrzení o daru

ČLENOVÉ
Marek Eliáš
Ludmila Harudová
Stanislava Moutelíková
Robert Pikala
Alena Sasínová-Polarczyk
Edita Strouhalová
Miroslav Svozil

PODPOROVATEL 
SHF
5 000 – 9 999 Kč
–  Možnost rezervace 

vstupenek před 
oficiálním spuštěním 
předprodeje

–  Programový katalog 
festivalu zdarma

–  Pravidelný informační 
servis

–  Akreditace na doprovod-
né akce (besedy, filmy, 
workshopy, výstavy, 
mimořádné akce)

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména na 
webových stránkách 
SHF

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména v pro-
gramovém katalogu SHF

–  20% sleva pro  
2 osoby na koncerty 
Svatováclavského 
hudebního festivalu 

–  20% sleva pro  
2 osoby na koncerty 
cyklu Hudební výlety

–  Prezentační CD SHF
–  Potvrzení o daru

ČLENOVÉ
Aleš Koval 
Pavla Kovalová

MECENÁŠ SHF 
STŘÍBRNÉ PÁSMO
10 000 – 29 999 Kč
–   Možnost rezervace 

vstupenek před 
oficiálním spuštěním 
předprodeje

–  Programový katalog 
festivalu zdarma

–  Pravidelný informační 
servis

–  Akreditace na doprovod-
né akce (besedy, filmy, 
workshopy, výstavy, 
mimořádné akce)

–   Poděkování a možnost 
zveřejnění jména na 
webových stránkách 
SHF

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména v pro-
gramovém katalogu SHF

–  30% sleva pro  
2 osoby na koncerty 
Svatováclavského 
hudebního festivalu 

–  30% sleva pro  
2 osoby na koncerty 
cyklu Hudební výlety

–  Akreditace pro  
2 osoby na recepce po 
zahajovacím a závěreč-
ném koncertu SHF

–  Prezentační CD SHF
–  DVD SHF 
–  Potvrzení o daru

ČLENOVÉ
Daniel Zaleski

MECENÁŠ SHF 
ZLATÉ PÁSMO
30 000 Kč
–  Možnost rezervace 

vstupenek před 
oficiálním spuštěním 
předprodeje

–  Programový katalog 
festivalu zdarma

–  Pravidelný informační 
servis

–  Akreditace na doprovod-
né akce (besedy, filmy, 
workshopy, výstavy, 
mimořádné akce)

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména na 
webových stránkách 
SHF

–  Poděkování a možnost 
zveřejnění jména v pro-
gramovém katalogu SHF

–  50% sleva pro  
2 osoby na koncerty 
Svatováclavského 
hudebního festivalu 

–  50% sleva pro  
2 osoby na koncerty 
cyklu Hudební výlety

–  Akreditace pro  
2 osoby na recepce po 
zahajovacím a závěreč-
ném koncertu SHF

–  Prezentační CD SHF
–   DVD SHF 
–   Potvrzení o daru

Chci se stát členem
Členem Klubu přátel SHF se stáváte zaplacením ročního členského příspěvku:
1) vkladem na účet č.: 4200403777/6800 ( jako variabilní symbol uveďte své datum narození – vizte vzor: 01011965)
2) osobně v kanceláři SHF (po telefonické domluvě: +420 773 513 941) a vyplněním přihlášky
3) on-line prostřednictvím webových stránek (www.shf.cz)
4) odesláním tištěné přihlášky na adresu kanceláře SHF (k dispozici na koncertech SHF)



Fér Café

Provozovatelé této krásné kavárny s obědovým menu 
(120,- včetně kávy) a domácími moučníky za fér ceny jsou 
dlouholetými fanoušky jak klasické hudby, tak opery – po-
kud jste ve Fér Café ještě nebyli, vězte, že se dozvíte od 

pultu všechny aktuální postřehy z nejzajímavějších 
hudebních a hudebně-divadelních akcí! Designová kavár-
na se nachází do dvou minut chůze od hotelu Imperial 

a nabízí i posezení na klidné rozkvetlé zahrádce.

Ostrava
Vojanova 2

Lucy's Piano Café  
& Jazz Big Blond Coffee

V historickém srdci Místku se nachází kavárna a pražírna 
na Staré poště, kde kdysi pracoval i Petr Bezruč. 

Troufáme si říci, že nejlepší kávu v regionu vám s velkým 
úsměvem uvaří původně ostravský „Blonďák“, který si 

splnil svůj sen a ke kavárně otevřel i pražírnu. Designová 
kavárna je vybavena starým křídlem značky Ant. Petrof 

a konají se zde zajímavé jazzové koncerty.

Frýdek-Místek
U Staré pošty 53

VĚŘÍME,  
ŽE DOBRÉ MYŠLENKY  

A LIDÉ JEDNOHO REGIONU  
BY SE MĚLI PROPOJOVAT.  

NAVŠTIVTE I VY NAŠE OBLÍBENÁ  
MÍSTA SE SKVĚLOU ATMOSFÉROU,  

KÁVOU, GASTRONOMIÍ  
A SRDEČNÝM PŘÍSTUPEM.

FESTIVALOVÉ 
KAVÁRNY, 
PRAŽÍRNY
A BISTRA

//  DĚKUJEME…

REKLAMNÍ PARTNEŘI OFICIÁLNÍ 
HOTEL

DÁLE PODPOŘILI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

SCEAVSCEAV

ZA FINANČNÍ PODPORY

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU MĚSTŮM A OBCÍM: Albrechtice / Dolní Benešov / Frýdek-Místek 
Hlučín / Jablunkov / Karviná / Kopřivnice / Ludgeřovice / Opava / Ostrava / Ostrava – Slezská Ostrava 
Ostrava – Stará Bělá /  Orlová / Paskov / Rychvald / Sudice / Velká Polom

4+4dny v pohybu
Blues Alive
Colours of Ostrava
Concentus Moraviae
MHF Lípa Musica

Folkové prázdniny
Hudební festival Znojmo
JazzFestBrno
Letní Letná
Moravský podzim

Respect
Struny podzimu
Svatováclavský hudební festival
Tanec Praha
United Islands of Prague

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ  
FESTIVAL JE HRDÝM ČLENEM  
ČESKÉ ASOCIACE FESTIVALŮ
WWW.CZAF.CZ

BEZRUČOVA
OPAVA



www.shf.cz
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Foto na obálce: fotobanka istockphoto.com a alamy.com
Fotografie vitráží na předělových stranách: fotobanka unsplash.com / autoři:  
Joshua Eckstein / Bence Kiss / Marie Bellando / Jonathan Dick / Anthony Fomin
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