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„Otevírá se před námi již 19. ročník festivalu, svátku staré a duchovní hudby,“ říká
ředitel SHF Igor Františák.
Na historické basetové rohy zahraje Lotz
Trio.

Světově uznávaný Český filharmonický
sbor Brno vystoupí v chrámu v Ludgeřovicích.

STARÁ HUDBA STYLOVĚ

7

Český ansámbl Collegium Marianum předvede virtuózní barokní skladby s italskou
sopranistkou Robertou Mameli.

JIŘÍ VODIČKA

8

Nejlepší český basbarytonista se zhostí
interpretace Biblických písní Antonína Dvořáka.
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě chystá na svou 104. sezonu 17 premiér.

Ve Staré Bělé bude hrát soubor Vertigo
a mladý polský jazzman Adam Bałdych.

Světelná hudební show v kostele v podání
varhanice Katty bude k vidění v Opavě.
Ostravské premiéry děl starých mistrů –
Brixiho a Händela.

Na SHF zavítá lotyšská diva El-lna Garanča
s novým koncertním programem.

Koncerty jako ze staré Anglie, Francie, Itálie či Vlámska.
Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto.

Exkluzivní festivalový host – NFM Vratislavská filharmonie.
Sváteční závěr v duchu Svatebních košilí
Antonína Dvořáka.
Foto na obálce: SHF

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
INZERCE

EXKLUZIVNÍ HOST SHF

In Medias Brass
Maďarský hudební
temperament
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OSTRAVA
– SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor
SUDICE
Kostel sv. Jana Křtitele

Jeden
z nejuznávanějších
žesťových
souborů světa

HVĚZDA FESTIVALU
ELINA GARANČA.
FOTO: ARCHIV SHF

S

vatováclavský hudební festival
se řadí mezi pět největších festivalů klasické hudby v České
republice. Za dobu své existence zrealizoval přes 1 170 koncertů – a to především zásluhou svého ředitele, klarinetisty Igora Františáka.
„Otevírá se před námi již 19. ročník festivalu, svátku staré a duchovní hudby,
který jsme vybudovali s mými přáteli
a muzikanty ve snaze provádět barokní
a klasicistní hudbu v prostorách, pro
které její velká část vznikala a do kterých
tedy patří – v kostelích. V tom je náš festival jistým způsobem unikátní. Duchovní
díla zkrátka nikdy nevyzní v sebelepším
koncertním sále tak jako v chrámu, jeho
zvláštní atmosféře, ve které se vznáší
vyšší myšlenky i opravdová přání – modlitby. Pro festivalové koncerty dramaturgicky vybírám architektonicky i akusticky nejzajímavější chrámy Moravskoslezského kraje a věřím, že má smysl přivážet
prvotřídní projekty i do těch nejmenších
obcí: například v Ludgeřovicích či Sudicích jsou jedny z těch nejkrásnějších
skvostů regionu, ve Staré Bělé zase ideální prostor pro komorní a jazzové projekty,“ přibližuje Igor Františák.
33 KONCERTŮ VE 26 DNECH
Letošní 19. ročník proběhne od 2. do
28. září a nabídne 33 koncertů, kdy uvede
nejen špičkově interpretovanou duchovní a tzv. starou hudbu, ale i jazz.
Pestrou programovou nabídku vedoucí od monumentálních projektů s velkými orchestry, sbory a světově uznávanými sólisty přes projekty mimořádně festivalové až k půvabným komorním dílům

francouzské renesance bude korunovat
nejdražší koncert historie Svatováclavského hudebního festivalu, Operní gala mezzosopranistky nejvyšší světové třídy
Ell-ny Garanči.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
MOZARTOVOU MŠÍ
SHF dokázal v původně silně komunistickém regionu vybudovat největší festival
duchovní hudby v České republice. Již od
svého počátku (2004) je jedním z jeho
cílů uvádění velkolepých projektů: oratorií, kantát, mší či symfonií.
Řadu velkolepých projektů, mezi něž
bude patřit rovněž galakoncert Adama
Plachetky či koncert Vratislavské filharmonie, zahájí v ostravské katedrále Božského Spasitele Mozartova slavnostní
mše. Představí se evropsky uznávané pěvkyně Simona Šaturová či Martina Janková a před PKF – Prague Philharmonia
předstoupí specialista na provoz takzvané staré hudby, dirigent Václav Luks (Collegium 1704).
„Mozartova Mše c moll je dílem, které
se pyšní mnohými přívlastky. Obvykle
bývá označována jako „velká“ nebo „slavnostní“, prokazatelně se jedná o dílo
nedokončené a komplikované okolnosti
vzniku z něj navíc dělají dílo mysteriózní.
Mozart volil pouze vzácně mollovou tóninu pro svá díla, a pokud již tak učinil, jednalo se zpravidla o skladby, které pro něj
byly nějakým způsobem důležité a osobní. Mše c moll byla Mozartovou první
duchovní skladbou po jeho odchodu ze
služby u salcburského arcibiskupa,
a Mozart jako by chtěl ukázat světu,

FOTO: IVAN KORČ

Koncert
v kostele
je zážitek

bohu a také svému otci, jak umělecky
osvobozující byl jeho odchod z omezující služby a jak se díky této změně uvolnily otěže jeho nekonečné invence, mistrovství a umělecké svobody. Mozartova
„Velká mše“ je nejen nejrozsáhlejší a nejvelkoryseji koncipovanou duchovní kompozicí svého tvůrce, ale směle můžeme
tvrdit, že je též dílem mimořádných okamžiků.
Zahajovací koncert Svatováclavského
hudebního festivalu je bez pochyb takovou mimořádnou událostí a zahájit vznešenými tóny božské Mozartovy hudby
festival, který je mému srdci neobyčejně
blízký, považuji za velkou čest a radost,“
říká dirigent Václav Luks. „K žádnému
jinému festivalu mě nepoutá tak blízký
vztah a tak dlouhodobá spolupráce.
S Collegiem 1704 jsme od roku 2007
nechyběli ani na jednom z ročníků, měl
jsem příležitost účinkovat na dlouhé
řadě komorních koncertů s desítkami
vynikajících hudebníků a letošní zahajovací koncert bude již druhým mým setkáním se skvělými kolegy z PKF – Prague
Philharmonia a Českého filharmonického sboru Brno. Věřím, že nebeská krása
Mozartovy hudby bude tím správným
vstupem do letošního festivalového ročníku!“ doplňuje Luks.

ZAHAJOVACÍ
KONCERT

Mozart: Velká mše
Pátek 2. září 2022, 19.00,
Ostrava-centrum –
katedrála Božského Spasitele
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UŽ LÉTA FANDÍM SHF

Mám velkou radost,
že budu na zahajovacím koncertu SHF
zpívat Velkou mši
c moll W. A. Mozarta. Toto dílo má pro
mne velmi speciální
význam. Díky němu
jsem po uvedení
v Praze pod vedením Leopolda Hagera
nastartovala svoji mezinárodní kariéru. Od
roku 2005 jsem tuto mši zpívala na většině
světadílů, v Torontu, Caracasu, Detroitu, Baltimoru, Madridu, Oslu, Berlíně, na turné
v Japonsku nebo v Izraeli, na festivalech
v Salcburku, Rheingau, Luzernu nebo San
Sebastianu. Už si ani nevzpomenu na všechny koncerty, jejich počet se blíží k stovce.
Vzpomínám si ale na radost, kterou mi interpretace této skladby vždy přinášela.
A že se po roce opět vracím na SHF, je další
radost. Už léta fandím Igoru Františákovi
a jeho snaze přinášet kvalitní projekty do
Ostravy a Moravskoslezského kraje. I letošní
ročník je toho důkazem a je mi velkou ctí, že
můžu být opět jeho součástí.
Simona Šaturová, operní pěvkyně

MOZART A MORAVA –
DVA DOMOVY

ŘEDITEL SVATOVÁCLAVSKÉHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU IGOR FRANTIŠÁK.

V Mozartově repertoáru
se můj hlas odjakživa cítil
doma. Nádhernou Mši
c moll jsem měla tu čest
zpívat naposledy na Salcburském festivalu v roce
2013 a ráda se k ní opět
vracím nyní v Moravskoslezském kraji, odkud
původem pocházím. SHF mi od počátku přirostl
k srdci. Pamatuji si ještě na dobu, kdy se u nás
duchovní hudba „nepěstovala“, a jsem velmi ráda,
že se za posledních 30 let stal i u nás tento repertoár skvostných oratorií, kantát a mší pravidelnou
součástí koncertních programů.
Zpívám-li tento repertoár na pódiích koncertních
síní, je to pro mě velmi zvláštní a vždy se těším na
možnost provedení v originálním chrámovém prostředí, pro které byly tyto kompozice původně tvořeny. Boží chvála je sice platná všude, ale právě
v meditativním prostředí kostela se člověk může
opravdu ztišit, usebrat, zklidnit, vybočit z každodenní rutiny a pozvednout se nad to „ jen“ pozemské. Takto chápu i smysl Svatováclavského hudebního festivalu, na který se vždy velmi ráda vracím.
Martina Janková, operní pěvkyně

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA, JEHÍŽ STĚŽEJNÍM REPERTOÁREM JE VÍDEŇSKÝ KLASICISMUS – SKLADBY HAYDNA, MOZARTA A BEETHOVENA.
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Unikátní basetové rohy
představí Lotz Trio
J

ednou ze základních myšlenek SHF
je prezentace opravdu zajímavých
hudebních nástrojů ze starších slohových období. Mnohdy takových, které
dnes nalezneme pouze ve vitrínách expozic, kdy jejich pravá podstata (tedy ta zvuková) je za skleněnou bariérou naprosto
umlčena. V minulých letech byl představen litevský birbyne či basetový klarinet,
nyní zazní nádherně přirozený a uchu
velice lahodící zvuk naprosto unikátních
replik klasicistních basetových rohů
(bizarně zalomené klasicistní klarinety
ukončené kovovým ozvučníkem).
Krásu těchto nástrojů představí
česko-slovenské Lotz Trio, které sklízí
úspěch v Berlíně, New Yorku i Stockholmu precizní interpretací Mozartovy tvorby. Exkluzivitou navíc je, že se jedná
o jeden z pěti souborů na světě hrajících
na historické basetové rohy. Díky obsazení tria špičkovými koncertními hráči
(bratři Róbert a Ronald Šebestovi a Igor
Františák) je zajištěna vysoká umělecká
úroveň. Bez jisté dávky muzikantské
vášně mísící se s interpretační pokorou
by se nejspíše bez této výbavy trojice

LOTZ TRIO

Mozartův kouzelný
(basetový) roh
Sobota 3. září 2022, 18.00,
Paskov – kostel sv. Vavřince
Neděle 4. září 2022, 15.00,
Velká Polom – kostel
sv. Václava

LOTZ TRIO
FOTO: MARTINA ŠIMKOVIČOVÁ

vůbec do hry na intonačně nestálé a
vůbec po všech stránkách nevyzpytatelné basetové rohy nepustila. Formace
vyzdvihuje jméno fenomenálního nástrojáře Theodora Lotze (1746–1792), který
působil v Prešpurku (dnešní Bratislavě) a
ve Vídni, kde byl součástí unikátní trojice
mimořádně talentovaných hudebníků –

společně s A. Stadlerem a W. A. Mozartem. Lotz Trio navíc cizeluje tón, tempo
i frázi na přesných kopiích Lotzovy unikátní sady basetových rohů pocházejících z hradu Krásna Hôrka (východní Slovensko) – hradu, který roku 2012 vyhořel,
avšak jeho nejdražší klenot, originální
více než 200 let stará sada basetových
rohů I, II, III se dochovala. Jedná se o jedinou kompletní sadu tria basetových
rohů na světě. Dobové úpravy Kouzelné
flétny nebo Mozartových 25 kusů v jejich
podání nedávno zazněly v newyorském
Metropolitním muzeu – nyní si hudební
lahůdky psané přesně pro tyto „muzeální nástroje“ můžete vyslechnout i vy.

Světově uznávaný sbor
v chrámu v Ludgeřovicích
Č

eský filharmonický sbor Brno pod
vedením dirigenta, sbormistra
a skladatele Petra Fialy již několikrát dokázal, že je bezesporu jedním z nejlepších pěveckých sborů světa – a to jak
po stránce zvukové, tak výrazové. Svědčí
o tom jak mnohé domácí i zahraniční kritiky plné superlativů, tak i nadšení publika a potlesky vestoje. Nyní je čeká sborový recitál v jednom z architektonicky nejúchvatnějších monumentů kraje – novogotickém chrámu v Ludgeřovicích.
SHF má tu čest, že je také jeho rezidenčním souborem, jehož kvality nechává každoročně vyznít ve velkolepých
hudebních dílech se sólisty i orchestrem
(letos také na Zahajovacím a Závěrečném koncertu). Nyní se představí rovněž
v samostatném sborovém projektu s jedním z nejuznávanějších českých tenoristů Richardem Samkem za doprovodu flétny, harfy a varhan. Těšit se můžete na
dokonalou práci s dynamikou v Brucknerových motetech, kterou sbor rozprostírá

ČESKÝ
FILHARMONICKÝ
SBOR BRNO

BRUCKNER / JANÁČEK /
FIALA
Duchovní sbory
Neděle 4. září 2022, 18.00,
Ludgeřovice – kostel
sv. Mikuláše
FOTO: IVAN KORČ

na škále od něžných pianissim po mohutná fortissima, či vrchol večera v podobě
Janáčkova Otčenáše. Jak dodává manažer sboru Šlahař: „Obzvláště rádi se vracíme do míst setkávání s vnímavými posluchači schopnými ocenit hodnotu uměleckého díla i kvalitu jeho provedení. Oduševnělost a vytříbený vkus zdobí i publikum Svatováclavského hudebního festivalu.“ A kam ČFSB letos zavítá? „V nastávající koncertní sezoně nás následně uslyší nejen naše domácí publikum v Praze,

Brně, Ostravě, Litomyšli, České Lípě, Příbrami, Plzni, Olomouci, Hradci Králové,
Zlíně, Teplicích, Jihlavě a jinde, ale také
publikum v Štrasburku, Madridu, Drážďanech, Dortmundu, Katovicích nebo
italských městech Modena a Reggio Emilia. Za obzvláštní úspěch považujeme tři
koncerty v Izraeli v rámci koncertní sezony Jeruzalémského symfonického orchestru nebo provedení Wagnerova Tannhäusera na Salcburském velikonočním festivalu.“ Je jistě na co se těšit!
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Stará hudba stylově
Collegium Marianum & Roberta Mameli

B

arokní orchestry, jejichž součástí jsou dobové nástroje jako
housle se střevovými strunami, viola da gamba, teorba či
cembalo a varhanní positiv,
jsou nedílnou součástí SHF. Jeden z nejvýznamnějších českých ansámblů Collegium Marianum na SHF navíc přiváží rok
od roku zajímavější interprety i projekty.
Letos jimi budou virtuózní barokní skladby instrumentální: „Souboj titánů“, ale
i vokální – s italskou sopranistkou Robertou Mameli.
Prvním organizátorem, který začal do
Moravskoslezského kraje přivážet soubory a umělce, kteří se specializují na dobovou interpretaci tzv. staré hudby, byl
právě SHF. Jeho rezidenčními soubory se
následně staly ansámbly Collegium 1704
s Václavem Luksem a Collegium Marianum s Janou Semerádovou – a můžeme
je tedy na festivalu slyšet každoročně.
SHF často hostil i další skvělé české
ansámbly, jako jsou Ensemble Inégal,
Musica Florea, Cappella Mariana, For
Several Friends či vokální Schola Gregoriana Pragensis. Prestižních zahraničních
souborů na SHF za téměř dvě dekády
vystoupilo opravdu požehnaně. Z těch
nejzásadnějších bychom určitě neměli
zapomenout na L’Orfeo Baroque
Orchestra, Solamente Naturali, La Grande Chapelle, Terra Nova Collective,
Orkiestra Historyczna, Collegium Musicale a La Folia Barockorchester.
Collegium Marianum s fenomenální
hráčkou na flauto traverso Janou Semerádovou a absolutní špičkou ve hře na
barokní housle Lenkou Torgersen jsou
se SHF spjaté již od jeho samotného vzniku – roku 2004. Letos představí hned dva
programy. Prvním z nich bude koncert
plný virtuózních děl barokních mistrů
nazvaný „Vivaldi / Händel / Tartini – Souboj titánů“, který se uskuteční v Hlučíně
hned na začátku festivalu. Druhý se pak
bude konat v nejstarším ostravském kostele, kdy doprovodí vynikající italskou
sopranistku Robertu Mameli. V současnosti je tato pěvkyně považována za
jednu ze světových špiček v oblasti barokního repertoáru pro její „sametový
a nesmírně hbitý hlas, který dokáže
vystihnout nekonečně širokou škálu
emocí“. Do Ostravy přiváží strhující árie
z oper Vivaldiho a Händela, s nimiž zazářila ve Vídni, Paříži, Amsterodamu,
Lyonu či Barceloně.
Ke svému programu Mameli přibližuje: „S báječným souborem Jany Semerá-

ITALSKÁ DIVA ROBERTA MAMELI – JEDNA
Z NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍCH SOPRANISTEK
V REPERTOÁRU OD MONTEVERDIHO
PO MOZARTA. FOTO: RICHARD DUMAS

COLLEGIUM MARIANUM

Pondělí 5. září 2022, 18.00,
Hlučín – Kostel sv. Jana Křtitele

S ROBERTOU MAMELI
Středa 7. září 2022, 19.00,
Ostrava-centrum –
Kostel sv. Václava

MUSICA FLOREA
A RADEK BABORÁK

Ludwig van Beethoven
a čeští hudební vyslanci
Pondělí 12. září 2022, 19.00,
Ostrava-Zábřeh –
Kostel Svatého Ducha
dové spolupracuji poprvé a cesta do Ostravy pro mě bude objevováním naprosto
neznámých končin! (směje se) Společně
přivezeme svět krásných hudebních
emocí. Händel komponuje takříkajíc
obrazovou hudbu, maluje své hudební
obrazy. Důležitá je zde celková atmosféra árií, silné a klenuté melodie, kdy klade
důraz na virtuozitu zpěváka, a je tedy
potřeba ovládat i rychlé koloratury...
A Vivaldiho hudba je svým způsobem
typicky italská, přímočará a přehledná.
Těším se na jeho jiskřivé a bravurně rychlé árie!“

FLÉTNISTKA MICHAELA
KOUDELKOVÁ
HÄNDEL / CORELLI:
Inspirace Římem
Sobota 10. září 2022, 15.00,
Rychvald – Husův sbor
Neděle 11. září 2022, 15.00,
Nová Horka u Studénky –
kaple Nalezení sv. Kříže

COLLEGIUM MARIANUM
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J

eden z nejcharismatičtějších českých sólistů se narodil v moravskoslezské metropoli. Ve svých 14
letech byl přijat na Ostravskou
univerzitu, kde jako „zázračné
dítě“ dokázal interpretovat i ty nejtěžší
skladby pro sólové housle. Dodnes je
s nádhernou „hráčskou vášní“ interpretuje jako houslový virtuos a navíc vychovává další generaci houslistů. Ve svých 34
letech již sedmým rokem působí jako
koncertní mistr České filharmonie. Miluje svoje housle, které mu zapůjčil Jiří
Bělohlávek, rychlá auta, drony, které si
bere i k moři, a svých pět dětí.
Studoval jste u fenomenálního Zdeňka
Goly a „absolvoval“ v osmnácti
s magisterským diplomem. Vaše videa
z té doby jsou neskutečná a zároveň
úsměvná – jako byste v tom drajvu snad
ani nehrál na housle, ale spíše „střílel na
houslovém playstationu“... Co se ve vás
odehrává, když vezmete housle do rukou,
a jak důležitý je výběr nástroje?
Housle jsou součástí mého těla. Za tu
dobu, co na housle hraji (od 6 let), patří
k tomu nejdůležitějšímu v mém životě.
Nejen jako práce – hudba a hraní jsou
součástí mého bytí. Stejně tak je samozřejmě pro každého houslistu důležitý
jeho nástroj. Já mám štěstí, že si ke mně
našel cestu ten od Josepha Gagliana
z roku 1774, a mám tak možnost splnit si
moje hudební představy, které jsem tak
schopen poslat dál i publiku.
Nyní na Ostravské univerzitě vyučujete.
Fakulta umění zde chystá dokončení
nové budovy na Černé louce, která bude
navíc obdařena prvotřídním komorním
sálem i nahrávacím studiem. Jaké nové
možnosti by se pro Ostravu mohly
otevřít?
Především bych chtěl vyzdvihnout, že se
toto povedlo právě u nás v Ostravě. Ostrava tím předběhla celou republiku, ve
které dlouhodobě schází moderní prostory. Nejen na koncerty, ale i na cvičení
a zkoušení. Od svého studia a od svých
kamarádů muzikantů, žáků i jiných profesorů vím, že často bývají potíže s místem,
kam jít učit. Nové prostory budou určitě
velký tahoun také pro zahraniční studenty, potažmo profesory. Ostrava se obecně stává místem, které má studentům
hodně co nabídnout. Navíc je tento kraj

LOCATELLI / TARTINI /
CORELLI

Virtuózní houslové koncerty
Pátek 9. září 2022, 18.00,
Bolatice – kostel sv. Stanislava
Sobota 10. září 2022, 18.00,
Ostrava-Pustkovec –
kostel sv. Cyrila a Metoděje

Jiří

Dechberoucí

líheň talentů, pochází odsud spousta
našich předních umělců, namátkou Ivo
Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Vondráček
a Katka Kněžíková.
Na SHF vystupujete v podstatě od jeho
počátku. Předloni jste s českými
interpretačními špičkami (trojice Kasík –
Františák – Jamník) strhujícím způsobem
interpretovali Messiaenův Kvartet pro
konec času (1941). Pro mne to byli čtyři
sólisté protnuti přímkami soustředěného
napětí, jedna pulsující síť... zázrak
komorní hudby. Dalo by se popsat – mezi
všemi těmi koncerty, kde vystupujete
jako sólista či jste obklopen orchestrem
jako jeho koncertní mistr – jak vnímáte
tuto svou pozici a naopak komorní hru?
Komorní hra vedle sólové dráhy je to, co
mě provází celý život. Mám komorní

„MÁM KOMORNÍ
HUDBU RÁD PROTO,
ŽE JE TO PROPOJENÁ
NÁDOBA SE SÓLOVOU
HROU.“
hudbu rád proto, že je to propojená nádoba se sólovou hrou. Hudebníka utváří
jeho hudební představivost, jeho vnímání toho, co se děje na pódiu, musí se
napojit i na ostatní, ale zároveň může
vtisknout i svého ducha. Ani jako sólista
nesmíte být tím splašeným koněm, je
důležité vnímat okolí a kopírovat hlasy,
které zazněly před vámi a vy na ně navazujete. Takže i když se sejdou na pódiu
vynikající sólisté, nemusí to automaticky
fungovat. Musí to být zároveň i lidé, kteří
jsou schopni se na sebe napojit a citlivě
se orientovat v hlasech svých kolegů,
dokázat pouštět jeden druhého a vést dialog, který je v hudbě opatrný a křehký.
Pokud vše funguje tak, jak má, tak teprve
tehdy začne fungovat kouzlo komorní
hudby.
Letos přivezete virtuózní italské barokní
koncerty „Paganiniho 18. století“, kdy
vás doprovodí ansámbl Barocco sempre
giovane. Obvykle interpretujete skladby

NAŠE PROPOJENÍ
JE TĚSNÉ

Propojení Ostravské univerzity a SHF bylo
vždy velice
těsné, a to především zásluhou osobnosti Igora Františáka. Byl jedním z „otců zakladatelů“ dnešní fakulty umění –
a jako správný lektor se její studenty snažil zviditelnit a dát
jim obrovskou příležitost
v rámci Ostrava Youth Orchestra nebo mistrovských kurzů
světově uznávaných interpretů, mezi něž se jistě řadí právě
i Jiří Vodička. Věřím, že můžeme být pyšní, že tento houslový virtuos jako ostravský rodák
zůstal Ostravské univerzitě
věrný a pedagogicky zde
dodnes působí.
Jan Lata, rektor Ostravské univerzity
19. a 20. století. Dalo by se říci, že je to
pro vás úplně jiný svět – svět tzv. staré
hudby? Přizpůsobujete svou hru
zákonitostem tzv. autentického provozu?
A jsou opravdu na těchto skladbách
nejtěžší melodické ozdoby, které někteří
houslisté dokonce vynechávají?
Je pravdou, že barokní programy nejsou
těmi nejčastějšími, které provádím, ale
neznamená to, že k nim nemám vztah.
V barokním světě jsem objevil skladby,
které jsou opravdu velice virtuózní,
z některých dokonce vychází samotný
Nicollo Paganini. Právě třeba Locatelliho
houslový koncert, který budou posluchači moci na vašem festivalu slyšet. Je to
úplně jiné baroko než například Bachovy
sonáty, má úplně jiný rozměr. Program
jsme zkombinovali právě tak, aby zazněly skladby, které v té době byli schopni
skladatelé napsat pro své současníky
podle možností barokních nástrojů.
Osobně se moc těším na Ďáblův trylek
nebo Tartiniho Concerto grosso. O to
spíše, když si uvědomíme, že nástroje
tehdy byly úplně jiné, smyčce byly kulaté
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Vodička

houslový gambler

FOTO: ILONA SOCHOROVÁ

a měkké, struny byly ze střev a praskaly.
Dodnes nechápu, jak třeba Paganini byl
schopný na tehdejší nástroje zahrát to,
co hrál – právě kvůli technickým možnostem nástrojů. Mám radost, že můžeme
s Barocco sempre giovane prezentovat
barokní hudbu právě tímto směrem
a jinak, než jak bývá zvykem.
Záštitu nad ostravským koncertem převzal rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

STUDENT LAST MINUTE

Studenti Ostravské univerzity,
Slezské univerzity v Opavě
a Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě si mohou zakoupit
vstupenku na jakýkoliv festivalový koncert za 50 Kč na místě
konání 10 minut před začátkem
na neobsazená místa a u vyprodaných koncertů na stání.
BAROCCO SEMPRE GIOVANE. FOTO: DANIEL HAVEL
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Plachetka

Adam
zazpívá Biblické písně

N

ejlepší český basbarytonista
řadu let působil ve Vídeňské
státní opeře či Metropolitní
opeře v New Yorku. Nyní zavítá do Ostravy, kde vystoupí za
doprovodu PKF – Prague Philharmonia
s jejich věhlasným francouzským šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem, který
pravidelně spolupracuje s nejprestižnějšími operními domy světa.
Na Svatováclavském hudebním festivalu se zhostí jednoho z nejkrásnějších
úkolů – interpretace Dvořákových Biblických písní.
„Biblické písně jsou cyklem, který mě
provází již od dob studií na konzervatoři.
Mnohokrát jsem slyšel, že by je měl zpívat zralý zpěvák a že se do nich pouštím
příliš brzy, ale jsem přesvědčen, že tomu
je jinak. Samozřejmě je rozdílně zvládne
interpretovat student a jinak vyzrálý umělec s mnoha životními zkušenostmi. To

„MNOHOKRÁT JSEM
SLYŠEL, ŽE BY JE MĚL
ZPÍVAT ZRALÝ ZPĚVÁK
A ŽE SE DO NICH POUŠTÍM
PŘÍLIŠ BRZY, ALE JSEM
PŘESVĚDČEN, ŽE TOMU JE
JINAK.“
ale neznamená, že by mladý člověk nebyl
schopen jejich texty pochopit a naplnit
po svém. Můj názor na ně se s postupujícím věkem taky stále formuje, ale právě
proto jsem rád, že jsem jim dal tolik času
ve mně zrát. Věřím, že spolu s PKF
a Emmanuelem Villaumem je představíme tak, aby divákům přinesly radost
a snad i hlubší umělecký zážitek,“ říká
Adam Plachetka.
„Na Svatováclavský hudební festival
jsem se dostal před mnoha lety s barokní
hudbou a těší mě, že se podařilo sladit
termíny pro návrat v trochu jiném repertoáru,“ dodává věhlasný basbarytonista.
V rámci koncertu zazní i Sukova Meditace na staročeský chorál Svatý Václave
a Mozartova slavná Symfonie č. 40
g moll. Zkrátka luxusní program!

ADAM PLACHETKA

Mozart / Dvořák / Suk
Pátek 9. září 2022, 19.00,
Ostrava-centrum –
Evangelický Kristův kostel

11

orchestrů
NDM: 17 premiér
a sborů
+ 50 titulů

S

ezona 2022/2023 je v historii
NDM 104. v pořadí a divadlo je
přesvědčeno, že po covidových
nucených pauzách to bude sezona naplněná, nepřerušovaná
a samozřejmě především plná spokojených diváků!
„Vytyčili jsme jí motto Světlo prochází
tmou! Uděláme vše pro to, aby každé
naše představení bylo tím světlem, které
dokáže přinést do našich životů radost
a naději,“ slibuje ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.
Největší divadlo v Moravskoslezském
kraji vstoupí do sezony galavečerem
ochutnávek novinek. Začínat se bude
v Divadle Antonína Dvořáka, druhá část
večera se odehraje v Divadle Jiřího Myrona. „Připravujeme 17 premiér všech čtyř
souborů v našich třech divadlech (obou
jmenovaných a Divadle „12“). A novou
operní inscenací rozžijeme poprvé slav-

nostní sál v Divadle Jiřího Myrona! Na
repertoáru zůstane 50 titulů z předcházejících sezon. Je z čeho vybírat! Z převážně
nových titulů jsme připravili možnost
vybrat si z 16 tradičních předplatitelských skupin nebo zvolit rozmanité
MOJE ABO,“ přiblížil ředitel Nekvasil.
Diváci díky předplatnému mohou získat až 80% cenové zvýhodnění, MOJE
ABO umožní bonus 30 %. Je možné vybírat z žánrově sestavených skupin, zvolit
hrací den v týdnu... Divák má díky předplatnému nejen cenovou výhodu, ale
také přesně ví, kdy a na co do divadla
půjde, a může si vybrat i své stálé místo!
Partner divadla – CK Radynacestu.cz –
věnuje jednomu předplatiteli poukaz na
zájezd za 35 000 Kč. Výherce si sám vybere destinaci i termín. Podmínkou je
zakoupení předplatného v některé ze 16
tradičních skupin nejpozději 1. září. Losovat se bude na galavečeru.

JAK VŠE STIHNOUT?!

Čtu si přebohatý, úžasný program SHF
a zjišťuji, že má
pro mě velkou
chybu. Je tam
tolik zajímavého a já nevím, jak
vše stihnout! Doufám, že ze
souborů prověřené kvality stihnu Collegium 1704 či Collegium
Marianum. Doufám, že poznám
i pro mě neznámé ansámbly či
interprety. A konečně, že také
uslyším Lotz Trio, trio basetových rohů, jehož členem je
i ředitel festivalu Igor Františák. Jemu patří dík, že se opět
rozezní prostory kostelů a dalších sakrálních míst v Ostravě
i Moravskoslezském kraji skvělou hudbou ve špičkové interpretaci. SHF je mi velmi milý
festival, který si hýčká a rozmazluje své posluchače mimořádnou kvalitou! Jsem za to
moc rád a moc se i letos těším!
Jiří Nekvasil, ředitel NDM

INZERCE

PREMIÉRY NOVÉ SEZÓNY
OPERA
22. 9. 2022

NAROZENINOVÝ GALAKONCERT
EVY DŘÍZGOVÉ-JIRUŠOVÉ

15. 12. 2022 PRODANÁ NEVĚSTA
9. 2. 2023

TANEC NEVDĚČNIC & DIDO A AENEAS

16. 2. 2023

ROZBITÝ DŽBÁN & CÍSAŘ ATLANTIDY
ANEB ODEPŘENÍ SMRTI

27. 4. 2023

TANNHÄUSER

22. 6. 2023

DALIBOR

ČINOH RA
17. 9. 2022

BOUŘLIVÁ PLAVBA

26. 11. 2022 HOŘÍ, MÁ PANENKO
22. 1. 2023

O LÍNÉ BABIČCE

11. 3. 2023

MARIE ANTOINETTA

20. 5. 2023

NORA

10. 6. 2023

MARNÁ LÁSKY SNAHA

BALET

3. a 4. září 2022 GALAVEČER K ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2022/2023
PŘEDPLATNÉ V PRODEJI – zakoupením předplatného od 1. června do 1. září 2022
budete zařazeni do slosování o poukaz na zájezd s CK Radynacestu.cz za 35 000 Kč.

Návštěvníci SHF mají zvýhodnění −10 % na všechny tituly NDM s výjimkou
představení hostujících souborů, a to po předložení vstupenky z koncertů SHF.

www.ndm.cz

10. 11. 2022 LOUSKÁČEK – VÁNOČNÍ KOLEDA
16. 3. 2023

PEER GYNT

M UZ I KÁL
27. 10. 2022 PRODUCENTI
18. 12. 2022 JONÁŠ A TINGL-TANGL
2. 2. 2023

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ LAZEBNÍK
Z FLEET STREET

27. 5. 2023

O ZAJÍČKOVI ZAPOMNÍČKOVI
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NAROZENINOVÝ KONCERT VERTIGO
Trojnásobní držitelé ceny Anděl slavící
20 let existence na hudební scéně –
a o kom že to je řeč? O jedné z nejoriginálnějších českých skupin nesoucí název
Vertigo.
Na naše poměry představuje opravdový unikát, kdy se jeho členové rovnocenně podílejí na tvorbě svých kompozic.
Vertigo zdaleka nestojí a nepadá s autorským, aranžérským a instrumentálním
vkladem Marcela Bárty (saxofon, klarinet), dost o sobě dávají vědět i další jeho
„prvoligoví“ členové – trumpetista Oskar
Török a bubeník a perkusista Daniel Šoltis, Vojtěch Procházka za pianem, syntezátory a elektronikou, v neposlední řadě
pak violoncellistka a zpěvačka Dorota
Barová a basista (střídavě u kontrabasu
i baskytary) Rostislav Uhrik.
„Samotné Vertigo se postupně vyvíjelo
od sevřenější formy se silným důrazem
na melodii k rozvolněnému tvaru na
pomezí moderního jazzu, ambientu, elektronické hudby a – snad lze říct i – punku
či minimalistických ploch.“ (Milan
Tesař).
Na Svatováclavský hudební festival přiváží svůj narozeninový program a vy se
jistě můžete těšit na sofistikovaný špičkově interpretovaný jazz.
Jak bude asi znít v kostele?

Prvotřídní jazz
v kostele
ve Staré Bělé

VERTIGO

20 let na scéně
Neděle 11. září 2022, 18.00,
Ostrava – Stará Bělá –
Husův sbor

ADAM BAŁDYCH

Hvězdy polského jazzu
Úterý 13. září 2022, 19.00,
Ostrava – Stará Bělá –
Husův sbor
Adam Bałdych
Quintet (Polsko):
Adam Bałdych – housle
Marek Konarski – saxofon
Łukasz Ojdana – klavír
Michał Barański – kontrabas
Dawid Fortuna – bicí
Program: „Poetry“

BAŁDYCHOVY POETICKÉ
RENESANČNÍ HOUSLE
„Pravděpodobně nejlepší současný jazzový houslista“ spojující vrcholy klasické
hudby se současnými trendy, jazzem
a improvizačními technikami, to je
někdejší „zázračné dítě“ počínající svou
kariéru ve 14 letech, nynější ikona nové
vlny polského jazzu – Adam Bałdych.
Se svým kvintetem na SHF představí
něžné skladby ze svého nového alba Poetry. „Snažím se zachytit důležité věci
a jevy dnešního světa a vyjádřit je hudbou. Moje hudba, její melancholie
a poselství skryté mezi tóny a tichem mi
připomíná poezii, kterou rád čtu. V tomto programu hraji na velmi vzácné renesanční housle, které jsou dosti odlišné od
běžných houslí. Jsou větší a laděné níže,
takže znějí jako violoncello. Používám na
nich speciální střevové struny a hraji pizzicato, které připomíná zvuk podobný
kytaře. Vždycky jsem si přál vytvořit vlastní houslový jazyk a tyto housle mi
pomohly naplnit moje představy,“ doplňuje k programu Bałdych.

VARHANICE ANDĚLSKY ÉTERICKÁ I ZEMITĚ ŽIVELNÁ JE UMĚLKYNĚ ŘÍKAJÍCÍ SI KATTA, KTERÁ
VYSTOUPÍ V OPAVĚ. FOTO: TOMÁŠ NOSIL

Světelná
hudební show
v kostele aneb
Katta

K

atta otevírá svou hudbou nové
světy; ať už v kostele na tradičních chrámových varhanách,
tak i mimo něj, na unikátním
bílém nástroji, vytvořeném jí
na míru. Její bílé varhany jsou elegantní
a minimalistické, přičemž Katta je nepřehlédnutelná: bosonohá varhanice, andělsky éterická i zemitě živelná. Její autorské
skladby, ať už sólové či orchestrální, stejně jako její sytý, vroucí hlas přitahují
pozornost. Svou interpretací si získává
posluchače mimo rámec tradiční klasic-

„V MÉM NÁSTROJI
JSOU NAHRÁNY ZVUKY
NEJKRÁSNĚJŠÍCH VARHAN
RŮZNÝCH ZEMÍ.“
ké hudby. Její světelné hudební show
jsou nabité energií a vzrušením.
Na SHF představí kromě děl barokního mistra kontrapunktu J. S. Bacha a naopak současného mistra minimalismu
Glasse autorské skladby z projektu Vox
Organi, za které v roce 2018 získala cenu
klasické hudby „Classic Prague Awards“.
Jako klasická varhanice a cembalistka
na sebe Katta v mezinárodním měřítku
upozornila při koncertech s orchestry
jako Anima Eterna, Zurich Chamber
Orchestra anebo s Royal Flemish Philhar-

monic, Symfonickým orchestrem hl.
města Prahy FOK či SOČR.
„Varhany patří do kostela. Miluji, když
hraji v chrámových prostorách, kde zní
varhany nejlépe. Zároveň chci mít ale
svobodu a možnost se dostat tam, kde
varhany běžně zaznít nemohou. To mne
vedlo k myšlence sestavení vlastního
mobilního nástroje,“ říká Katta.
Tento nástroj jí na míru postavila
česká firma Shan Eduarda Tomana.
„Vytvořili pro mě nástroj splňující všechny mé technické požadavky a s parametry pro hru od klasického repertoáru až
po mé experimentální projekty. Výsledkem jsou nádherné bílé varhany s lehkou
konstrukcí, umožňující snadný transport. Software Hauptwerk navíc umožňuje, že jsou v mém nástroji nahrány
(nasamplovány) zvuky nejkrásnějších
varhan různých zemí a historických
období. Díky spolupráci s majitelem projektu Sonus Paradisi Jiřím Žůrkem, který
spolu se svým týmem nahrává a dokumentuje originální a vzácné nástroje po
celém světě, mám k dispozici svou vlastní a unikátní paletu varhanních zvuků,
která odpovídá mému zvukovému ideálu,“ uvádí Katta k nástroji, který přiveze
v rámci SHF do Opavy.
Koncert se bude konat ve spolupráci
s festivalem 65. Bezručova Opava – Stěhování mezi světy.
Záštitu nad tímto koncertem převzal
rektor SU v Opavě Pavel Tuleja.

OKOUZLENÍ PROSTOREM
I HUDBOU

Bývalý dominikánský
kostel sv. Václava
v Opavě je jedním
z těch míst, o němž
mohu říci, že z něj
dýchá genius loci.
Když jsem jej poprvé
navštívil, byl jsem jeho atmosférou doslova okouzlen a tento úžasný pocit zažívám pokaždé, když do těchto prostor
vstoupím. Věřím, že tak jako já budete
těmito úžasnými prostory okouzleni i vy,
když zde navštívíte koncert vynikající
české varhanice, zpěvačky a skladatelky,
která je známá pod svým uměleckým
jménem Katta. Já osobně se již dnes na
toto vystoupení těším, neboť její přirozená muzikalita se, dle mého názoru, do
tohoto prostoru ideálně hodí.
Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity
Opava
Bach / Glass / Katta
Sobota 17. září 2022, 19.00,
Opava, kostel sv. Václava
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Objevy velkých barokních

Svatováclavský hudební festival každoročně uvádí novodobé premiéry či díla dnes již
zapomenutých skladatelů. Letos se jich zhostí pražské barokní ansámbly Hipocondria
Ensemble a Collegium 1704, které uskuteční ostravské premiéry děl starých mistrů –
Brixiho a Händela.
HIPOCONDRIA ENSEMBLE
S HANOU BLAŽÍKOVOU
Hvězdná sopranistka Hana Blažíková,
jejíž andělsky křišťálový hlas se objevuje
na více než 30 albech včetně vydání
Bachových kantát se souborem Bach Collegium Japan, k SHF bezpochyby patří.
V minulých letech jsme ji mohli vidět
především se souborem Collegium Marianum, a to i v rámci barokního loutkového divadla v kostele, kdy ztvárnila nymfu
Calisto. Nyní se představí s basistou Jaromírem Noskem ve zbrusu novém programu velkého pražského barokního orchestru a sboru Hipocondria Ensemble. Jeho
umělecký vedoucí Jan Hádek se před
několika lety rozhodl ponořit do neznámých končin pražského barokního skladatele Šimona Brixiho, o jehož životě
i díle toho nebylo příliš známo. Po několika letech bádání, nacházení a selektování dramaturgicky vytvořili pomyslný liturgický oblouk klenoucí se od ranní mše
přes litanie k Magnificat z nešpor. „Brixi
znovuobjevený“ byl následně zaznamenán na nové album (2021, světová premiéra), se kterým právě přijíždí do Ostravy.
SKVĚLÝ ŠIMON BRIXI
V Praze první třetiny 18. století bylo
možné slyšet italské opery i koncerty,
francouzské suity, italská i německá oratoria; kostelní kůry se předháněly v uvádění novějších a virtuóznějších skladeb.
Šimon Brixi (otec jednoho z nejznámějINZERCE

HIPOCONDRIA ENSEMBLE. FOTO: PETR DYRC

ších českých raně klasicistních skladatelů Františka Xavera Brixiho) byl jedním
z nejvýraznějších hudebníků, kteří z toho
bohatství čerpali inspiraci a současně
k němu přispívali s invencí sobě vlastní.
Psal především hudbu liturgickou,
dochovala se z ní však jen malá část.
Ačkoli nevydával svá díla tiskem, patřil
k uznávaným autorům a opisy jeho skladeb vlastnil i věhlasný Jan Dismas Zelenka. Šimon Brixi mistrně vládl všemi styly
a technikami své doby, počínaje přísným
kontrapunktem až po náznaky galantního stylu.

HIPOCONDRIA
ENSEMBLE

Brixi: Hudba Prahy 18. století
Středa 14. září 2022, 19.00,
Ostrava-centrum –
kostel sv. Václava
Čtvrtek 15. září 2022, 18.00,
Frýdek-Místek –
kostel sv. Jana a Pavla

15

orchestrů a sborů

DIRIGENT VÁCLAV LUKS VEDE NEJUZNÁVANĚJŠÍ ČESKÉ TĚLESO SPECIALIZUJÍCÍ SE NA TZV. AUTENTICKÝ PROVOZ STARÉ HUDBY.

COLLEGIUM 1704
A JEHO SBOROVÉ KVALITY
Nejuznávanější české těleso specializující se na tzv. autentický provoz staré
hudby, Collegium 1704, je rezidenčním
ansámblem SHF již od jeho počátku a ostravské publikum jej jednoduše miluje.
Po fenomenálních uvedeních Bachových
či Zelenkových děl, Mozartova Requiem
a Händelova Mesiáše nyní představí jeho
u nás nepříliš známé anglické oratorium
Izrael v Egyptě. Zajímavostí navíc je, že
dílo bude dirigovat opravdový rytíř, čerstvý nositel francouzského Řádu umění
a literatury Václav Luks.
IZRAEL V EGYPTĚ
Německý skladatel sžitý s italskou hudbou, který prožil drtivou část života v Anglii... Řeč je o velkém Georgu Friedrichu
Händelovi, který složil 40 oper a 30
„duchovních oper“, tedy oratorií. Jedno
z těch vrcholných, tedy Izrael v Egyptě,
zazní díky Václavu Luksovi v Ostravě
vůbec poprvé.
Jeho specifičnost spočívá ve vykreslení
exodu v poměrně náročné vícesborovosti (sbor a 6 sólistů) s užitím naprosto
úchvatných zvukomalebných ploch – především pak v „deseti egyptských
ranách“, kterými Bůh Egypt stíhal za
držení Izraelitů v otroctví.
„Collegium 1704 představilo na Svatováclavském festivalu za patnáct let spolu-

práce dlouhou řadu titulů především oratorního repertoáru a díky hostování na
tomto festivalu nezřídka rozšířilo svůj
repertoár o tituly, které pak zazněly na
dalších evropských pódiích. Händelovo
oratorium Izrael v Egyptě je dílem, které
je mimořádné v kontextu Händelova oratorního odkazu a které je Collegiu 1704
svým charakterem a specifickými nároky
nesmírně blízké,“ říká dirigent Václav
Luks a vysvětluje: „Tato blízkost je dána
prominentní rolí sboru, kterému je svěřena v tomto vrcholném Händelově díle
role hlavní postavy. Oním protagonistou
zde není hrdina ztvárněný sólistou, ale
izraelský lid ztvárněný sborem. Dramatický úprk Izraelitů z Egypta a strastiplné
hledání cesty do země zaslíbené, jak ho
známe z biblického příběhu vyprávěného v knize Exodus, je hlavní dějovou
osou tohoto jednoho z nejslavnějších
Händelových oratorií. Vedle sugestivně
vystavěných rozsáhlých sborových ploch
zde Händel uchvacuje barvitostí instrumentace a virtuózně pojatými orchestrálními party. Pokud tradiční italské oratorium představovalo hudebně-dramatickou formu blížící se opeře, pak zde Händel vytvořil zcela nový a svébytný tvar
sborového oratoria, které nestojí na virtuózních kvalitách sólistů, ale které představuje pro sbor i instrumentalisty nejen
velkou výzvu, ale také obrovskou
radost.“

COLLEGIUM 1704

Händel: Izrael v Egyptě
Neděle 18. září 2022, 17.00,
Ostrava-centrum –
Evangelický Kristův kostel

COLLEGIUM 1704. FOTO: IVAN KORČ

16

Ellna Garanča

Operní gala v kostele

Jedna z nejlepších světových mezzosopranistek je v nadýchané róbě
i bez ní opravdovou osobností. Lotyšská diva vystupující na exkluzivních
pódiích (Metropolitní opera v New Yorku, Royal Opera Garden v Londýně
či Vídeňská státní opera, Salcburský festival aj.) po delší době zavítá opět
do Česka, a to s novým koncertním programem.

J

ste bezesporu operní pěvkyní
absolutně nejvyšší světové třídy.
Ve sportovní paralele by se to
dalo připodobnit k několikanásobné zlaté olympioničce, která
se snaží znovu a znovu o prvenství.
Obhájit titul. Co všechno patří k tomu
obhajování titulu „nesmrtelné Eliny“ na
poli uměleckém?
Život operní pěvkyně je někdy skutečně
velmi podobný tomu olympijské atletky.
Obě jsme každý den vystaveny nejen velkému fyzickému i psychickému tlaku, ale
navíc musíme mít jasný úsudek. Několikrát za měsíc, někdy i za týden se probouzím v jiném hotelovém pokoji, v jiném
časovém pásmu, aniž bych si mohla
vybrat, jestli bude slunečno, nebo jestli
mi cestou do divadla bude foukat do obličeje studený vítr s deštěm a já budu
muset chránit své tělo a hlas před důsledky těchto neustálých změn. Ale upřímně
jsem nikdy neměla pocit nebo potřebu,
že musím svůj titul nebo vlastně jakýkoli
titul obhajovat. Zpěv, ten je pro mě
prostě tím, kým jsem, dělám to, co umím
nejlépe, je to to, co miluji a co přináší
radost mně i lidem kolem. A mohu vás
ujistit, že ve skutečnosti jsem velmi smrtelná, stejně jako vy... (směje se)
„Kdykoli vstoupím na pódium, je to vždy
jako poprvé...,“ uvedla jste v dokumentu,
který vznikl u příležitosti vašeho prvního
koncertu u nás (ČT, 2007). Po době
„covidových online přenosů“ znovu
můžete zažívat ten zvláštní pocit
rozechvění před publikem... Jak jste
trávila čas pandemie se všemi
omezeními, které přinesl, a jak je pro vás
důležité živé publikum?
Ta pandemická zkušenost pro mě byla až
bolestně nepřirozená. Nemožnost se přesouvat, cestovat za prací či setkávat se
s přáteli a rodinou, to mi připadalo jako

být zavřená v kleci. Některé dny jsem se
probouzela do té nejhlubší melancholie,
abych se pak jiné dny ocitla v mentálním
zapomnění... A ze všech sil se snažila
zůstat silná a pozitivní. Jsem vděčná, že
jsem jako jedna z mála zpěvaček mohla
zpívat, i když třeba jen v online streamovaných vystoupeních. V krátkých meziobdobích klidu mezi jednotlivými virovými vlnami jsem dokázala natočit své
první sólové písňové album a další CD
pocházející ze dvou koncertů, které se
uskutečnily během pandemických letních měsíců 2020 a 2021 na Salcburském
festivalu s Christianem Thielemannem

„ZPÍVAT V KONCERTNÍM
SÁLE BEZ PUBLIKA JE
JAKO LÍZAT ZMRZLINU
PŘES SKLO.“
a Vídeňskými filharmoniky. Souhlasím
s tezí, že myšlenka online streamovaných koncertů dokázala zprostředkovat
hudební zážitek lidem ještě blíže, a to
přímo do jejich obýváků, nicméně zpívat
v koncertním sále bez publika je jako
lízat zmrzlinu přes sklo. Pro hudbu, aby
byla naživu a mohla dýchat, je podstatné, aby zněla v sále, v prostoru plném
živě dýchajícího publika. To je energie,
kterou prostě nelze nahradit žádnou
obrazovkou nebo technologií.
Věřím, že operní poslání vyžaduje velkou
dávku píle a trpělivosti a ještě větší
dávku lásky. Lásky k dané roli, lásky
k hudebnímu divadlu a citu pro hudbu...
Jak vypadá obyčejný den Eliny s operou
a naopak bez ní?
Musím přiznat, že ani jeden z nich není
nikdy stejný nebo nudný. Jako zpěvačka

– El-lna Garanča, bych se nejspíš probudila ve více či méně známém hotelovém
pokoji s kupkou not vedle postele a bojovala bych se zvýšenou teplotou a změnou času. Pak bych spěchala do divadla,
kde bych se setkala se svými starými kolegy a přáteli, ale také našla nové, a na jevišti bych pak definitivně ztratila všechny
zbytky své skutečné identity a stala se
někým jiným. Je to opravdu fascinující
proces, když se probudím jako Elina
a jdu spát jako (třeba právě teď) Dalila,
kdy vnímám, vidím a reaguji na své okolí
jako tato postava. Jako Elina – se svým
vlastním volným časem, kdy si mohu
oddechnout od cestování a jevišť, byste
mě nejspíš našli někde na zahradě s rukama špinavýma od hlíny, jak hloubím
jamky, sázím semínka, vytrhávám plevel
nebo velmi hrdě sklízím okurky a rajčata.
Moje dvě dcery by mi kladly tisíce těch
nejvíce nepředvídatelných, ale velmi
upřímných a chytrých otázek, zatímco
naše kočky by kolem pobíhaly a já bych
vařila večeři pro rodinu. Pak bychom šli
na procházku na pláž nebo se ztratili při
sběru hub v lese a nakonec bychom si
sedli s manželem ke stolu s našimi nabitými diáři a podrobně dopředu plánovali
dalších minimálně tři až pět měsíců.
Váš letošní jediný koncert v Česku se
bude konat právě u nás na SHF. Jak jste
s manželem vybírali skladby na program
tohoto Operního gala (Verdi, Mascagni,
Massenet, Berlioz, Glinka, Čajkovskij či
Chueca), který se bude netradičně konat
v sakrálním prostoru?
Letní hudební festivaly pro mě obvykle
patří ke zlatým hřebům každého roku,
a to zřejmě proto, že uzavírají jedno
roční období a ve spojení s teplým letním
počasím představují tyto koncerty
v rámci festivalu jakési malé oslavování
dosažených úspěchů, očekávání zaslou-

ženého odpočinku a naděje do nadcházející sezony. Sestavování programu pro
konkrétní koncert je složitý proces, který
musí brát v úvahu mnoho praktických,
logistických, ale i uměleckých aspektů.
S manželem, dirigentem Karlem Markem Chichonem, se vždy snažíme zjistit
obecnou náladu a to, co by posluchači
uvítali a rádi slyšeli. Všichni se nyní
nacházíme uprostřed již třetího, extrémně zvláštního roku. Mnohé z nás postihly
brutální a nečekané změny v osobních
životech, denním rozvrhu, snech a nadějích, ale i v základní každodenní stabilitě.
Život námi otřásl až do morku kostí
a výraz „být unavený“ získal zcela nový
význam. Napadlo nás, že by bylo skvělé
přinést program plný křehké něhy a jemnosti, kdy duše každého bude moci
konečně najít chvíli zastavení a spočinout ve své kráse, přičemž nebude muset
myslet na zítřek a zároveň neztratí krásu
života z dohledu. A pak je tu vždy jiskra,
kterou do programu rádi vnášíme, radostný moment překvapení a čistá bezstarostnost, kterou právě teď tolik potřebujeme.
Celý rozhovor můžete nalézt v aktuálním
dvojčísle Harmonie 7–8/2022.

INZERCE

FESTIVAL S VŮNÍ LIDSKOSTI

Morava byla pro mě od
80. let rajskou zahradou
hudby.
Nebylo to jen plejádou
skladatelů v čele s Leošem Janáčkem, ale
i dotykem s původním
folklorem a desítkami
kostelů a kostelíčků... Svatováclavský hudební
festival sleduji přibližně patnáct let. Z mého
pohledu má několikero kvalit, které sice v nějaké míře mívají i některé jiné hudební slavnosti,
ale směs, kterou zde nacházím, není i v evropském kontextu běžná.
SHF vyzařuje zvláštní lidskost, čímž nemyslím
jen charakter dramaturgie, ale hlavně atmosféru. Jen nevím, čím to je – jestli lidmi, kteří se
rozhodnou opustit jistotu svého domova,
odjet do vzdáleného kostela či sálu a spoluprožívat vznik hudebního krásna, posvěcený muzikanty nebo vlídným festivalovým servisem.
Nicméně lidskost tohoto festivalu je jeho fundamentem.
Vždy se mi líbilo, jak SHF neuhýbá ze svých
konstant – duchovního ukotvení, kreativní dramaturgie, evropské umělecké úrovně a hledání stále nového genia loci.
Letos bude mít SHF v případě El-lny Garanči
poprvé i vůni módní světovosti. Festivalu přeji
nadšené plné sály, aby nikdy nezapomněl na
svoje estetické a duchovní paradigma, a spokojeného sv. Václava.
Luboš Stehlík, šéfredaktor Harmonie

Vaše oči do světa
klasické hudby
Jiný pohled na klasickou hudbu a jazz
rozhovory a seriály / komentáře / kritiky
analýzy / recenze nahrávek
www.casopisharmonie.cz
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L

áskyplná a roztančená Francie,
niterná i žhavě tepající Itálie,
vždy specifická ostrovní Anglie
a racionálně komplikovaná i povznášející Belgie... Těmito slovy
by se dala začít poutavá přednáška
z dějin hudby plná těch nejpůvabnějších
hudebních ukázek, dokladujících srdceryvné emoce – tu ukryté v poetice, tu především ve znějící virtuozitě. Renesanční,
barokní a klasicistní hudba, jejichž kouzlem se můžete nechat omámit díky
zvuku starých nástrojů a specifickému
zpěvu špiček ve svém oboru – interpretům a komorním ansámblům zabývajícím se tzv. autentickým provozem staré
hudby.
FRANCOUZSKÁ RENESANCE
Vícehlasé renesanční skvosty přiveze
komorní ansámbl La Quinta Pars, který
vznikl při studiích jeho členů na prestižním Conservatoire National Supérieur
v Lyonu. Mladí instrumentalisté z Francie, Chile, Japonska a Česka se zaměřují
na historickou a dynamickou restituci
renesanční hudby – neznámého a fascinujícího dědictví věhlasných hudebníků
Francie XVI. století. Uslyšíte šansony,
tance, improvizace a virtuózní diminuce
pocházející z období let 1528–1608.

Cestování
starou
Evropou
po vlastním vystoupení spěchám dál: nejradši bych pár dní zůstala a chodila se
těšit na koncerty. Na co si ale čas udělám
vždycky, je setkání s Igorem a Evou Františákovými, kteří jsou duší a srdcem
nejen festivalu, ale místního hudebního
dění. Ostrava může být pyšná, že je má.
A já taky,“ dodává Cukrová.

Media Nova

Pocta barokním skladatelkám

Renesanční šansony
a instrumentální skladby

ITALSKÉ RANÉ BAROKO
Poctu barokním italským skladatelkám
ke konci festivalu vzdá jedna z nejlepších
českých mezzosopranistek Markéta Cukrová, která představí neprávem opomíjené ženské autorky ze slavného rodu Giulia Cacciniho.
Dočkáme se silně emocionálních ztvárnění slov s proudy disonancí v až experimentálních harmoniích, které na několik
staletí sladce dřímaly… Cukrová se na
SHF objevuje téměř každoročně. „Vracet
se na SHF je jako vracet se domů. Mám
to štěstí již mnoho let a s velkým fanděním sleduji, jak se festival nezadržitelně
rozšiřuje do dalších měst a vesniček
v kraji. Každý rok mě mrzí, že většinou

OCKEGHEM / DESPREZ
/ PÄRT / SMOLKA

MARKÉTA CUKROVÁ

LA QUINTA PARS

Úterý 20. září 2022, 18.00,
Orlová – Evangelický kostel;
Čtvrtek 22. září 2022, 18.00,
Jablunkov – Kostel Božího Těla

dílo, které na festivalu zazní ve světové
premiéře.

Úterý 27. září 2022, 19.00,
Opava – kostel sv. Václava

Neděle 25. září 2022, 15.00,
Dolní Benešov –
kostel sv. Martina;
Pondělí 26. září 2022, 18.00,
Fulnek –
Svět Komenského Fulnek
FRANKO-VLÁMSKÁ RENESANCE
I SOUČASNÁ HUDBA
Skladby nejzásadnějších renesančních
mistrů staré Francie a Nizozemí (Perotinus, de Machaut, Ockeghem, Desprez)
představí fenomenální belgické Goeyvaerts String Trio. Společně s vokálním
ansámblem Cappella Mariana připravili
nový koprodukční projekt v rámci českého předsednictví v Evropské unii.
Klíčem tohoto projektu je spolupráce
mezi českými a belgickými umělci propojující starý a nový svět, styly a žánry.
V druhé polovině programu totiž zazní
díla Arva Pärta a pro tuto příležitost
napsal jeden z nejvýznamnějších žijících
českých skladatelů Martin Smolka nové

ANGLICKÉ BAROKO
Za zvuku tradičních barokních nástrojů
souboru For Several Friends se můžete
nechat zlákat kouzly „Britského Orfea“
Henryho Purcella a jeho současníků.
Přestože hudba britských ostrovů absorbovala mnoho vlivů z kontinentu,
a zejména z Itálie a Francie, během
16. a 17. století si vždy zachovala svůj osobitý charakter se zvláštním použitím kontrapunktu a expresivním zacházením
s disonancí a chromatismem. To lze slyšet ve fantaziích Lawese, intimních kouscích od Lockeho a Purcellova díla.

FOR SEVERAL FRIENDS
Anglické baroko

Sobota 24. září 2022, 16.00,
Dětmarovice –
kostel sv. Máří Magdalény
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Festivalové setkání dvou top
českých smyčcových kvartet

J

edinečné festivalové okamžiky
vytváří setkání – ať už se jedná
o společné sdílení zážitků s přáteli na koncertech, nebo o profesionální, ale i osobní setkání umělců,
kteří neměli příležitost se potkat. Jednou
z takto vzácných chvil bylo v roce 2020
vytvoření oktetu z českých interpretačních špiček, ze kterého vzniklo oceňované festivalové album Beethoven / Schubert. Specifické na SHF je, že systematicky opravdu každý koncert špičkově
nahrává nebo zaznamenává i audiovizuálně – vznikne i teď nové CD?
V letošním roce se totiž spojí dvě
z našich nejlepších smyčcových kvartet,
Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto,
které vystoupí hned dvakrát, a to pokaždé s jinou první polovinou programu.
Energii těchto českých mistrů smyčcového kvartetu mohli posluchači SHF již
několikrát ocenit – ať už Bennewitzovo
přivezlo Dvořákovy kvintety či ruskou
komorní hudbu, Janáčkovy kvartety či
Brahmsův klarinetový kvintet, byl to
vždy strhující zážitek. Zemlinského se
zase podílelo na nejzajímavějších projektech – uvedení baletu v kostele (Janáček,
Sommer, Smetana – choreografie Pražského komorního baletu) či na Haydnových Sedmi slovech Vykupitelových na
kříži s Markétou Cukrovou.
Nyní se tato dvě kvarteta setkají k uskutečnění čistě festivalového projektu,
jakým se stane mimořádné uvedení Mendelssohnova Oktetu Es dur – díla patřícího k mimořádným počinům hudební literatury, které ovšem geniální „Mozart

INZERCE

BENNEWITZOVO
A ZEMLINSKÉHO
KVARTETO I.

Haydn / Mozart /
Mendelssohn
Čtvrtek 22. září 2022, 18.00,
Kopřivnice –
kostel sv. Bartoloměje

BENNEWITZOVO
A ZEMLINSKÉHO
KVARTETO II.

Suk / Dvořák / Mendelssohn
Pátek 23. září 2022, 18.00,
Albrechtice –
Evangelický kostel

ZEMLINSKÉHO KVARTETO

19. století“ Mendelssohn napsal již ve
svých 16 letech. Romantická hudba zvukových barev komorního souboru se na
prvním koncertu bude střídat s intimitou
kvartetů Haydna a Mozarta. Na druhém
koncertu pak zazní po Sukově Meditaci
na staročeský chorál Svatý Václave. Ten
vznikl v prvním válečném roce (1914)
pro České kvarteto a Suk v něm se strachem i nadějí hudebně umocňuje niternou prosbu „Nedej zahynouti nám ni
budoucím“. Národní poselství následně
podtrhne dumka a furiant ze Dvořákova
„slovanského“ sextetu, který oceňoval
i dirigent Václav Talich. Nechte se zlákat,
jen velmi zřídka člověk zažije takto umně
a efektně znějící harmonie…

BENNEWITZOVO KVARTETO
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Archandělská premiéra
Exkluzivní host festivalu – NFM Vratislavská filharmonie

J

eden z nejlepších polských
orchestrů vystoupí v tradičním
festivalovém prostoru, v kostele
Panny Marie Královny v Mariánských Horách, kde každoročně
SHF realizuje opravdu velkolepé projekty té nejvyšší umělecké úrovně.
Nejinak tomu bude letos, kdy se uskuteční česká premiéra díla jednoho z nejuznávanějších současných polských skladatelů, držitele sedmi cen Fryderyk,
Pawła Łukaszewského. Interprety budou
prvotřídní filharmonie z Vratislavi společně se sborem Národního hudebního fóra
a uznávaným basistou Jaroslavem Brekem. Pod taktovkou talenta mladé generace Norberta Twórczyńského zazní neobyčejná symfonie inspirovaná mimořádným archeologickým objevem v Súdánu:
poutní svatyní zasvěcenou archandělovi
Rafaelovi, na jejíž stěnách jsou malby
a nápisy z 12. až 14. století.

ŁUKASZEWSKI

Banganarti Hymns (premiéra)
Středa 21. září 2022, 18.00,
Ostrava – Mariánské Hory –
kostel Panny Marie Královny
MAHLER NA PRVNÍM MÍSTĚ
O interpretačních kvalitách elitního
vokálního ansámblu Martinů Voices
nemůže být pochyb. Svědčí o tom
mnohé české i zahraniční ceny a kritika
o něm hovoří v superlativech. Jedná se
v podstatě o sólisty sestavené v kompaktní sborové těleso specializované na
hudbu 19.–21. století, které fandí crossINZERCE

OBJEV SVATYNĚ V SÚDÁNSKÉM ÚZEMÍ
BANGANARTI. FOTO: BOGDAN ŻURAWSKI

overovým projektům. Nyní vystoupí
v centru Ostravy naprosto netradičně
s Bennewitzovým kvartetem a dvěma
trombonisty!
Zazní úpravy písní ze sbírek původem
českého rodáka Gustava Mahlera, jednoho z největších skladatelů symfonické
hudby vůbec, Písně potulného tovaryše,
Chlapcův kouzelný roh či Rückertových
písní pro sbor a cappella. Ty bude střídat
duchovní britský minimalismus Johna
Tavenera, který v rámci soudobé hudby
bývá řazen po bok Arva Pärta nebo
Henryka Góreckého.

NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ DECHAŘI
A PETER SCHÖNE
Nádherné německé staré a lidové písně
Mahlerovy sbírky Chlapcův kouzelný roh
zazní v úpravě Tomáše Illeho pro baryton, dechové okteto a kontrabas. Tohoto
nesnadného a zároveň úžasného úkolu
se zhostí nejúspěšnější německý barytonista se specializací na písňový repertoár
a lyrické barytonové operní árie – Peter
Schöne. Jeho rovnocennými partnery
pak budou prvotřídní reprezentanti tzv.
české dechové školy, PhilHarmonia
Octet Prague.

MARTINŮ VOICES

Mahler / Tavener
Sobota 24. září 2022, 19.00,
Ostrava-centrum –
kostel sv. Václava

PHILHARMONIA OCTET
PRAGUE

Mahler: Chlapcův kouzelný roh
Neděle 25. září 2022, 17.00,
Ostrava – Slezská Ostrava –
Husův sbor
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S

vatováclavský večer v katedrále
Božského Spasitele otevře Dvořákova dramatická kantáta Svatební košile, napsaná podle
známé balady z Erbenovy Kytice. Líčí temný příběh nešťastné dívky,
jejíž modlitby za navrácení milovaného
muže ji postupně unáší do světa mrtvých…
Originální dílo vzniklo v roce 1885 pro
hudební festival v Birminghamu, kde
bylo uvedeno pod názvem The Spectre’s
Bride více než velkolepě se 150členným
orchestrem a 400členným sborem,
a stalo se tak dalším Dvořákovým triumfem v zahraničí. Vrcholné dílo české kantátové literatury v prvotřídním obsazení
slavnostně uzavře 19. ročník Svatováclavského hudebního festivalu.
Oblíbenou kantátu bude dirigovat
Tomáš Brauner, nový šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK (od
sezony 2020/2021), který patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace.
V letech 2018 až 2021 byl šéfdirigentem
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně
a hlavním hostujícím dirigentem Plzeňské filharmonie.
Svatební košile již uvedl s velkým úspěchem na jaře tohoto roku právě se svým
FOK v Obecním domě. Nyní toto dílo připravuje pro chrámový prostor a s kompletně jiným obsazením. „Každý sál má
svá specifika a je právě na ,domácích‘
orchestrech, aby s nimi dokázaly správně
pracovat. Smetanova síň je prostor, který

Sváteční závěr
v duchu
Svatebních košilí
Antonína Dvořáka
neodpouští intonační a technické nepřesnosti, má však nezaměnitelného genia
loci. Pro provádění velkých vokálněinstrumentálních děl, jako jsou třeba
právě Svatební košile, je u nás nepřekonatelný. Ostravská katedrála má pochopitelně naprosto jinou akustiku i atmosféru,
s čímž budeme muset všichni pečlivě pracovat. Je to vždy jistá výzva a já se na toto
slavnostní provedení velice těším,“ říká
Brauner.
Pod jeho taktovkou stane trojlístek nejvyhledávanějších českých pěvců: sopranistka Pavla Vykopalová, která na minulém ročníku SHF skvostně ztvárnila Dvořákovu Svatou Ludmilu, tenorista
Richard Samek a barytonista Svatopluk
Sem. Vystoupí také prvotřídní Český
filharmonický sbor Brno a Filharmonie
Hradec Králové.

TAHLE HUDBA
VTAHUJE

Je mi ctí
a potěšením se
opět účastnit
Svatováclavského hudebního festivalu.
Vzpomínám, jak jsme před lety
s Kateřinou Kněžíkovou –
a pod taktovkou dnes již světově uznávaného dirigenta Jakuba Hrůši – uvedli Faurého
Requiem (2010). Ostravu mám
moc rád a je pro mě takovým
„státem ve státě“. Díky účinkování v Národním divadle moravskoslezském mi přirostla
k srdci. Vždy jsem se těšil na
další představení – ať už jako
Rossiniho (Nohavicův) lazebník Figaro, nebo Kalina ve Smetanově Tajemství. Nyní se na
festivalu ocitnu v jiné roli, roli
Vypravěče. Od momentu, kdy
jsem poprvé zpíval Svatební
košile, mě tato kantáta doslova
„dostala“. Antonín Dvořák zde
vyjádřil hudbou nálady dramatu velmi věrohodně. Jsou zde
momenty, kdy vás hudba vtahuje do celého příběhu Erbenovy Kytice. Velmi se těším na
tuto slavnostní událost a doufám, že si diváci toto dílo užijí
stejně jako my.
Svatopluk Sem,
Vypravěč, baryton

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Dvořák: Svatební košile
Středa 28. září 2022, 18.00,
Ostrava-centrum –
katedrála Božského Spasitele

DIRIGENT TOMÁŠ BRAUNER (NAHOŘE) BUDE ŘÍDIT ZÁVĚREČNÝ KONCERT, V NĚMŽ TAKÉ
VYSTOUPÍ PRVOTŘÍDNÍ ČEŠTÍ PĚVCI PAVLA VYKOPALOVÁ A RICHARD SAMEK.

INZERCE

REALIZUJE SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

PODZIM
BACH / LECLAIR / BLAVET
Barokní flétnové sonáty
08
10

KOSTELY / ZÁMKY
KULTURNÍ A TECHNICKÉ
PAMÁTKY

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ
Husův sbor

26
11

S O B O TA 1 6 .0 0

JABLUNKOV
Kostel Božího Těla

Ensemble Inégal
Adam Viktora UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

FARKAS / BACH / DVOŘÁK
Biblické písně

FOLKLORNÍ ADVENT
Cesta světla

S O B O TA 1 8 .0 0

ORLOVÁ
Evangelický kostel

06
12

Ú T E R Ý 1 8 .0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

Stadlerovo klarinetové kvarteto
Sólista: Martin Gurbaľ BAS

VUS Ondráš – Vojenský
umělecký soubor

BACH / HÄNDEL / ZELENKA
Duše baroka

ČESKÉ VÁNOCE
Rakovnická hra vánoční

18
11

PÁT E K 1 8 .0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

Eva Dřízgová-Jirušová SOPRÁN
Igor Františák KLARINET, CHALUMEAU
Marek Kozák VARHANY

klasika
jazz
folklór

A. V. MICHNA Z OTRADOVIC
Loutna česká

Jan Ostrý FLÉTNA
Filip Dvořák CEMBALO

15
10

Hudba
stylově

S O B O TA 1 8 .0 0

ZIMA

09
12

PÁT E K 1 8 .0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

Collegium Marianum
Buchty a loutky

Vysokou uměleckou úrovní a dramaturgickým výběrem šitým na míru konkrétním místům
umocňujeme zážitek z koncertu, otevíráme prostor široké veřejnosti a podporujeme tak kulturní
turismus kraje. Navíc rozšiřujeme žánrovou nabídku tradičních festivalových koncertů, kdy
posluchačům nabízíme nejen artiﬁciální hudbu, ale také jazz, swing a folklor.
Nejbližší koncerty se budou konat již na začátku října!

Fandíte našemu festivalu a nejraději byste navštívili všechny koncerty? Rádi byste
získali slevu na vstupenky, nebo přednost v rezervaci nejlepších míst? Chcete sledovat
zajímavosti o vašich oblíbených interpretech či nových projektech? Snažíte se ovlivnit
kulturní dění ve vašem regionu a rádi byste sdíleli vaše nápady i zážitky?

... s láskou k hudbě

Vaše názory nás zajímají a motivují! Ať už navštěvujete naše koncerty delší dobu, nebo
vás právě oslovily, nabízíme vám možnost stát se součástí Svatováclavského hudebního
festivalu díky členství v Klubu přátel SHF.
Detailní informace naleznete na webu www.shf.cz
či po telefonické domluvě s festivalovou kanceláří: +420 773 513 941

ČLENSTVÍ
V KLUBU
PŘÁTEL SHF

PŘÍTEL
SHF
500 – 1 999 Kč

DÁRCE
SHF
2 000 – 4 999 Kč

PODPOROVATEL
SHF
5 000 – 9 999 Kč

MECENÁŠ SHF
stříbrné pásmo
10 000 – 29 999 Kč

MECENÁŠ SHF
zlaté pásmo
30 000 Kč

20% sleva

20% sleva pro 2

30% sleva pro 2
akreditace pro 2

50% sleva pro 2
akreditace pro 2

Nemůžete se už dočkat zážitku z koncertu, nebo jste nestihli oblíbený projekt v minulém
roce? Z pohodlí vašeho domova či na cestách můžete každý měsíc sledovat nové záznamy
koncertů minulých ročníků Svatováclavského hudebního festivalu Ostrava. Nalaďte
se a sdílejte festivalové okamžiky!

2022

19. ROČNÍK / 02–28/09/2022
zaha jovací ko n c e r t
02
09

PÁT E K 19. 0 0

09
09

OSTRAVA-CENTRUM
Katedrála Božského Spasitele

P ÁT E K 19. 0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

PROGRAM

PKF – Prague Philharmonia
Emmanuel Villaume DIRIGENT (FRA)
PKF – Prague Philharmonia • Václav Luks DIRIGENT
SÓLISTA: Adam Plachetka BASBARYTON
Český ﬁlharmonický sbor Brno • Petr Fiala SBORMISTR
Mozart / Dvořák / Suk
SÓLISTÉ: Simona Šaturová I. SOPRÁN
Martina Janková II. SOPRÁN • Václav Čížek TENOR
SO B O TA 15.0 0
10
Roman Hoza BAS
RYCHVALD
09
Mozart: Velká mše c moll
03
09

SO B O TA 18.0 0

PASKOV
Kostel sv. Vavřince

Lotz Trio (SVK)
Mozartův kouzelný (basetový) roh
04
09

NEDĚLE 15.00

VELKÁ POLOM
Kostel sv. Václava

Lotz Trio (SVK)
Mozartův kouzelný (basetový) roh
04
09

LUDGEŘOVICE
Kostel sv. Mikuláše

Bruckner / Janáček / Fiala:
Duchovní sbory
PONDĚLÍ 18.00

HLUČÍN
Kostel sv. Jana Křtitele

Collegium Marianum
SÓLISTÉ: Lenka Torgersen HOUSLE
Jana Semerádová FLAUTO TRAVERSO
Vivaldi / Händel / Tartini: Souboj titánů
06
09

Ú T E R Ý 19. 0 0

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor

In Medias Brass (HUN)
Marcello / Vivaldi / Farkas / Dohnányi:
Maďarský hudební temperament
07
09

10
09

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

Vivaldi / Caldara / Händel: Lascia la spina
Č T VR TEK 18.00

SUDICE
Kostel sv. Jana Křtitele

In Medias Brass (HUN)
Marcello / Vivaldi / Farkas / Dohnányi:
Maďarský hudební temperament

SO B O TA 18.0 0

OSTRAVA-PUSTKOVEC
Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Č T VR TEK 18.00

FRÝDEK-MÍSTEK
Kostel sv. Jana a Pavla

Hipocondria Ensemble
Jan Hádek DIRIGENT
SÓLISTÉ: Hana Blažíková SOPRÁN
Jaromír Nosek BAS
Brixi:
Hudba Prahy 18. století
17
09

S O B O TA 19. 0 0

OPAVA
Kostel sv. Václava

Katta VARHANY, ZPĚV
Bach / Glass / Katta
18
09

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks DIRIGENT

Locatelli / Tartini / Corelli: Virtuózní koncerty

Händel: Izrael v Egyptě

11
09

NEDĚLE 15.00

NOVÁ HORKA U STUDÉNKY
Zámek, kaple Nalezení sv. Kříže

Michaela Koudelková ZOBCOVÉ FLÉTNY
Jan Krejča TEORBA
Libor Mašek BAROKNÍ VIOLONCELLO
Monika Knoblochová CEMBALO
Händel / Corelli: Inspirace Římem
11
09

NEDĚLE 18.00

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ
Husův sbor

Vertigo
Vojtěch Procházka KLAVÍR • Marcel Bárta SAXOFON
Rastislav Uhrík KONTRABAS • Daniel Šoltis BICÍ
Oskar Török TRUBKA
Dorota Barová ZPĚV, VIOLONCELLO
20 let na scéně
12
09

P O N D Ě L Í 19. 0 0

OSTRAVA-ZÁBŘEH
Kostel Svatého Ducha

Musica Florea
Ludmila Peterková KLASICISTNÍ KLARINET (JH.)
Radek Baborák PŘIROZENÝ LESNÍ ROH (JH.)
Ludwig van Beethoven a čeští hudební vyslanci
13
09

Ú T E R Ý 19. 0 0

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ
Husův sbor

Adam Bałdych Quintet (POL)
Hvězdy polského jazzu / Poetry
14
09

S T Ř E D A 19. 0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

19
09

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

Verdi / Mascagni / Berlioz / Bizet / Čajkovskij:
Operní gala
ÚTERÝ 18.00

ORLOVÁ
Evangelický kostel

La Quinta Pars (FRA)
Ondřej Hanuš UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
Renesanční chansony
a instrumentální skladby
21
09

STŘEDA 18.00

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
Kostel Panny Marie Královny

NFM Vratislavská ﬁlharmonie (POL)
Sbor Národního hudebního fóra (POL)
Norbert Twórczyński DIRIGENT (POL)
SÓLISTA: Jarosław Bręk BAS (POL)
Łukaszewski:
Hymns of Banganarti (premiéra)
22
09

Č T VR TEK 18.00

JABLUNKOV
Kostel Božího Těla

La Quinta Pars (FRA)
Ondřej Hanuš UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
Renesanční chansony
a instrumentální skladby

PÁT EK 18.0 0

ALBRECHTICE
Evangelický kostel

Bennewitzovo kvarteto
Zemlinského kvarteto

Suk / Dvořák / Mendelssohn
24
09

SO B O TA 16.0 0

DĚTMAROVICE
Kostel sv. Máří Magdalény

Barokní soubor For Several Friends
Purcell / Lawes / Byrd / Locke / Matteis:
Anglické baroko
24
09

S O B O TA 19. 0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Kostel sv. Václava

Martinů Voices
Bennewitzovo kvarteto
Lukáš Vasilek DIRIGENT
Mahler / Tavener
25
09

P O N D Ě L Í 19. 0 0

Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava
Karel Mark Chichon DIRIGENT (GBR)
SÓLISTKA: Elīna Garanča MEZZOSOPRÁN (LVA)

20
09

23
09

N E D Ě L E 1 7. 0 0

OSTRAVA-CENTRUM
Evangelický Kristův kostel

Barocco sempre giovane
SÓLISTA: Jiří Vodička HOUSLE

S T Ř E D A 19. 0 0

Collegium Marianum
SÓLISTKA: Roberta Mameli SOPRÁN (ITA)

08
09

Händel / Corelli: Inspirace Římem

NEDĚLE 18.00

Český ﬁlharmonický sbor Brno • Petr Fiala DIRIGENT

05
09

Husův sbor

Michaela Koudelková ZOBCOVÉ FLÉTNY
Jan Krejča TEORBA
Libor Mašek BAROKNÍ VIOLONCELLO
Monika Knoblochová CEMBALO

15
09

NEDĚLE 15.00

DOLNÍ BENEŠOV
Kostel sv. Martina

Markéta Cukrová MEZZOSOPRÁN
Kateřina Ghannudi HARFA
Jan Krejča TEORBA
Caccini / Monteverdi / Strozzi / Merula:
Ty spíš, duše moje
25
09

N E D Ě L E 1 7. 0 0

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Husův sbor

PhilHarmonia Octet Prague
SÓLISTA: Peter Schöne BARYTON (GER)
Mahler: Chlapcův kouzelný roh
26
09

PONDĚLÍ 18.00

FULNEK
Svět Komenského Fulnek

Markéta Cukrová MEZZOSOPRÁN
Kateřina Ghannudi HARFA
Jan Krejča TEORBA
Caccini / Monteverdi / Strozzi / Merula:
Ty spíš, duše moje
27
09

Ú T E R Ý 19. 0 0

OPAVA
Kostel sv. Václava

Goeyvaerts String Trio (BEL)
Cappella Mariana
Ockeghem / Desprez / Pärt / Smolka: Media Nova

z áv ě r e č n ý ko n c e r t
28
09

STŘEDA 18.00

OSTRAVA-CENTRUM
Katedrála Božského Spasitele

Barocco sempre giovane
SÓLISTA: Jiří Vodička HOUSLE

Hipocondria Ensemble
Jan Hádek DIRIGENT
SÓLISTÉ: Hana Blažíková SOPRÁN
Jaromír Nosek BAS

Bennewitzovo kvarteto
Zemlinského kvarteto

Filharmonie Hradec Králové
Tomáš Brauner DIRIGENT
Český ﬁlharmonický sbor Brno
Petr Fiala SBORMISTR
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová SOPRÁN
Richard Samek TENOR • Svatopluk Sem BARYTON

Locatelli / Tartini / Corelli: Virtuózní koncerty

Brixi: Hudba Prahy 18. století

Haydn / Mozart / Mendelssohn

Dvořák: Svatební košile

09
09

PÁT EK 18.0 0

BOLATICE
Kostel sv. Stanislava

22
09

Č T VR TEK 18.00

KOPŘIVNICE
Kostel sv. Bartoloměje

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

SCEAV

Bezručova
Opava

www.shf.cz

