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● 4. 5. od 18:00 h Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 

Soubor svatohorsk˘ch trubaãÛ

THOMAS HAMPSON  
ZPÍVÁ CIGÁNSKÉ MELODIE A. DVO¤ÁKA
v orchestrální úpravû Sylvie Bodorové – âESKÁ PREMIÉRA

Katefiina Englichová (harfa) 

Komorní filharmonie Pardubice – diriguje Marek ·tilec

● 6. 5. od 19:00 h Kostel sv. Jakuba Pfiíbram
VARHANNÍ RECITÁL MICHAELY KÁâERKOVÉ

● 15. 5. od 19:00 h Kostel sv. Jakuba Pfiíbram
SPIRITUÁLY A GOSPELY
Skupina Let’s go a duo T’n’T

● 20. 5. od 19:00 h Galerie F. Drtikola Pfiíbram
DOLEÎALOVO KVARTETO

● 29. 5. od 19:00 h Galerie F. Drtikola Pfiíbram
FURIANT – 
INSPIRACE A INTERPRETACE  
Folklorní soubor JARO a klavíristé 

Terezie Fialová a Karel Vrti‰ka

● 5. 6. od 19:00 h Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram
SLAVNOSTNÍ ZÁVùR FESTIVALU

A. DVO¤ÁK: STABAT MATER
AlÏbûta Poláãková, Markéta Cukrová, 

Richard Samek, David Nykl

Moravsk˘ komorní sbor

Karlovarsk˘ symfonick˘ orchestr – diriguje Tomá‰ Brauner

D O P R O V O D N ¯ P R O G R A M
● 14. 5. od 11:00 h Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram
O RUSALCE 
Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ 

(uzavfiené pfiedstavení pro Ïáky základních ‰kol)

● 22. 5. od 16:00 h Hofiej‰í Obora
KONCERT OPEN AIR 
Úãinkují Ïáci pfiíbramsk˘ch ZU· a Pfiíbramsk˘ 

mûstsk˘ orchestr pod vedením Milana Baginského

Pofiadatelem festivalu je
MùSTO P¤ÍBRAM

Festival se koná pod zá‰titou 
hejtmana Stfiedoãeského kraje 
MVDr. Josefa ¤iháka

Festival je ãlenem  Asociace
hudebních festivalÛ âeské republiky



áÏené dámy, váÏení pánové.

Je mi ctí, Ïe Vás mohu pozdravit a pfiivítat na

46. roãníku Hudebního festivalu Antonína

Dvofiáka v Pfiíbrami. Mûsto a jeho okolí je s Dvofiáko-

v˘m Ïivotem a dílem neodmyslitelnû spjato. VÏdyÈ

právû zde, na Vysoké, ve vesniãce skryté na úpatní

brdsk˘ch kopcÛ, zkomponoval Mistr Dvofiák dlouhou

fiadu sv˘ch skladeb. A byla to nejen Vysoká, ale i Pfií-

bram, Bfiezové Hory, Bohutín, Tfiebsko a dal‰í místa,

kde Antonín Dvofiák, jeden z na‰ich nejznámûj‰ích

hudebních skladatelÛ, ãerpal inspiraci pro svá jedineãná hudební sdûlení.

V leto‰ním roce, kdy si pfiipomínáme 110. v˘roãí úmrtí Antonína Dvofiáka, je

pro nás pfiíleÏitostí znovu si pfiipomenout Mistrovy skladby a dobu, kdy vznikly.

Svût tehdy stál na prahu prÛmyslové revoluce. Lidstvo si je‰tû neproÏilo trauma

svûtov˘ch válek, nemûlo zku‰enost s vraÏdûním ve jménu ideologií.

Antonín Dvofiák jako mimofiádnû citliv˘ ãlovûk vnímal úÏasnou sílu lidské

mysli a lidsk˘ch rukou, které dokázaly vdechnout Ïivot do té doby nevídan˘m

technick˘m skvostÛm. Byl fascinován silou parního stroje, kter˘ dokázal rozbûh-

nout obfií kola a lodní ‰rouby mohutn˘ch dÛlních strojÛ, lokomotiv ãi zaoceán-

sk˘ch parníkÛ. Souãasnû ale jeho ohromující talent dokázal zachytit i pomíjivou

krásu prvních ranních paprskÛ ãi smutn˘ch stfiíbrn˘ch perel mûsíãního svitu 

uprostfied Rusalãina jezírka.

Snad nejvíce DvofiákÛv génius vynikl bûhem jeho cesty do Ameriky. Právû tam,

za Atlantick˘m oceánem, mohl naplno vyjevit svÛj talent. Vznikly tak skladby pl-

né oslavy radosti ze Ïivota a ze svobody, která se lidem v novém svûtû otevfiela.

Ale ani za dalek˘m oceánem nezapomnûl Mistr Dvofiák na svÛj domov. I tady ve

sv˘ch skladbách vzpomíná na svoji milovanou Vysokou a Pfiíbramsko.

Podobnû jako pro v‰echny Pfiíbramáky, je i pro mû velk˘m závazkem i radostí

skuteãnost, Ïe v Pfiíbrami udrÏujeme tradici Dvofiákova festivalu. Jeho vznik se

datuje do roku 1969. Iniciátorem tehdy byla Spoleãnost Antonína Dvofiáka. Dnes

festival pofiádá mûsto Pfiíbram za podpory Stfiedoãeského kraje. Bûhem své exi-

stence se Hudební festival Antonína Dvofiáka zafiadil mezi kulturní akce vysoké

umûlecké úrovnû a vybudoval si nezanedbatelné postavení kvûtnového hudební-

ho svátku v âeské republice. VáÏím si toho, Ïe mohu b˘t pokraãovatelem této

krásné tradice, kterou pfiedáváme poselství o  na‰em jedineãném spoluobãanovi

Antonínu Dvofiákovi budoucím generacím.

VáÏení pfiátelé Dvofiákovy hudby.

Pfieji vám krásné hudební záÏitky a pûkné chvíle proÏité v Pfiíbrami a ve stfied-

ních âechách.

MVDr. JOSEF ¤IHÁK, hejtman Stfiedoãeského kraje

áÏené dámy, váÏení pánové, váÏení hosté,

opût po roce mám jedineãnou pfiíleÏitost 

k tomu, abych Vás jménem mûsta Pfiíbrami

co nejsrdeãnûji pfiivítal na 46. roãníku Hudebního

festivalu Antonína Dvofiáka. Právû s na‰ím mûstem 

a jeho blízk˘m okolím je neodmyslitelnû spjato zra-

lé a vrcholné období Mistrovy skladatelské tvorby. 

Leto‰ní roãník, v rámci kterého si pfiipomeneme

110. v˘roãí Mistrova úmrtí, je pofiádán za podpory

mûsta Pfiíbrami a Stfiedoãeského kraje.

Aãkoliv je Pfiíbram povaÏována spí‰e za mûsto s bohatou hornickou historií,

postupem ãasu se zde zaãalo konat více a více kulturních akcí. AÈ uÏ zmíním na-

pfiíklad Svatohorskou ‰almaj, Mûstské slavnosti a mohl bych jmenovat i dále,

myslím, Ïe s klidn˘m svûdomím mohu fiíci, Ïe právû Hudební festival Antonína

Dvofiáka patfií mezi ty nejv˘znamnûj‰í a také mezi ty, které si u Vás získávají

stále vût‰í obdiv a tû‰í se ãím dál vût‰ímu zájmu. O této skuteãnosti svûdãí i fakt,

Ïe kromû prostor pfiíbramského divadla se festival roz‰ífiil také do dal‰ích míst

ve mûstû nebo blízkém okolí. Jsem velice py‰n˘ na to, Ïe aãkoliv Pfiíbram ne-

patfií k nejvût‰ím mûstÛm v na‰í republice, mÛÏe se py‰nit festivalem takového

formátu. Myslím, Ïe smûfiování kultury v na‰em mûstû je vedeno správn˘m

smûrem. ZároveÀ jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe Hudební festival Antonína Dvofiá-

ka mÛÏe smûle konkurovat podobn˘m akcím ve vût‰ích mûstech.

Osobnû pokládám Hudební festival Antonína Dvofiáka za obrovsk˘ pfiínos pro

na‰e mûsto. Z tohoto dÛvodu se kaÏdoroãnû snaÏíme z rozpoãtu mûsta festival

nemalou mûrou podporovat a pfiispût tak k tomu, aby v na‰em mûstû mohla b˘t

tato krásná tradice zachována a mohla se dále rozvíjet. Obrovskou v˘hodou fes-

tivalu je i délka jeho trvání, a pokud nûkter˘ z koncertÛ z ãasov˘ch dÛvodÛ ne-

stihnete, mÛÏete si vybrat jin˘ z jeho bohatého programu. Za sebe bych chtûl

festivalu popfiát mnoho úspûchÛ a kvalitních umûlcÛ také do dal‰ích let.

AÈ uÏ se rozhodnete nav‰tívit kter˘koliv z  koncertÛ, chtûl bych Vám z celé-

ho srdce popfiát jedineãn˘ a nezapomenuteln˘ záÏitek, kter˘ navÏdy zÛstane ve

Va‰í pamûti. 

Zvlá‰tní podûkování bych chtûl vyjádfiit panu Antonínu Dvofiákovi III., vnu-

kovi slavného hudebního mistra, za neocenitelnou pomoc pfii organizaci hudeb-

ního festivalu.

Ing. PAVEL PIKRT, starosta mûsta Pfiíbrami

V V



SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU   

Thomas Hampson 
zpívá Cigánské melodie Antonína Dvofiáka
Komorní filharmonie Pardubice – diriguje Marek ·tilec 
Katefiina Englichová (harfa)

Sylvie Bodorová Jubiloso – slavnostní pfiedehra

Antonín Dvofiák âeská suita D dur, op. 39

– P¤ESTÁVKA –

Wolfgang Amadeus Mozart Symfonie ã. 35, D dur, K. 385, 
„Haffnerova“

Antonín Dvofiák Cigánské melodie, op. 55
(Sylvie Bodorová – (nûmeck˘ text Adolf Heyduk)
úprava pro orchestr)

THOMAS HAMPSON je na mezinárodní scénû neobyãejnû uznávan˘ jako 

operní zpûvák a velvyslanec americké písnû a jeho hlas je zachycen na fiadû na-

hrávek. Americk˘ barytonista má na svém kontû vystoupení v nejv˘znamnûj-

‰ích svûtov˘ch koncertních síních a operních domech, a to spolu s mnoha 

renomovan˘mi zpûváky, pianisty, dirigenty a orchestry. ZároveÀ projevuje ak-

tivní zájem v oblasti nastudování, vzdûlávání, hudebního pfiesahu a techniky.

Hampson je jedním z nejinovativnûj‰ích a nejvyhledávanûj‰ích sólistÛ dne‰-

ka. V nedávné dobû byl ocenûn reprezentanty Metropolitní opery v New Yorku

jako „Met Mastersinger“ a byl uveden do sínû slávy Americké akademie umû-

ní a vûd i ãasopisu Gramophone pro rok 2013. Thomas Hampson získal celo-

svûtové uznání za peãlivû nastudované a tvofiivû vystavûné programy, vãetnû

svého proslulého projektu „Zpûv Ameriky“. Jako jeden z nejv˘znamnûj‰ích in-

terpretÛ nûmecké romantické písnû vyuÏívá toto umûní ve prospûch mezikul-

turního dialogu a porozumûní prostfiednictvím nadace Hampsong.

Pro sezónu 2013-14 Thomas Hampson  pfiipravuje svÛj debut v ústfiední roli

Bergova Wozzecka (ã. Vojcka) v Metropolitní opefie. Hvûzdn˘ v˘stup zopaku-

je v roli Simona Boccanegry ve VídeÀské státní opefie a znovu se objeví i jako

Amfortas v Parsifalovi v Lyrické opefie v Chicagu, Giorgio Germont v La tra-

viatû v Bavorské státní opefie, Mandryka v Arabelle na salcburském Velikonoã-

ním festivalu nebo Scarpia v Tosce v Nûmecké opefie v Berlínû i v lond˘nské

Královské opefie. Svou koncertní sezonu pak otevfie nastudováním Eislerovy

4. kvûtna 2014, 18:00 hodin
Divadlo Antonína Dvofiáka Pfiíbram



Ernste Gesänge spolu se Staatskapelle Dresden pod taktovkou Christiana Thie-

lemanna. Chystá se také na pfiednesení dûl Brahmse, Schuberta a Wolfa bûhem

evropského turné v doprovodu amsterdamské Sinfonietty, které bude mít celkem

dvanáct zastávek.

MAREK ·TILEC patfií k nejtalentovanûj‰ím pfiedstavitelÛm

mladé dirigentské generace. Hudební studium zaãal na PraÏské

konzervatofii v houslové tfiídû Dany Vlachové. Dirigování studoval

u Leo‰e Svárovského, je absolventem praÏské HAMU. Spolupra-

cuje s vût‰inou ãesk˘ch symfonick˘ch orchestrÛ a pfiedních sólis-

tÛ – ·tefan Margita, Ivan Kusnjer, Andrea Kalivodová, Katefiina

Englichová, Irvin Veny‰ a dal‰í. Je mimo jiné absolventem Inter-

national Järvi Academy, uãastnil se mistrovsk˘ch kurzÛ Vladimíra

Kiradjeva v Reichenau, Gerda Albrechta v Ahrenshoopu a legen-

dárního Jorma Panuly ve V̆ maru. V bfieznu 2010 absolvoval stu-

dijní pobyt u San Francisco Symphony a jeho ‰éfdirigenta Michae-

la Tilsona Thomase, kter˘ ho jako jeho tutor v lednu 2014 pozval k elitnímu 

orchestru New World Symphony na Miami. Od roku 2012 nahrává spoleãnû 

s âesk˘m národním symfonick˘m orchestrem komplet orchestrálního díla ZdeÀ-

ka Fibicha pro spoleãnost Naxos (zatím 5 CD) a pro stejnou firmu nahrál v záfií

2013 s Komorní filharmonií Pardubice osm symfonií Franze Ignaze Becka. Za

svoje nahrávky Fibicha získal v Anglii prestiÏní ocenûní „Nahrávka roku“ 

a Hudební rozhledy oznaãily stejné nahrávky jako „Projekt roku 2013“.

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE patfií jiÏ od svého zaloÏení v ro-

ce 1969 mezi ‰piãkové ãeské orchestry. Její pestr˘ repertoár sahá od barokních

skladeb pfies hudbu období klasicismu a romantismu aÏ po soudobé kompozice.

Koncertuje nejen v Pardubicích, ale i v dal‰ích mûstech celé republiky a v za-

hraniãí. Pravidelnû se úãastní nejv˘znamnûj‰ích festivalÛ v âeské republice, ja-

k˘mi jsou MHF PraÏské jaro, Smetanova Litomy‰l, JanáãkÛv máj Ostrava,

Mezinárodní hudební festival âesk˘ Krumlov a dal‰í. Prvním ‰éfdirigentem or-

chestru byl Libor Pe‰ek, v ãele orchestru se dále vystfiídali Libor Hlaváãek, Petr

Altrichter, Bohumil Kulínsk˘, Petr ·kvor, Róbert Stankovsk˘ a Leo‰ Svárovsk˘.

Od roku 2009 je ‰éfdirigentem Marko Ivanoviç. Orchestr vystupoval na prestiÏ-

ních evropsk˘ch pódiích (Concertgebouw v Amsterodamu, Festspielhaus v Salc-

burku, Musikverein ve Vídni ad.), koncertoval také v Japonsku a USA. PfiíleÏi-

tostnû je zván také k operním 

a divadelním projektÛm, na

svém kontû má desítky úspû‰-

n˘ch nahrávek pro domácí i za-

hraniãní hudební vydavatelství, 

v poslední dobû pfiedev‰ím pro

spoleãnost Naxos.

VARHANNÍ RECITÁL MICHAELY KÁâERKOVÉ

Sigfrid Karg-Elert Nun danket alle Gott
(1877 – 1933)

César Franck Prélude, Fugue et Variation, op. 18
(1822 – 1890)

Franti‰ek Musil Sonata solemnis
(1852 – 1908) (Allegro  – Canon – Fuga)

Johann Sebastian Bach Passacaglia c moll, BWV 582
(1685 – 1750)

Antonín Dvofiák Largo (ze symfonie ã. 9 
(1841 – 1904) „Z Nového svûta“)

Alexandre Guilmant Final (Sonata d moll)
(1837 – 1911)

MICHAELA KÁâERKOVÁ je v˘raznou osobností nastupují-

cí mladé generace ãesk˘ch varhaníkÛ. Pochází z Pfiíbrami , kde

se na místní ZU· zaãala vûnovat hudbû. Po maturitû na pfiíbram-

ském gymnáziu vystudovala varhany na PraÏské konzervatofii 

(Prof. Jan Hora), dále na Akademii múzick˘ch umûní v Praze

(Prof. Jaroslav TÛma) a na Hochschule für Musik und Theater

Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig (Prof. Stefan Engels –

varhany, Prof. Tobias Schade – cembalo). Bûhem studia se zú-

ãastnila mnoha mistrovsk˘ch kurzÛ pod vedením v˘znamn˘ch

pedagogÛ (Harald Vogel, Martin Sander, Lorenzo Ghielmi,

Olivier Latry, Ludger Lohmann) a v roce 2006 se stala laureát-

kou Mezinárodní varhanní soutûÏe v Opavû.

Vûnuje se pravidelné koncertní ãinnosti a spolupracuje s mno-

ha sbory, orchestry a barokními ansámbly (Symfonick˘ orchestr

âeského rozhlasu, Leipzig Baroque Orchestra, PraÏsk˘ smí‰en˘

sbor, Capella Regia, Art N). Jako sólistka vystoupila na koncertech v âeské re-

publice, Nûmecku (mj. sál Berlínské filharmonie, Gewandhaus Leipzig), Ra-

kousku, Itálii, Francii, Anglii (St.Paul’s Cathedral, London), USA a Japonsku.

V souãasné dobû se vûnuje pfiedev‰ím interpretaci ãeské hudby a uvádí pre-

miéry dûl soudob˘ch skladatelÛ.

6. kvûtna 2014, 19:00 hodin
Kostel sv. Jakuba Pfiíbram



20. kvûtna 2014, 19:00 hodin
Galerie Franti‰ka Drtikola Pfiíbram

15. kvûtna 2014, 19:00 hodin
Galerie Franti‰ka Drtikola Pfiíbram

SPIRITUÁLY A GOSPELY

Skupina Let’s Go a duo T’n’T

Swing Low, Sweet Charriot – Go, Tell It On The Mountain – He’s
Blessing Me (Norris Garner) – All We Ask (Donnie McClurkin) –
Oh, What A Beautiful City – Hold On – Sometimes I feel Like 
A Motherless Child – Don’t Let Nobody Turn You Round
a dal‰í…

DUO T'N'T vzniklo v roce 2003 

jako experiment Terezy Beãiãkové 

a Tomá‰e Ludvíãka – dvou zpûvákÛ,

ktefií chtûli vyzkou‰et, jaké rÛzné

Ïánry se dají zaranÏovat pro dva hla-

sy a jednu kytaru. âasem svÛj zámûr

pozmûnili a zamûfiili se i na tvorbu 

a interpretaci vlastních ãesky zpíva-

n˘ch písní. 

Pozdûji svÛj repertoár rozdûlili na dvû ãásti. První z nich tvofií písnû nejen 

o lásce urãené pro komorní prostfiedí, jako jsou literární kavárny nebo hudební

kluby a druhou gospely a spirituály, které s oblibou zpívají pfieváÏnû v men‰ích

kostelících. Vût‰ina tûchto tradiãních písní zní v a capella podání, pouze v˘ji-

meãnû jsou doprovázeny kytarou nebo mandolínou. Právû tímto jedineãn˘m po-

jetím se T'N'T odli‰ují od velk˘ch gospelov˘ch sborÛ – dva hlasy a dvû du‰e za-

stupují celou skupinu, cel˘ sbor.

LET’S GO! je název nové mezinárodní vokální skupiny zpívající a cappella

(bez nástrojÛ) v˘hradnû AMERICKÉ SPIRITUÁLY, které jsou pfiedchÛdci nejen

Gospelu, ale ve‰keré souãasné populární hudby. 

âleny skupiny – Lee Andrew Davi-

sona, Oldfiicha Zemana, Irenu Legát-

kovou, Tomá‰e Ludvíãka a Marka

·lechtu – spojuje nejen dlouholeté pfiá-

telství, utuÏené spoleãn˘m vystupová-

ním na stovkách koncertÛ, ale zejména

láska ke spirituálÛm. Vedle písní zná-

m˘ch se vûnují objevování a také 

úpravû aranÏmá písní ménû znám˘ch

ãi pfiímo zapomenut˘ch. 

DOLEÎALOVO KVARTETO

Antonín Dvofiák Kvartet op. 96 
Johannes Brahms 1. kvartet 
Ivan Kurz 4. kvartet

DOLEÎALOVO KVARTETO je souborem mladé generace hudebníkÛ, ktefií

ov‰em pfiímo navazují na dlouhou tradici ãeské kvartetní ‰koly. V roce 2003 jim

totiÏ prof. Karel DoleÏal pfiedal jméno kvarteta, které bylo zaloÏeno roku 1972

a patfií tedy svou tradicí k nejstar‰ím ansámblÛm v âechách. Inauguraãní kon-

cert nového DoleÏalova kvarteta probûhl 7. dubna 2005 v rámci komorního cyk-

lu Symfonického orchestru hlavního mûsta Prahy FOK. Program inauguraãního

koncertu pfiedurãil smûfiování souboru k nov˘m a neotfiel˘m projektÛm.

Kvarteto jiÏ nahrávalo pro âeskou televizi, úspû‰nû reprezentovalo âeskou

republiku na mezinárodní soutûÏi v Osace, kam bylo na základû nahrávky vy-

bráno pouze 10 kvartetÛ z celého svûta a DoleÏalovci se dostali do semifinále.

Ve svûtové premiéfie natoãili Kvartet B dur H. W. Ernsta pro âesk˘ rozhlas. 

V souãasném sloÏení – Václav Dvofiák a Ondfiej Pustûjovsk˘ housle, Martin

Stupka viola a Jan Zvûfiina violoncello hraje soubor od roku 2008 a jiÏ stihl 

uspût na soutûÏi Maxe Regera v Nûmecku, odkud si v fiíjnu 2009 odnesl 3. cenu

a pozvání na koncerty v Itálii. Pracuje pod vedením prof. Milana ·kampy a za-

jíÏdí také na konzultace k prof. Eberhartu Feltzovi do Berlína. 



FURIANT – INSPIRACE A INTERPRETACE

Folklorní soubor JARO 
a klavíristé Terezie Fialová a Karel Vrti‰ka 

âeské lidové tance a písnû   

Antonín Dvofiák: Slovanské tance
c. 1 C dur - Presto ( Furiant) – I. fiada op. 46
c. 2  e moll - Allegretto graziozo ( Mazurka) – II. fiada op. 72
c. 8 g moll - Presto ( Furiant) – I. fiada op. 46

TEREZIE FIALOVÁ patfií mezi v˘razné osobnosti mladé klavírní

generace. Vystudovala hru na klavír a na housle na Konzervatofii 

v Brnû, dále klavír na praÏské AMU (prof. I. Klánsk˘) a komorní

hru na Hochschule v Hamburku (prof. N. Schmidt). Je laureátkou

mezinárodních soutûÏí a komorní partnerkou mnoha pfiedních sólis-

tÛ (J. Bárta, J. ·pacek, S. ·aturová ad.) Koncertuje pravidelnû na

festivalech u nás i v zahraniãí (PraÏské Jaro, Meclenburg Vorpom-

men, Sarajevská zima, Septembre Musical Vevey, Verbier Festival

Academy ad), spolupracuje s orchestry a dirigenty a spolupodíle-

la se na vydání tfií CD, které byly skvûle hodnoceny ãeskou 

i zahraniãní kritikou ( „Outstanding Recording“ a „Recording of the

Months“ na IRR). 

KAREL VRTI·KA se narodil 27. kvûtna 1990 v Praze. Od ‰esti let

nav‰tûvoval ZU· Ilji Hurníka u paní profesorky Miroslavy Tomanové.

Ve studiu pokraãoval na Hudební ‰kole hlavního mûsta Prahy pod 

vedením profesora Jifiího Tomana.V roce 2010 úspû‰nû dokonãil baka-

láfiské studium na HAMU u doc. Borise Krajného a v roce 2012 absol-

voval magisterské studium na Hochschule für Musik v Norimberku 

s prospûchov˘m stipendiem ve tfiídû prof. Wolfganga Manze. V sou-

ãasné dobû pokraãuje v magisterském studiu v Praze na HAMU 

u Martina Kasíka. Karel Vrti‰ka je tfiináctinásobn˘m laureátem domá-

cích i mezinárodních soutûÏích.

FOLKLORNÍ SOUBOR JARO – toto jedineãné umûlecké tûleso zaloÏila 

v roce 1983 MgA. Îivana Vajsarová, umûlecká vedoucí a choreografka v jedné

osobû, pfii lidové ‰kole umûní v Radotínû. Navázala tak na ãinnost a odkaz pfied-

chozího taneãního souboru stejného jména, kter˘ v 50. letech 20. století zaloÏil

a vedl její otec, v˘znamn˘ ãesk˘ etnochoreograf, prof. Franti‰ek Bonu‰. 

Po roce 1989 se soubor pfiesunul 

z okraje Prahy 5 do jejího stfiedu – na

Smíchov a dnes pÛsobí v rámci ta-

neãního oboru na Základní umûlecké

‰kole ·tefánikova. Taneãní soubor

ãítá pfies 60 taneãníkÛ a podle vûko-

v˘ch kategorií se dûlí do dvou dût-

sk˘ch skupin Pramínek a Studánka 

a skupiny dospûl˘ch Kalina. 

Metodika v˘uky pfiipravuje taneã-

níky k dobrému zvládnutí jednotli-

v˘ch taneãních stylÛ lidového tance

z rÛzn˘ch regionÛ âech a Moravy

(zejména La‰ska) ale také lidov˘ch

tancÛ ze Slovenska. 

Jádro repertoáru tvofií lidové tance a hry z období jara a léta, ale nechybí ani

pÛsobiv˘ vánoãní program sestávající z koled v tradiãních kost˘mech a maskách

s typick˘mi rekvizitami.  Taneãní soubor Jaro pravidelnû uvádí tyto dva nejvût‰í

pofiady na jafie a v pfiedvánoãním období na Nové Scénû Národního divadla. 

V repertoáru taneãního souboru Jaro v‰ak nalezneme i pfiekrásné historické tan-

ce z období rokoka, ale i historickou polku z 19. století v dobov˘ch kost˘mech.  

Soubor pod tímto ‰piãkov˘m vedením vystupuje na koncertech a festivalech

nejen po âeské republice, ale i v zahraniãí (Francie, Nûmecko,  Itálie, Holand-

sko, Mallorka, Kypr, Hong Kong, Macao, USA ad.) Na úspû‰ích taneãního sou-

boru Jaro se velkou mûrou podílí vynikající práce Muziky Jara pod vedením

Karla Mezery, která se souborem spolupracuje jiÏ dvacet let.

VáÏení pfiátelé,
Hudební festival Antonína Dvofiáka v Pfiíbrami patfií
mezi v˘znamné kulturní akce v rámci Stfiedoãeského
kraje. Jsem rád, Ïe Folklorní sdruÏení âR se letos na
tomto festivalu mÛÏe také podílet. Propojení tzv. váÏné

hudby a lidové muziky má své hluboké opodstatnûní. I ti nejvût-
‰í hudební velikáni, k nimÏ patfií i Antonín Dvofiák, ãerpali in-
spiraci z odkazu pfiedkÛ. Jsem velice rád, Ïe pfii leto‰ním roãní-
ku bude tato skuteãnost zdÛraznûna. 

Chtûl bych velmi ocenit práci programové fieditelky festivalu,
paní Albíny Hou‰kové a jejího t˘mu. RovnûÏ musím vyzdvihnout
vzornou organizaãní práci Mûsta Pfiíbram.

S úctou
Zdenûk P‰enica, pfiedseda Folklorního sdruÏení âR

29. kvûtna 2014, 19:00 hodin
Galerie Franti‰ka Drtikola Pfiíbram



5. ãervna 2014, 19:00 hodin
Divadlo Antonína Dvofiáka Pfiíbram

SLAVNOSTNÍ ZÁVùR FESTIVALU 

Antonín Dvofiák: Stabat mater

AlÏbûta Poláãková, soprán
Markéta Cukrová, mezzosoprán
Richard Samek, tenor
David Nykl, bas 

Moravsk˘ komorní sbor
Karlovarsk˘ symfonick˘ orchestr – diriguje Tomá‰ Brauner

ALÎBùTA POLÁâKOVÁ – soprán. Sólistka opery

Národního divadla v Praze  (od r.2003). Vytvofiila zde

fiadu rolí, napfi. Mafienku v Prodané nevûstû, Rusalku ,

Elvíru v Donu Giovannim nebo Li‰ku Bystrou‰ku. Je

laureátkou fiady mezinárodních pûveck˘ch soutûÏí, na-

pfi. Mezinárodní pûvecké soutûÏe A. Dvofiáka nebo  pû-

vecké soutûÏe Anglo-Czechoslovac Trust v Lond˘nû,

kde zároveÀ získala cenu Emy Destinové.  Bohatá je 

i koncertní ãinnost AlÏbûty Poláãkové doma i v zahra-

niãí,do níÏ patfií duchovní i písÀová tvorba. Spolupra-

cuje s v˘znamn˘mi orchestry i dirigenty a vystupuje na

fiadû mezinárodních hudebních festivalÛ. V leto‰ním

roce se zÛãastnila v roli Donny Elvíry po boku Rolanda

Villazona  natáãení dokumentu „Rolando meet’s Don

Giovanni“ pro  britskou  televizi  BBC2.

MARKÉTA CUKROVÁ – mezzosoprán, patfií mezi

nejvyhledávanûj‰í interpretky ve svém oboru. Je hos-

tem mnoha uskupení interpretujících na ‰piãkové 

úrovni hudbu stfiedovûkou (Mala Punica/Itálie, Club

Mediéval/Belgie) a hudbu barokní (Collegium Maria-

num, Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensem-

ble Baroque, Capella Regia, Arte dei Suonatori/

Polsko, Wroclawská filharmonie/Polsko, Göttingen

Festival Orchestra/Nûmecko). 

Markéta Cukrová hostuje na scénû Národního diva-

dla v Praze. 

RICHARD SAMEK – tenor. Je laureátem fiady mezi-

národních soutûÏí, napfi. Mezinárodní pûvecké soutûÏe

A. Dvofiáka a pûvecké soutûÏe M. S. Trnavského. V ro-

ce 2006 debutoval na jevi‰ti Národního divadla v Brnû.

V souãasné dobû je ãlenem operního souboru

Národního divadla Praha, hostem v Divadle J. K. Tyla 

v v Divadle F. X. ·aldy v Liberci a v Národním divadle

moravskoslezském v Ostravû. Richard Samek je stál˘m

hostem Staatsoperette Dresden. Spolupracuje s v˘znam-

n˘mi komorními a symfonick˘mi orchestry a vystupuje

na fiadû mezinárodních hudebních festivalÛ. 

DAVID NYKL – bas. Je laureátem Mezinárodní pû-

vecké soutûÏe A. Dvofiáka v Karlov˘ch Varech. Od ro-

ku 2008 je sólistou Národního divadla Brno a od ro-

ku 2009 je pravideln˘m hostem v Národním divadle 

v Praze, od roku 2013 také hostuje v Divadle J.K. Tyla

v Plzni.  V letech 2006 – 2008 vystupoval jako Masetto

(Don Giovanni) v rámci Opery Mozart ve Stavovském

divadle v Praze.

TOMÁ· BRAUNER se v souãasné dobû fiadí k velmi

vyhledávan˘m dirigentÛm své generace. Vystudo-

val hru na hoboj a dirigování na PraÏské konzervatofii 

a obor dirigování na Hudební akademii múzick˘ch 

umûní. V roce 2010 se stal laureátem Mezinárodní di-

rigentské soutûÏe Dimitrise Mitropoulose v Athénách.

Od záfií 2013 se Tomá‰ Brauner novû stává ‰éfdirigentem PlzeÀské filharmonie.

Pozici hlavního hostujícího dirigenta zastává od roku 2006 také v âeském ná-

rodním symfonickém orchestru. Tomá‰ Brauner pravi-

delnû spolupracuje s renomovan˘mi orchestry, jak˘mi

jsou napfi. Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu,

PraÏská komorní filharmonie, Státní moskevsk˘ rozhla-

sov˘ orchestr, Orchestra of colours Athény, Filharmonie

Bohuslava MartinÛ Zlín, Moravská filharmonie

Olomouc a mnoho dal‰ích. V dubnu 2008 se podílel na

nastudování Janáãkovy opery Její pastorkyÀa v Mexico

City v Palacio del Bella Artes. Jako operní dirigent pÛ-

sobí v opefie Divadla J. K. Tyla v Plzni, Státní opery

Praha a také pravidelnû spolupracuje s Národním diva-

dlem moravskoslezsk˘m v Ostravû, kde se podílel napfi.



na nastudování Verdiho Otella, Nabucca, Massenetova Dona Quichotta ãi Gou-

nodovy opery Romeo a Julie ad. Sezóna 2013/14 zahrnuje provedení Alpské

symfonie na zahajovacím koncertu Festivalu Richarda Strause  se Symfonic-

k˘m orchestrem âeského rozhlasu. Koncerty s Prague Philharmonia-PKF 

v Koreji a natáãení Slovansk˘ch rapsodií Antonína Dvofiáka s PlzeÀskou fil-

harmonií. V Ostravské opefie nastuduje Verdiho operu Ernani.

KARLOVARSK¯ SYMFONICK¯

ORCHESTR (KSO) oslaví v leto‰-

ním roce svou 180. koncertní sezonu,

fiadí se tak mezi nejstar‰í symfonické

orchestry svûta. ZaloÏen byl uÏ roku

1835 skladatelem, houslistou a diri-

gentem Josefem Labitzk˘m jako se-

zónní lázeÀské tûleso. O ãtyfiicet let

pozdûji jej Labitzkého syn August

promûnil ve stál˘ symfonick˘ orchestr

s v‰estrann˘m repertoárem. Ze stál˘ch

dirigentÛ se na profilu tûlesa v˘raznû

podíleli Václav Neumann, pozdûj‰í

‰éfdirigent âeské Filharmonie, Vladi-

mír Matûj, Josef Hercl a Radomil

Eli‰ka. Na jejich odkaz navázal v letech 1991 – 1998 Angliãan Douglas

Bostock, v letech 2004 aÏ 2009 zde pÛsobil jako ‰éfdirigent prof. Jifií Stárek.

Od ãervence 2011 zastává pozici ‰éfdirigenta orchestru Francouz Martin Lebel.

Ve svém repertoáru má Karlovarsk˘ symfonick˘ orchestr nejen klasická díla

18. a 19. století, ale ãasto do svého programu fiadí i mimofiádné projekty. V loÀ-

ském roce napfi. svûtovou premiéru Rockové m‰e ãeského skladatele Daniela

Kyzlinka nebo natoãení CD Sinael Jazz Symphony Kry‰tofa Marka. KSO je ta-

ké organizátorem jednoho z nejstar‰ích hudebních festivalÛ v Evropû –

Dvofiákova karlovarského podzimu (v záfií 2014 probûhne jiÏ 56. roãník). 

MORAVSK¯ KOMORNÍ SBOR (MKS) vznikl

na poãátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradice

sborového zpûvu ostravského regionu i na profesio-

nální umûleckou úroveÀ Ostravského filharmonické-

ho sboru. MKS je smí‰ené pûvecké tûleso, jehoÏ ãty-

fiiceti-ãlenn˘ základ tvofií renomovaní zpûváci

z profesionálních souborÛ a poloprofesionálních

sdruÏení.

14. kvûtna,  Divadlo Antonína Dvofiáka
Pfiíbram, 11:00 hodin 
O RUSALCE  

Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ – 
uzavfiené pfiedstavení 
pro Ïáky základních ‰kol  

Pfiedstavení je urãeno nejmlad‰ím divákÛm a pfiiná‰í v˘bûr

scén ze slavné Dvofiákovy opery Rusalka. Autorkou úpra-

vy a zároveÀ reÏisérkou je Lilka Roãáková Rybáfiová, hu-

debního nastudování a klavírního doprovodu se ujala Iva-

na Janeãková, hudební spoluprací pfiispûl dirigent Ivan

Pafiík. Opera Rusalka je v této úpravû podstatnû zkrácena,

a to na pouh˘ch 45 minut, v˘bûr scén je pfiizpÛsoben chá-

pání dûtského diváka. V sólov˘ch rolích vystupují mladí

ãlenové opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Zámûrem autor-

ky úpravy a reÏisérky je vhodnou formou pfiiblíÏit dûtem

nejen tuto operu Antonína Dvofiáka, ale operu vÛbec.

22. kvûtna, Hofiej‰í Obora, 16:00 hodin 
KONCERT OPEN AIR

Z melodie do melodie 1. 
aneb od Bacha po Vlacha

Úãinkují Ïáci pfiíbramsk˘ch ZU· 
a Pfiíbramsk˘ mûstsk˘ orchestr
pod vedením Milana Baginského, 
dirigují Milan Baginsk˘ 
a Bohuslav Burda

Doprovodn˘ program
Hudebního festivalu Antonína Dvofiáka Pfiíbram 2014



Mediální partnefii festivalu:

Partnefii festivalu:

POMNÍK ANTONÍNA DVO¤ÁKA,
HO¤EJ·Í OBORA, P¤ÍBRAM


