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HF AD PŘÍBRAM JE ČLENEM ASOCIACE HUDEBNÍCH FESTIVALŮ ČR

24. 4.

Slavnostní zahájení festivalu:

26. 4.

České filharmonické kvarteto

28. 4.

Jiří Rajniš – Biblické písně

2. 5.

Prah-a-harP kvartet

3. 5.

Václav Hudeček

5. 5.

Benefiční koncert pro Vilu Rusalka: Jana Boušková

10. 5.

PhDr. Jiří Vejvoda „Příběhy v tónině života“

12. 5.

Duo Futuro

15. 5.

Radek Baborák (Baborák Ensemble)

24. 5.

Gabriela Beňačková

Pavol Breslik (SR), Adriana Kučerová (SR), SOČR,
dirigent Ondrej Lenárd (SR)
Divadlo A. Dvořáka Příbram, 19.00 hod.

26. 5.
28. 5.

Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.
Varhanní doprovod: Michaela Káčerková
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Třebsko, 19.00 hod.
Kostel sv. Jakuba, Příbram, 19.00 hod.
Klavírní doprovod: Lukáš Klánský
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, 19.00 hod.
Součástí akce bude i zpřístupnění vily Rusalka veřejnosti.
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.
Klavírní doprovod: Ivo Kahánek
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.
MěÚ Březnice, Reprezentační sál, 19.00 hod.
Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.
Host koncertu: mezzosopranistka Ester Pavlů
Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.

Kristina Vaculová

Varhanní doprovod: Ondřej Múčka
Zámek Březnice, kaple, 19.00 hod.

Koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka
v Karlových Varech
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

2. 6.

Clarinet Factory

4. 6.

Den s Antonínem Dvořákem

4. 6.

Immersive concert

7. 6.

Závěrečný koncert festivalu:

Městské muzeum Březnice / Galerie Ludvíka Kuby, nádvoří, 19.00 hod.
Open air akce zahrnující cca 20 samostatných koncertů a pořadů.
Účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent,
David Rutherford (USA) – dirigent, Příbramská filharmonie
Dům Natura, Příbram, 19.00 hod.

A. Dvořák: Requiem

Účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent, PKF – Prague philharmonia,
sólisté: Jana Šrejma Kačírková, Ester Pavlů, Josef Moravec, Martin Gurbaľ,
Pražský komorní sbor, příbramské sbory
Svatá Hora u Příbrami, 19.00 hod.

Milí příznivci vážné hudby,
Hudební festival Antonína Dvořáka letos oslaví 50 let své existence. V linearitě lidského života
se pro takové výročí vžilo označení abrahámoviny, odvozené od postavy biblického patriarchy.
Přestože souvislost není zcela jasná, jde patrně o věk, kdy je člověk již natolik zkušený, aby svá
rozhodnutí dělal s rozvahou, a současně ještě natolik otevřený, aby přijal novou výzvu. Myslím,
že pro povahu příbramského festivalu bychom těžko hledali přiléhavější paralelu.
O rozvaze svědčí uměřená dramaturgie, která má své pevné pilíře. Tím základním je trvalá
péče o Dvořákův umělecký odkaz, který je stále znovu oživován aktuálními, objevnými interpretacemi. Padesát koncertních sezón přesvědčivě dokazuje, že Dvořákovo díla se ani nevyčerpává, ani neulpívá v minulosti.
Stejně silné jako tematické ukotvení festivalu je také jeho regionální zasazení, jež důsledně
respektuje topografii Dvořákova zdejšího pobytu. Dvořákovská hudební přehlídka je stále pevnou osou kulturního kalendáře Příbramska, bytostně spjatá s jeho atmosférou a jedinečnou
spiritualitou. Tu konečně podtrhují také různorodé koncertní prostory, často sakrální povahy,
jakými jsou Svatá Hora u Příbrami, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku, kostel sv. Jakuba Staršího v Příbrami či kaple březnického zámku.
Otevřenost novým výzvám a schopnost číst znamení času pak dokládá rozšiřování záběru
festivalu, který kromě klasické koncertní linie košatí do řady akcí věnovaných dětskému posluchači, mládeži či seniorům.
Vývoj Hudebního festivalu Antonína Dvořáka mají návštěvníci letos možnost sledovat také
v rámci retrospektivní výstavy, připravené právě k padesátiletému jubileu. Oslavy půlstoletí
dvořákovské přehlídky navíc ozdobí tak velká jména jako Václav Hudeček, Gabriela Beňačková
či Radek Baborák.
Letošní ročník bude rozhodně výjimečný. Nenechme si jej ujít, přijeďme zažít Dvořáka na
Příbramsko, kam bytostně patří nejen kroky otištěnými ve zdejším kraji, ale také spirituální povahou významné části svého díla.

Ilja Šmíd, ministr kultury

Vážení a drazí milovníci dobré hudby,
středočeského rodáka Antonína Dvořáka můžeme bez nadsázky označit za největší osobnost,
která celosvětově proslavila náš kraj a celou zemi.
Více jak sto let si hudební znalci i laici kladou otázku, odkud bral jeden z nejvýznamnějších
hudebních skladatelů všech dob a nejhranější český skladatel onu neopakovatelnou invenci,
originalitu a poutavost hudebního díla, jež dodnes oslovuje a uchvacuje posluchače na celé
planetě.
Jsem přesvědčená, že trvalou umělcovou inspirací byl jeho milovaný kraj, kde se narodil, kde
tvořil a kam se vždy rád vracel z dalekých cest. Objevná a obdivovaná Dvořákova hudební syntéza vyvěrá právě z nepřeberné různorodosti, pestrosti a krásy našeho kraje. Motivy rodného
kraje nalezneme v celé jeho tvorbě. K hudební podstatě mistrova díla patří inspirace českým
folklorem, přiznaně otevřený obecně slovanský ráz tvorby i příklon k vlasteneckým námětům.
To vše se stalo právě tím, co nejvýrazněji obohatilo světovou hudební tvorbu.
Středočeský kraj je krajem Dvořákovým, ať je to rodná Nelahozeves, nebo Zlonice, kde se
učil hudební teorii, hrát na housle, klavír a varhany, nebo zámeček a rodinné letní sídlo ve Vysoké u Příbramě, kde nejen komponoval svá nejlepší díla, ale také s nadšením sadařil a choval
holuby. Je to však i kraj jako celek, kraj inspirující, obohacující a poskytující tvůrčí volnost a duševní pohodu.
Proto jsem s velkou radostí poskytla jubilejnímu padesátému ročníku Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka v Příbrami záštitu a podpořila partnerství Středočeského kraje.
Přeji Vám všem nezapomenutelné hudební zážitky.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

Vážení přátelé klasické hudby,
již několik týdnů si užíváme pozitivní energií naplněné jaro. Na Příbramsku však nemáme jaro
spojené jen s nádhernou přeměnou probouzející se přírody, ale již pět desetiletí také s mimořádnými hudebními prožitky oslavujícími dílo Antonína Dvořáka.
Antonín Dvořák patří díky své genialitě mezi nejvýznamnější světové hudební skladatele všech
dob a podstatnou část svého života spojil s Příbramskem. Díky jeho ohromující tvorbě se můžeme pyšnit tím, že Příbram je známa i daleko za hranicemi České republiky. Mimořádnost díla,
osobnosti Antonína Dvořáka i jeho lokální vazba byli zřejmě inspirací pro zakladatele hudebního
festivalu, který nese hrdě jeho jméno.
Čtvrtého května 1969 se ve vyprodaném příbramském divadle uskutečnilo zahajovací vystoupení prvního ročníku hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Během úvodního ročníku se uskutečnily čtyři koncerty, které se setkaly s mimořádným ohlasem a vystavěly velmi pevný základ tradici
přetrvávající již půl století.
Hudební festival Antonína Dvořáka za tu dobu ušel obrovský kus cesty a právem si vydobyl
vynikající renomé a věhlas. Zejména v posledních letech, kdy naše město svěřilo péči o toto své
rodinné stříbro profesionálům z neziskové společnosti Dvořákovo Příbramsko pod vedením Albíny
Houškové, se daří festival dále rozvíjet.
A jak nejlépe oslavit takto mimořádné výročí? Samozřejmě přehlídkou špičkové hudby zasazené opět do nádherných míst příbramského regionu. Oslava to bude skvostná - za účasti hvězd,
které u nás již v minulosti vystupovaly a zanechaly u publika hluboký dojem, ale i hudebních osobností, které jsme na našem festivalu ještě neviděli. Nenechme si tuto příležitost ujít.
Mnohokrát děkuji zakladatelům festivalu, ale i všem ostatním, kteří se kdy na jeho organizaci
podíleli a přispěli tak k tomu, že můžeme letos padesáté výročí slavit. Festivalu přeji mnoho dalších desetiletí úspěšné existence a nám divákům řadu krásných hudebních zážitků.

Mgr. Václav Švenda, místostarosta města Příbram

50. ročník festivalu je jistě dobrou příležitostí zamyslet se nad jeho tradicemi. Některé jsou od
jeho počátku, jiné vznikaly později.
První tradicí je, že festival byl vždy otevřen všem lidem bez rozdílu věku, vzdělání a různosti
životního zaměření posluchačů. Už ze své podstaty vítá všechny návštěvníky, kteří jsou naladěni
na poslech krásné klasické hudby. Téměř každým rokem přivítal také umělce, nebo celé soubory vrcholných kvalit. Jeho pořádání je propojeno stále se sálem Domu kultury Antonína Dvořáka
a většinou také s Dvořákovou Vysokou. K mé velké radosti mohu říci, že od jeho počátku patří
mezi stálé návštěvníky skladatelovi potomci. Krásným zvykem posledních ročníků je zapojení dětí
a mladých lidí do dění festivalu. Přivést mladé lidi k vnímání krásy je velký cílem a devizou. Tradicí
už se také stává nalézání nových prostor a míst při pořádání koncertů a festival se tak stává kulturním zážitkem nejen pro Příbramáky.
Posledním bodem, u kterého se krátce zastavím, je uvádění sakrálních děl. Do roku 1989 tato
díla uváděna nebyla a jistě není nutno vysvětlovat proč. Někdo si snad i mohl myslet, že Dvořákovo
dílo je oddělitelné od Boha. Celý skladatelův život byl ale mocně prodchnut vírou, nadějí a láskou
a tvorba je tímto Duchem prosycena přestože není označena jako sakrální. Na programu závěrečného koncertu je Dvořákovo Requiem, které má duchovní rozměr zcela mimořádný. Je to dílo,
které snad může působit obavy, že je příliš smutné nebo depresivní. Opak je pravdou. Ve skladatelově Requiem je zhudebněn pohled vzhůru, oddaná důvěra a spolehnutí na Hospodina. Je to
mocná oslava Boží jedinečnosti a všemohoucnosti. Requiem bude symbolickým zakončením 50.
ročníku HFAD a každý konec je zároveň začátek něčeho nového.
Přeji nám všem krásné hudební zážitky

Petr Dvořák, předseda Správní rady společnosti Dvořákovo Příbramsko, z.ú.

„Padesátka“... „jubileum“ ... „velké výročí“ ... mnoha slovy lze pojmenovat ročník, do kterého
náš festival vstupuje. Při přípravě retrospektivní výstavy jsme i sami s údivem zjišťovali, kolik
slavných jmen se objevuje na plakátech a programech, které léta ležely v archivu. Kouzlo –
a zároveň trochu smutku – vyvolává pomíjivost živého umění, zanechávajícího jen vzpomínku, pouhý odraz dojmu, v paměti těch tehdy přítomných. Nedá mi to, a myslím právě na ně,
některé zachycené s rozzářenýma očima na starých fotografiích – a zejména na ty řady nyní
bezejmenných, kteří festival připravovali, žili jeho realizací, prožívali bezesné noci, se střídavými nadějemi sledovali počasí i stejně proměnlivou podporu ze stran donátorů… a doufali, že
návštěvníci koncertů budou spokojeni.. Jim patří náš velký dík za těch krásných čtyřicet devět
ročníků. A vám, kteří na koncerty klasické hudby, o mnoho méně „in“, než té populární, chodíte,
tleskáte … a spolu s námi tuto hudbu milujete. Pro vás, pro nás a pro všechny ty, kteří byli před
námi – je tady 50. ročník!

Mgr. Albína Houšková, ředitelka

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu
k 50-ti letům Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka Příbram

24. 4. – 28. 9. 2018
Místo konání: Dům Natura (Plzeňská 134, Příbram)

POZVÁNKA
pozvanka_vystava.indd 1

Výstava se koná ve spolupráci se Státním oblastním
archivem v Praze – Státním okresním archivem
Příbram a Domem Natura.
Expozici doplňuje výstava Sdružení českých umělců
graﬁků Hollar na téma Inspirace hudbou.
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50 LET HUDEBNÍHO FESTIVALU
ANTONÍNA DVOŘÁKA V PŘÍBRAMI
1969–2018
Hudební festival vznikl roku 1969 z iniciativy Společnosti Antonína Dvořáka (předsedou byl
tehdy JUDr. Karel Mikysa) a Okresního kulturního střediska v Příbrami (v čele s Františkem
Černým), kterým tehdy přislíbilo finanční podporu ministerstvo kultury. A podpora to nebyla nikterak malá, protože umožňovala zvát i takové orchestry, jakými jsou např. Česká filharmonie,
Symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy, Pražský komorní orchestr, Slovenská filharmonie či Filmový symfonický orchestr. Na festivalu v těchto letech nechyběla ani celá řada vynikajících těles ze zahraničí, která v rámci účinkování na MHF Pražské jaro přijala pozvání také
příbramských pořadatelů. Příbramští se tak mohli stát svědky špičkových výkonů např. Leningradské filharmonie, Moskevské státní filharmonie, Varšavské státní filharmonie nebo Royal
Philharmonic Orchestra London s dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem
Jansonsem a Dimitrijem Kitajenkem. Po roce 1989 však došlo podobně jako v celé kulturní
sféře i zde k významným změnám, které poznamenaly jak tvůrčí tým, tak samotné financování
festivalu. Od roku 1990 převzalo pořádání festivalu přímo Město Příbram, organizační složku
pak vykonávaly různé subjekty, zejména pak Divadlo A. Dvořáka Příbram.

Slavnostní zahájení II. ročníku, Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami, 1970

Gabriela Beňačková, 1978

Eduard Haken, 1978

Pietní akt při zahájení IV. ročníku, Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami, 1972

V roce 1996 byla založena Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Jejím úkolem bylo
soustřeďovat finanční prostředky, vytvářet zajímavou dramaturgii a vhodnou propagací zvýšit zájem příbramských posluchačů o festivalové koncerty. Nadace ale fungovala jen do roku
1998, kdy vstoupil v platnost nový zákon o nadacích, který podmiňoval jejich existenci stálým
jměním 500 000 Kč. Proto festival přijalo pod svá křídla znovu Divadlo A. Dvořáka Příbram.
V roce 2001 se organizace festivalu ujal odbor školství, mládeže, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Příbram, nyní odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, který organizoval festival ve spolupráci s festivalovým výborem. Vůdčí osobností tohoto výboru byl od roku
1990 až do své smrti v roce 2002 PhDr. Vladimír Vepřek.
V následujících letech docházelo zejména v souvislosti s finanční podporou festivalu a změnami v organizačním týmu ke střídavému posilování a mírnému útlumu rozvoje festivalu. To se
odrazilo na počtu realizovaných koncertů, ne však na celkové úrovni festivalu, jehož dramaturgie každoročně přiváděla do Příbrami řadu předních umělců.

Beno Blachut, 1970

A. Markowski, Varšavská filharmonie, 1975

Václav Hudeček, 1971

Sofijská státní filharmonie, 1980

Felix Slováček, Československý komorní orchestr, 1978

Slavnostní zahájení XXXIV. ročníku, Svatohorští trubači, Galerie Františka Drtikola Příbram, 2002

Pietní akce při zahájení XXXVI. ročníku,
Divadlo A. Dvořáka Příbram, 2014

Eva Urbanová, 2004

Dvořákovo Příbramsko
V roce 2015 došlo k transformaci festivalu a přesunu pořadatelských práv na neziskovou organizaci Dvořákovo Příbramsko, vzniklou za tímto účelem z realizačního týmu let 2013–2015.
Tato transformace umožnila značný rozvoj festivalu. V předchozích třech letech docházelo k cca
10-15% nárůstu návštěvnosti, v roce 2016 byla kapacita sálů v porovnání s rokem 2015 navýšena o téměř 650 míst (2015–1783 míst, 2016–2430 míst). Návštěvnost koncertů byla více než
95%, což znamená, že koncerty 48. ročníku HF AD Příbram navštívilo přes 2300 diváků (v roce
2015 jich bylo 1562). Přibližně 900–1000 diváků se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo akcí konaných v rámci Dne s Antonínem Dvořákem (v Oblastní nemocnici Příbram, v MŠ, ZŠ, knihovně
Jana Drdy a na řadě dalších míst). Celkem tedy na koncertech a akcích festivalu bylo v roce 2016
cca 3300 návštěvníků. V roce 2017 se tento počet navýšil o dalších cca 500 návštěvníků, festivalové koncerty a doprovodné akce tedy navštívilo cca 3800 návštěvníků.
Základní programová linie festivalu je tvořena cca 13–15 koncerty, v jejichž programu se vedle
děl A. Dvořáka objevují jak skladby mistrů 18. a 19. stol., tak skladby současných skladatelů
(20. a 21. stol.), přičemž koncerty jsou situovány na velmi atraktivní místa regionu: do Památníku
A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, do prostor Svaté Hory u Příbrami, kostela sv. Jakuba Staršího,
Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámku Březnice, Zámku Dobříš, kostela v Třebsku ad. Koncertní řadu doplňuje velké množství doprovodných akcí. Každoročně přichází festival s novými
projekty či inovacemi - od roku 2014 je to velmi populární uvádění opery pro děti, od r. 2016
kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let, Benefice pro vilu Rusalka (spojená s mimořádným
otevřením vily pro veřejnost) či nová forma Open air projektu s širokým spektrem pořadů určených různým věkovým kategoriím. Celá řada programů byla vytvořena pro děti, počínaje interaktivními pořady přes operní představení až po výtvarnou soutěž pro děti prvního stupně ZŠ.
Ve festivalovém programu má místo i program pro seniory (besedy s emeritními umělci) nebo
spolupráce s hudebními školami či amatérskými uměleckými soubory.

Adam Plachetka, Plzeňská filharmonie, 2015

I přesto, že finanční situace festivalu nám v současné době neumožňuje zvát větší zahraniční
tělesa, daří se nám získávat pro festival naprostou špičku české hudební scény spolu s předními
umělci světovými. Prestiž festivalu potvrzuje i zájem umělců prezentovat na něm premiérově své
skladby, či v některých případech vytvořit dílo speciálně pro téma festivalu.
V současné době lze konstatovat, že HF Antonína Dvořáka Příbram svojí dramaturgií jak v základní koncertní linii, tak v doprovodném programu plní úlohu nositele vysoké umělecké kvality,
působí na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury a zároveň díky svému přímému propojení se
jménem a životem Antonína Dvořáka je velmi hodnotným reprezentantem regionu v kontextu
České republiky i zahraničí. Tento festival, patřící mezi prioritní kulturní akce nejen příbramského
regionu, ale celého Středočeského kraje, vzniká za finanční podpory Města Příbram, Středočeského kraje a dalších subjektů z veřejnoprávní i soukromé sféry. Záštitu nad festivalem převzali
v roce 2018 ministr kultury ČR Mgr. Ilja Šmíd a hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava
Pokorná Jermanová.

Radek Baborák, Orquestrina, 2016

Michaela Fukačová, Renata Ardaševová, 2016

Pavel Šporcl, 2017

Thomas Hampson, 2017

24. dubna

Slavnostní zahájení festivalu

ADRIANA KUČEROVÁ
PAVOL BRESLIK
ONDREJ LENÁRD

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
Divadlo A. Dvořáka Příbram, 19.00 hodin
Od 18.30 hodin pietní akt u sochy Antonína Dvořáka
Vystoupení Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR) vytvoří spojení prvního
a padesátého ročníku festivalu, neboť tento
ansámbl odehrál v Příbrami závěrečný koncert
v roce 1969. Program koncertu tehdy tvořily
8. a 9. symfonie A. Dvořáka. My tento koncert
připomeneme uvedením 8. symfonie, přičemž
v první polovině koncertu necháme zaznít nád-

herné operní árie a dueta v podání předních
slovenských pěvců, hostů významných světových operních scén. Jejich výběr není náhodný. Tak, jako v roce 1969 byl festival festivalem
Československým, tak nyní účast slovenských
umělců ve spojení s českým ansámblem evokuje tuto společnou existenci, v širším kontextu i s odkazem na její vznik v roce 1918.

Program koncertu:
A. Dvořák ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Karneval
A. Dvořák ������������������������������������������������������� Rusalka: „Měsíčku na nebi hlubokém“
A. Dvořák ��������������������������������������������������������������� Rusalka: „Vidino divná, přesladká“
A. Dvořák �����������������������������������Rusalka: závěrečná scéna – „Tady to bylo…“
J. Masenet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Thaïs – Meditation
Ch. Gounod�������������������������������������������������������������������������� Romeo a Julie: „Je veux vivre“
Ch. Gounod������������������������������������������������������������� Romeo a Julie: Ah! Lève-toi, soleil!
Ch. Gounod������������������������������������������������������������������������������������������ Romeo a Julie: Madrigal
pauza

A. Dvořák ������������������������������������������������������������������������ 8. symfonie G Dur, op. 88 (37´)
Součástí slavnostního zahájení 50. ročníku HF A. Dvořáka Příbram bude od 16:00 hod. zahájení retrospektivní výstavy k jubileu festivalu. Výstava, uspořádaná ve spolupráci se Státním
okresním archivem Příbram a Sdružením českých umělců grafiků Hollar, bude ke shlédnutí
v Domě Natura do 28. září 2018.

ADRIANA KUČEROVÁ (Slovenská republika) – soprán
Adriana Kučerová je nástupkyní slavné tradice slovenských sopranistek, jakými byly Lucia
Popp, Edita Gruberová a nebo Ľubica Vargicová. Absolvovala vokální studia na Vysoké škole
múzických umění v Bratislavě ve třídě Viktórie
Stracenské a na Národní konzervatoři v Lyonu. Na kontě má ocenění z mezinárodních
pěveckých soutěží (k nejvýznamnějším patří
první místo, absolutní vítězství a zisk dalších
čtyř cen na Mezinárodní soutěži Hans Gabor
Belvedere ve Vídni v roce 2005). Za mimořádný umělecký výkon jí byla dvakrát udělena
Cena Literárního fondu a v roce 2005 získala
také nominaci na ocenění „Dosky“ za postavu
Morgany v Händlově opeře Alcina. Je držitelkou ceny Nadácie Tatra banky a Krištáľového
krídla v oblasti „Hudba“ a rovněž Ceny ministra kultury Slovenské republiky. Hostovala
v prestižních operních domech, jakými jsou
např. Teatro alla Scala v Miláně, Bavorská
státní opera v Mnichově, Berlínská státní opera, Státní opera ve Vídni, pařížská Opera de

Bastille, Theater an der Wien, Houston Grand
Opera, Dallas Opera; vystoupila také v rámci Glyndebourne Festival & Touring Opera,
Salzburg Mozart Wochen, Salzburg Festival,
Pražského jara, Ravenna Festival, BBC Proms atd. Spolupracovala se světoznámými dirigenty – Danielem Barenboimem, Gustavem
Dudamelem, Vladimirem Jurowskim, Riccardem Mutim, Nicolausem Hamoncourtem, Fabiem Lusiim nebo Kentem Nagano. V sezóně
2013/2014 hostovala jako Anne Trulove v Stravinského opeře The Rake’s Progress v Deutsche Staatsoper v Berlíně, jako Lisaura v Händlově opeře Alessandro, představila se v rámci
koncertního provedení Händlovy opery Xerxes v Dortmundu a absolvovala též evropské
turné s další Händlovou operou Orlando pod
taktovkou Jeana-Christopha Spinosiho. V roce 2015 debutovala v Teatro Colon v Buenos
Aires, účinkovala ve Vídeňské státní opeře
v Nápoji lásky a v roce 2016 tamtéž debutovala v úloze Rosiny v opeře Lazebník Sevillský.

PAVOL BRESLIK (Slovenská republika) – tenor
Hvězdná kariéra tenoristy Pavola Breslika
začala v roce 2005, kdy jej kritici publikující
v časopisu „Openrwelt“ označili za „Nejslibnějšího pěvce roku“. V roce 2000 získal první
cenu v Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v České republice. Své studium
zakončil v mistrovských kurzech, které vedli
Yvonne Minton, William Matteuzzi, Mady Mesplé a Mirella Freni. V letech 2003 až 2006 byl
Pavol Breslik členem souboru Berlínské státní
opery Unter den Linden. Od roku 2006 vystupoval v Metropolitní opeře a ve významných
evropských operních domech a na festivalech.
Ve Vídeňské státní opeře zpíval Pavol Brslik party Lenského a Nemorina; v Bavorské
státní opeře debutoval ve dvou zásadních
rolích - Gennaro s Editou Gruberovou, a Edgardo s Dianou Damrau. V Covent Garden se
ujal partů Lenského i role Ferranda a Tamina. Hostoval také v Pařížské opeře, v Teatre

del Liceu v Barceloně, v Théâtre Royal de la
Monnaie v Bruselu, na Salzburském festivalu
a v Geneva Grand Théâtre. Od roku 2012, kdy
je členem Curyšské opery, zde zpíval party
Števy, Dona Ottavia, Fausta, Roberta Devereux, Nadira a Petera Quinta.
Vystoupil také jako Don Ottavio na festivalu v Aix-en-Provence a jeho australským debutem je Nadir v Sydney Opera. V Curyšské
opeře vystupoval v La Traviatě, v Nápoji lásky,
v Únosu ze serailu, v Marii Stuartovně a Evženu Oněginovi.
Od mladého věku je Pavol Breslik obeznámen se slovanskými lidovými a umělými písněmi, a několik let se věnuje německé písňové tvorbě, především dílu Franze Schuberta.
Vrcholem Breslikovy kariéry jako interpreta
písní byl v roce 2014 jeho debut na festivalu
Schubertiade v rakouském Schwarzenbergu.
Nedávno byla vydána Breslikova nahrávka
Schubertovy Krásné mlynářky.

ONDREJ LENÁRD (Slovenská republika) – dirigent
Studoval na Vysoké škole múzických umění
v Bratislavě ve třídě profesora Ľudovíta Rajtera a již během studií získával cenné umělecké
zkušenosti při spolupráci s profesionálními
tělesy. Po absolutoriu v roce 1962 zahájil svoji uměleckou dráhu jako sbormistr a dirigent
opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde v letech 1984–1986 působil ve funkci
šéfdirigenta a později šéfa opery (1997–1998).
Od roku 1970 byl dirigentem a v letech 1977–
1990 šéfdirigentem Symfonického orchestru
Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Cílevědomá práce, spontánní muzikantský a originální
přístup ke každé interpretované skladbě a dosažené výsledky ho v následujícím desetiletí
1991–2001 dovedly až ke spolupráci se Slovenskou filharmonií (od r. 1991 šéfdirigent, v letech 1993–2001 umělecký ředitel). V roce 1978
zároveň působil jako stálý hostující dirigent
Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu
a v roce 1993 se stal šéfdirigentem a hudebním ředitelem tohoto renomovaného japonského orchestru. V roce 2000 byl jmenován čestným dirigentem Tokijské filharmonie.
Ondrej Lenárd spolupracuje s předními evropskými orchestry a sólisty (P. Dvorský, G.
Beňačková, J. Obrazcovová, M. Freni, P. Cappuccilli, E. Urbanová, S. Kopčák ad.). Dirigo-

val ve Vídeňské státní opeře, v Houston Grand
Opera, v Teatro Liceo v Barceloně, v Teatro
San Carlo v Neapoli, ve Státní opeře v Budapešti, v Národním divadle a Státní opeře v Praze, hostoval v Kanadě, Brazílii, USA, Japonsku. Z poslední doby připomeňme mj. uvedení
Pucciniho Tosky se souborem Státní opery
Praha v Salcburku (2006), Verdiho Maškarního
plesu s Nikkai Opera Company v Tokiu (2007)
a koncertní řadu s Tokijskou filharmonií (2008).
V roce 2008 měla pod jeho taktovkou premiéru Prodaná nevěsta v Národním divadle a Bohéma ve Státní opeře Praha.
Ondrej Lenárd má na svém kontě přes tisíc
rozhlasových snímků, jeho diskografie obsahuje snímky pro firmy Opus, Naxos, Marco
Polo a HNH International – pro tuto společnost nahrál dvě desítky kompaktních disků.
Mnohé z umělcových pozoruhodných výkonů
při interpretaci symfonické i operní literatury
má ve svých fondech rovněž Slovenská televize. V roce 1974 se Ondrej Lenárd stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže v Budapešti. Byl mu udělen Řád Ľudovíta Štúra
(1998) a v roce 2002 přijal čestný doktorát
Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.
Od sezony 2011/2012 je Ondrej Lenárd šéfdirigentem SOČRu.

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU (SOČR)
Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejvýznamnějším českým orchestrům
současnosti. V jeho čele stál v minulosti mj.
Vladimír Válek, nyní je to Ondrej Lenárd a od
sezony 2018/19 se role šéfdirigenta a uměleckého ředitele ujme Alexander Liebreich
z Německa. Z dalších spolupracujících dirigentů jmenujme např. Petra Altrichtera, Jiřího
Bělohlávka, Jakuba Hrůšu, Tomáše Netopila,
Stephana Asburyho, Iona Marina nebo Michała Nesterowicze.
Mezi sólisty, které SOČR doprovázel, nechyběli Pierre Amoyal, Jean-Efflam Bavouzet,
Gautier Capuçon, Sergej Chačatrjan, Steven
Koncert vznikl za podpory NH Hotels.

Isserlis, Ivo Kahánek, Mischa Maisky, Jan Mráček, Maxim Rysanov, Lukáš Vondráček, ze
zpěváků například Elīna Garanča, Renée Fleming, Juan Diego Flórez, Dmitrij Hvorostovskij,
Jonas Kaufmann nebo Adam Plachetka.
Z bohaté diskografie připomeňme janáčkovskou trilogii s dirigentem Tomášem Netopilem (Supraphon); dvě z nahrávek byly
oceněny prestižním časopisem Gramophone
jako Editor´s Choice. Jedinečným počinem
byla také první kompletní nahrávka osmi symfonií Miloslava Kabeláče (Supraphon, 2016)
nebo záznam všech klavírních koncertů Bohuslava Martinů (Radioservis, 2016).

26. dubna

ČESKÉ FILHARMONICKÉ
KVARTETO
Galerie Františka Drtikola Příbram, 19.00 hodin

České filharmonické kvarteto vzniklo v roce
2000 z iniciativy členů České filharmonie.
Kvarteto vystupuje ve složení Štěpán Pražák 1. housle, Viktor Mazáček 2. housle, Jiří
Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.
Výborné individuální dispozice všech hráčů
a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře
jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. Zvuk kvarteta, který je typický
pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn
odbornou kritikou.
ČFK účinkuje pravidelně v komorních
cyklech České filharmonie, na festivalech
a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby
po celé České republice a v zahraničí (Velká
Británie, Lucembursko, Německo, Japon-

sko, Izrael, Čína, Slovensko). Kvarteto se také
podílelo na japonském projektu Terapie Mozartem, v rámci kterého nahrálo řadu Mozartových komorních skladeb. Pro významný
japonský label Octavia Records soubor také
natočil Mozartovy „Haydnovské“ a „Pruské“
kvartety. Kvarteto vydalo v listopadu 2017 své
CD se skladbami Leoše Janáčka („Po zarostlém chodníčku“ a „V mlhách“) a připravuje se
na další koncertní turné po Japonsku.
Součástí koncertu je premiérové uvedení
skladeb vítěze 2. ročníku kompoziční soutěže
ADAMA WESOLOWSKEHO (Polsko) a držitelů čestných uznání – ALIKSANDRA YASINSKEHO z Běloruska a AVJERINA VJERA z Albánie.

Program koncertu:
L. Janáček��������������������������������������������������������������������� Po zarostlém chodníčku (1. řada)
Naše večery, Lístek odvanutý,
Štěbetaly jak laštovičky, Dobrou noc

L. Janáček��������������������������������������������������������������������� Po zarostlém chodníčku (2. řada)
Allegretto

L. Janáček������������������������������������������������������������������������������������������������� Po zarostlém chodníčku

(2. řada Paralipomena – nikdy nevydané skladby)
Piu mosso, Allegro

L. Janáček���������������������������������������������������������������������������������� V mlhách: Noc moto (Presto)
A. Vjero ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ballad and Dance
A. Yasinski �������������������������������������� Piece for string quartett and solo accordion
A. Wesolowski ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Gliss Dance
pauza

A. Dvořák �������������������������������������������������������� Smyčcový kvartet č. 10 Es Dur op. 51
Allegro ma non troppo, Dumka,
Andante con moto – vivace, Romanza,
Andante con moto, Allegro assai

28. dubna

JIŘÍ RAJNIŠ
– BIBLICKÉ PÍSNĚ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku, 19.00 hodin
Varhanní doprovod: Michaela Káčerková
Program koncertu:
F. X. Brixi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Preludium C dur
G. F. Händel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ombra mai fu
J. S. Bach ������������������������������������������������������������������ Preludium a fuga a moll BWV 543
A. Dvořák ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Biblické písně
J. S. Bach ��������������������������������������������������������������������������������������������� Fantasie G dur BWV 572
G. Giordani������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Caro mio ben
JIŘÍ RAJNIŠ
V sezonách 2017/2018 a 2018/2019 je Jiří
Rajniš členem Junge Ensemble v drážďanské Semperoper, kde jeho repertoár zahrnuje role v Bohémě, Carmen, Lazebníku sevillském, Kouzelné flétně a v Trójanech. Od
sezony 2013/2014 do 2016/2017 byl oficiálně
nejmladším českým operním pěvcem ve stálém zahraničním angažmá v Landestheater
Coburg (Německo), kde ztvárnil role v mnoha dílech skladatelů různých epoch. Jiří Rajniš vystudoval hudebně-dramatický obor na
Pražské konzervatoři a operní zpěv na prestižní UCLA Herb Alpert Los Angeles ve třídě
Vladimíra Černova. Stal se absolutním vítězem soutěže Pražský pěvec 2008 a byl také
semifinalistou mezinárodní soutěže Antonína
Dvořáka Karlovy Vary 2008. Vystupoval jako
host na různých operních scénách v České

republice a spolupracoval s Dětskou operou
Praha, Pražskou komorní operou a s mnohými českými tělesy. Jeho debut jako nejmladšího českého Dona Giovanniho v zahraničí se
uskutečnil na festivalu Sommer Oper Bamberg 2013. Byl angažován jako cover Belcoreho v Nápoji lásky v Martina Arroyo Foundation
v New Yorku a účastnil se výukového programu Metropolitní opery v New Yorku. Vystupuje

i koncertně, zejména v Německu. Spolupracoval s Bamberskou filharmonií (Bernstein: Peter
Pan) a dalšími orchestry. V pražském Národním divadle debutoval v jednoaktových operách Chytračka/Měsíc (2016/2017). Po Luigim
Basim, Donu Giovannim světové premiéry
v roce 1787, se stal druhým nejmladším interpretem titulní role, který kdy účinkoval na scéně Stavovského divadla (letní stagiona 2016).

MICHAELA KÁČERKOVÁ
Michaela Káčerková je výraznou osobností
mladé generace českých varhaníků. Varhany
vystudovala na Pražské konzervatoři (Prof.
Jan Hora), dále na Akademii múzických umění v Praze (Prof. Jaroslav Tůma) a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig (Prof. Stefan Engels
– varhany, Prof. Tobias Schade – cembalo).
Během studia se zúčastnila mnoha mistrovských kurzů pod vedením významných pedagogů (Harald Vogel, Martin Sander, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Ludger Lohmann)
a získala ocenění na domácích i zahraničních
interpretačních soutěžích.
Věnuje se pravidelné koncertní činnosti
a spolupracuje s mnoha sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Camerata Baroque
Ensemble, orchestr Národního divadla v Praze, Capella Regia, Karlovarský symfonický
orchestr aj.). Její repertoár zahrnuje hudbu
všech stylových období od renesance až po
současnou tvorbu. Jako sólistka pravidelně
vystupuje na koncertech v České republice,
Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Anglii,
USA a Japonsku.

Od roku 2014 působí jako ředitelka a dramaturgyně Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera. V současné době připravuje rozsáhlý projekt a vydání svého CD
„Historické varhany Karlovarského kraje“.

Dokument k darování varhan Antonínem Dvořákem kostelu v Třebsku, 1894.

2. května

PRAH-A-HARP KVARTET
HANA MÜLLEROVÁ, HEDVIKA MOUSA BACHA,
KAMILA JOUZOVÁ, MARIANA JOUZOVÁ
Kostel sv. Jakuba Příbram, 19.00 hodin
Prah-a-harP kvartet je rodinný harfový kvartet, jehož členky jsou zároveň předními českými harfistkami. Hana Müllerová je hlavou
rodiny i uměleckou vedoucí tohoto souboru.
Má letité zkušenosti jak ze sólové a komorní
dráhy, tak i z orchestrální a pedagogické činnosti, které s radostí aplikuje na své tři dce-

ry: Hedviku Mousa Bacha, Kamilu Jouzovou
a Marianu Jouzovou. Společně koncertují již
dva roky (v roce 2016 premiérovaly skladbu
Pavla Hrabánka „Zvony“ na festivalu Dny soudobé hudby), i když jejich společná vystoupení jsou díky vytíženosti každé z členek kvartetu vzácná.

Program koncertu:
Irská píseň/arr. G. Green�����������������������������������������������������������������Brian Boru´s March
J. S. Bach ���������������������������������������������������������������������������������������������������Braniborský koncert č.3
E. Grieg/arr. W. März, M. L. Williams ���������������Suita Peer Gynt, op. 46
Ranní nálada
Anitřin tanec
A. Dvořák �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Humoreska
B. André ����������������������������������������������������������������������������������������������� Parvis (Cortage et Danse)
B. Smetana/arr. S. Chaloupka���������������������������������������������������������������������������������������� Vltava
C. Salzedo�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Noční píseň
E. Lecuona/arr. A. Sparnon���������������������������������������������������������������������������������� Malagueña
A. Dvořák/arr. Z. Zahradník��������������������������������������������������������������� Romantické kusy

3. května

O RUSALCE
Divadlo A. Dvořáka Příbram, 10.00 a 11.30 hodin

Doprovodný program, uzavřená představení pro žáky 1. stupně ZŠ
Od roku 2014 zařadil HF A. Dvořáka Příbram
na svůj program projekty věnované dětem
a mládeži. Již popáté připravujeme operní
představení pro děti, díky enormnímu zájmu
ze stran základních škol – a rovněž odezvám

ze stran samotných dětí – formou dvou představení v průběhu jednoho dne. V roce 2018
uvidí děti inscenaci Divadla J. K. Tyla v Plzni
„O Rusalce“.

Režie a úprava �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lilka Ročáková
Scéna a kostýmy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tomáš Pilař
Světelný design������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Antonín Pfleger
Dramaturgie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Zbyněk Brabec
Hudební příprava a klavírní doprovod ������������������������������������������������������������� Maxim Averkiev,
Ahmad Hedar, Martin Marek
Na tato představení je vázána i výtvarná soutěž, kterou již třetím rokem na téma hudby
a shlédnutých operních představení festival vypisuje (termín odevzdání prací je 8. června 2018,
slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v Domě Natura v posledním červnovém týdnu).

3. května

VÁCLAV HUDEČEK
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, 19.00 hodin
Osobnost houslového virtuosa Václava Hudečka je blízce spjata s příbramským regionem, proto přijal pozvání na účinkování na
HF A. Dvořáka Příbram několikrát. Komorní

koncert v doprovodu klavíristy Lukáše Klánského bude hlavně připomínkou jeho prvního vystoupení na 3. ročníku, tedy již v roce
1971!

Program koncertu:
F. Benda������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Sonata A dur
Moderato, Affetuoso, Presto ma non troppo

L. van Beethoven ��������������������������������������������������������������������������������������������� Sonata č. 1 D dur

Allegro con brio, Andante non motto,
Rondo, Allegro

pauza

F. Chopin�����������������������������������������������������������������������������������������������Nocturno Des dur, op. 27
Barcarolla Fis-dur, op. 60
A. Dvořák ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sonatina G-dur op. 100

Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo,
Molto vivace, Finale, Allegro

Partner koncertu:
Nemocnice na Pleši pečuje o lidi ve svém okolí a k tomu patří i podpořit
kulturní akci prvořadého významu. Chceme se potkávat nejenom jako lékaři a pacienti. Nechceme Vás jen rehabilitovat či léčit v onkologii na Pleši,
či třeba na stomatologii v Praze. Chceme, abyste měli hezký život. A malý
„drb” nakonec. Dlouhá léta se o chrup obyvatel Dobříše staral předek docenta Šmuclera, zakladetele skupiny Asklepion. Je to prostě osobní.
Koncert probíhá za podpory Města Dobříš.
Mediálním partnerem koncertu je Dobříšško aktuálně.

VÁCLAV HUDEČEK
Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou
cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku
patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil
na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic
Orchestra. O den později ho slyšel legendární
David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc.
Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce
1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské Akademii
múzických umění ve třídě Prof. Václava Snítila.
Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších
podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall,
Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney
Opera), s nejlepšími světovými orchestry
(Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní
filharmonie a další ) jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dalších
velikánů ruské houslové školy se stále hlásí.
A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského,
jak dokazují jejich společné nahrávky.
Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou
suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně
bohatým tónem a s radostí, kterou dovede
nezaměnitelným způsobem přenášet do publika okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku.
Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku
1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další
svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky.
Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáček,
Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).
Systematicky se stará o pomoc nastupující
české interpretační generaci a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích, tak představováním těch
nejlepších jako hostů na svých koncertech,

v rámci tradičních vánočních turné, nebo
na Hudečkem pořádaných Svátcích hudby
v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
V roce 2007 u příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky Václav
Klaus V. Hudečkovi vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury
a umění“. V roce 2012 obdržel při příležitosti
životního jubilea stříbrnou medaili Hlavního
města Prahy z rukou primátora Doc. MUDr.
Bohuslava Svobody. O dva roky později se
stal čestným občanem Prahy 2. V roce 2015
obdržel jako zatím jediný Čech v historii od
prezidenta Italské republiky prestižní vyznamenání Řád rytíře italské hvězdy „Cavaliere
dell’Ordine della Stella d‘Italia“

LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším
a nejžádanějším českým klavíristům mladé
generace. Díky oceněním na mnoha mezinárodních soutěžích a úspěšným vystoupením
na festivalech v ČR i v Evropě, se stal jak vyhledávaným sólistou, tak komorním hráčem.
V roce 2014 získal jako člen Lobkowicz Tria
první cenu na Mezinárodní soutěži Johannese
Brahmse v rakouském Portschachu.
Lukáš se narodil roku1989 v Praze. Od pěti
let byl žákem prof. Růženy Učňové v Hudební škole Hlavního města Prahy. V letech 2004
– 2010 studoval na Pražské konzervatoři ve
třídě prof. Evy Boguniové. Po ukončení magisterského studia na pražské HAMU ve třídě
svého otce, prof. Ivana Klánského, pokračuje
nyní ve studiu doktorandském. Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží (EPTA
2002, Agropolli 2003, Karl Drechsel Förderpreis 2007, Beethovenův Hradec 2007, Inernational Rotary Piano Competition 2012, Darmstadt
Chopin International Wettbewerb 2013).
Vystupuje s předními českými orchestry
(Komorní Filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králove, Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín, Český Národní Symfonický Orchestr, Pražský komorní orchestr, Barocco
sempre giovanne) a s dirigenty jako je Libor
Pešek, Andreas Sebastian Weiser, Jan Kučera, Gundi A. Emilsson nebo Istvan Denes.
Koncertuje v ČR, SR, Německu, Švýcarsku,
Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku,
Slovinsku, Polsku, Turecku a Jihoafrické Republice. Publiku v ČR se představil na festivalech jako je Pražské Jaro, Dvořákova Praha,
Světová klavírní tvorba, Svátky hudby Václava
Hudečka, Talichův Beroun nebo v Českém
spolku pro komorní hudbu.

Je členem úspěšného Lobkowicz tria (Jan
Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello.)
Pravidelně koncertuje s předními českými
umělci, jako například Václav Hudeček, Jana
Boušková, Kateřina Javůrková nebo světově
proslulé Pražákovo kvarteto. Na podzim 2013
vystoupil Lukáš společně se svým otcem
Ivanem na festivalu Světová klavírní tvorba.
Jejich provedení Dvořákových Slovanských
tanců nahrál Český rozhlas a v listopadu 2014
vyšla tato nahrávka na CD. Lukášovo hudební
cítění formoval, kromě jeho stálých pedagogů, Martin Kasík, ale také světoznámý Garrick Ohlsson, jehož pražského masterclassu se zúčastnil. Studoval i dirigování ve třídě
prof. Miriam Němcové a prof. Hynka Farkače
a sborovou tvorbu ve třídě prof. M. Košlera.
Lukáš Klánský pedagogicky působí na Konzervatoři Plzeň a na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy.

Václav Hudeček a Lukáš Klánský, Benefice pro vilu Rusalka, 28. 5. 2017

NH Prague City – jediný hotel, který má své dvě hotelové budovy
spojené unikátní lanovkou.

Ristorante Il Giardino Toscano – italská restaurace s přilehlou terasou,
odkud můžete obdivovat krásný výhled na město.

NH Prague City
Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5
Tel. +420 257 151 111
nhpraguecity@nh-hotels.com, www.nhpraguecity.cz

5. května

BENEFICE
PRO VILU RUSALKA
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami, 19.00 hodin
V rámci blízké vazby s rodinou Antonína Dvořáka a s cílem co nejlépe udržovat mistrův odkaz
bude Dvořákovo Příbramsko v rámci hudebního festivalu opět organizátorem Benefičního
koncertu pro vilu Rusalka. V minulých letech
na beneficích vystoupili klavírní virtuosové prof.
Ivan Klánský a Lukáš Klánský, houslový virtuos
Václav Hudeček, vynikající hobojistka Kateřina
Javůrková spolu s Belfiato kvintetem, Haroldovo kvarteto či nadějná mladá houslistka Pavla
Tesařová. Pro rok 2018 přijala naše pozvání
první dáma české harfy – paní Jana Boušková.

Program koncertu:
Jan Ladislav Dusík�������������������������������������������������������������������������������� Sonáta Es dur, op.34

Allegro brillante, Andantino,
Rondo-Allegro moderato

František Antonín Rössler-Rosetti����������������������������������������������������������� Sonáta Es dur

Allegro Assai, Romance-Adagio non tanto,
Rondo- Allegretto

Josef Suk������������������������������������������������������������Letní dojmy, op. 22b (orig. pro klavír)
V poledne, Hra dětí,
Večerní nálada

Antonín Dvořák�����������������������������������������������������������������Suita A dur Americká, op.98
Moderato, Molto vivace,
Allegretto, Andante, Allegro

Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Tři generace Dvořáků na Vysoké u vily Rusalka

Součástí akce bude rovněž za přítomnosti potomků Antonína Dvořáka mimořádné
zpřístupnění vily Rusalka veřejnosti v den Benefice (15.00 – 18.00 h.).
Výtěžek z benefice bude použit na restaurování mobiliáře.

JANA BOUŠKOVÁ
Harfistka Jana Boušková je nejen významnou
osobností české umělecké scény, ale především uznávanou umělkyní světového formátu
vystupující na renomovaných světových pódiích s takovými interprety jako Maxim Vengerov, Jurij Bashmet, Patrick Gallois, Jiří Bárta,
Christian Tetzlaff, Sharon Kam či Mstislav
Rostropovič.
Jana Boušková je jedinou harfistkou České
republiky, která vyhrála světově nejvýznamnější a nejuznávanější harfovou soutěž. Toto
vítězství si přivezla v roce 1992 z USA a ve
stejném roce získala i druhou cenu v Izraeli
na jiné renomované světové soutěži s největší historickou tradicí. Mezi další četná ocenění patří například vítězství v Concours International de Musique de Chambre v Paříži
a v Torneo Internazionale di Musica v Itálii.
V Čechách získala cenu Talent roku ´96 a jako
jedna z deseti nejvýznamnějších žen České
republiky, a první interpretka z klasické hudby
vůbec, byla vyznamenána cenou „Lady Pro“,
která jí byla předána za přítomnosti prezidenta republiky prof. Václava Klause na Pražském hradě.

Janu Bouškovou si vyžádal pro premiéru
Shankarovy Sonáty pro violoncello a harfu
věhlasný violoncellista Mstislav Rostropovič.
Profesorka harfy Susan McDonald o Bouškové prohlásila, že je talentem století. Podobně
nadšeně o ní hovoří i kritici.
Jana Boušková je žádanou hráčkou a na
světových pódiích vystupuje se špičkovými
orchestry, ale též sólově a v komorních seskupeních. Od roku 2005 je sólo harfistkou
České filharmonie. Spolupracovala s Jurijem
Bašmetem, Maximem Vengerovem, Patrickem Galloisem, Sharon Kam, Christianem
Tetzlaffem a dalšími vynikajícími umělci.
Jana Boušková je ceněna jako interpretka,
ale též jako pedagožka. Je profesorkou Královské konzervatoře v Bruselu a docentkou na
Akademii múzických umění v Praze. Pořádá
mistrovské kurzy, účastní se mezinárodních
sympózií a zasedá v porotách prestižních
soutěží po celém světě, které dříve vyhrávala. Hraje na koncertní nástroj značky Lyon &
Healy, který jí byl udělen jako cena na soutěži
International Harp Competition v roce 1992
a je ambasadorkou této značky.

STAŇTE SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL HF A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM.
Mějte svůj festival ještě blíž… a navíc využívejte speciální benefity
poskytované členy Klubu podnikatelů – přátel HF A. Dvořáka Příbram.
Více informací, přihlašovací formulář i specifikace benefitů najdete
na www.hfad.cz/klub-pratel/ a www.hfad.cz/klub-podnikatelu/

KLUB PODNIKATELŮ:

Martina Parezová - Oficiální prodejce PRECIOSA BEAUTY, s.r.o.

Studio Karolína
svatební a společenská móda

Kožené a textilní
zboží
Dlouhá 80, Příbram

...a další.

10. května

PhDr. JIŘÍ VEJVODA
„PŘÍBĚHY V TÓNINĚ ŽIVOTA“
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami, 19.00 hodin
Na klavír doprovází klavírní virtuos Ivo

V létě 2016 mě klavírista Karel Košárek požádal o moderování večera s Kateřinou Kněžíkovou na festivalu Musica Holešov: „A kromě
toho,“ dodal, „bys mohl připravit své vlastní
vyprávění, rád tě doprovodím na klavír“. Tak
vzniklo moje talk show Příběhy v tónině života,
které není ani muzikologickou přednáškou, ani
koncertem, ale volným spojením mluveného

Kahánek.

slova s hudbou. V roce 2017 uspělo třeba na
Janáčkově máji či Smetanově Litomyšli, kde už
se mnou spoluúčinkoval Ivo Kahánek. Těší mě,
že nyní můžeme vystoupit v rámci jubilejního
50. ročníku významného festivalu na Příbramsku, uprostřed líbezného kraje provoněného
vzpomínkou na Antonína Dvořáka.
J. Vejvoda

Skladby zařazené v programu:
Antonín Dvořák���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Na Svaté Hoře

z cyklu Poetické nálady op. 85

Claude Debussy��������������������������������������������������������������������������������������������������������Radostný ostrov
Bohuslav Martinů ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Dupák
z cyklu Tři české tance

Fryderyk Chopin ���������������������������������������������������������������������������� Preludium č. 18. op. 28
Leoš Janáček����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lístek odvanutý
z cyklu Po zarostlém chodníčku

Antonín Dvořák����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Noční cestou

z cyklu Poetické nálady op. 85

Antonín Dvořák��������������������������������������������������������������������������������������������������������Humoreska č. 7

Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

PhDr. JIŘÍ VEJVODA
Přestože noty zvládl v dětství dřív než písmena, hudbě se po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor lingvistika, věnuje
Jiří Vejvoda nikoli aktivně, ale jako publicista,
scénárista a moderátor. Hledá v ní příběhy:
sólistů, dirigentů, orchestrů, ale i koncertních
sálů či operních domů. Ne náhodou se jeho
mnohaletý cyklus pro Rádio Classic Praha
jmenoval „Planetární předplatné“: J. Vejvoda
v něm posluchače týden co týden zval do
těchto „svatostánků“ hudby, za nimiž se skrývá mnoho lidských osudů i společenských
souvislostí. Především ovšem J. Vejvoda působí dlouhodobě v médiích veřejné služby:
Českém rozhlasu a České televizi.
Jeho dráha v ČRo je neobvyklá kombinací tří odlišných rovin: moderátorské, manažerské a kontrolní. Původně spolupracoval
s rádiem jako externí průvodce pořady typu
„Káva u Kische“ (s Otou Nutzem) či „Písničky
pro uši i pro duši“ (cena Prix Bohemia Radio
1993); byl také partnerem prezidentu Václavu
Havlovi v každotýdenních „Hovorech z Lán“
(1990-1991). Poté se roku 2002 stal prvním
šéfproducentem uměleckých pořadů a soutěží v českých rozhlasových dějinách, na což
navázalo jmenováno J. Vejvody ředitelem stanice Český rozhlas 2-Praha (2004-2010). Od r.
2014 je místopředsedou Rady Českého rozhlasu. S rozhlasovou tématikou souvisí i šéfredaktorská pozice, kterou na přelomu století
zastával v Týdeníku Rozhlas.
S ČT začala spolupráce J. Vejvody v polovině 80. let 20. století spoluautorstvím a moderací cyklu „Hudební aréna“. Dosud uvádí

nejen známé „Novoroční koncerty z Vídně“
(nepřetržitě od r. 1993), ale i - svého času vystoupení Tří tenoristů, občasné přenosy
např. z milánské Scaly či pravidelné koncerty
pod širým nebem z Paříže. Několik let (19972001) byl ředitelem Mezinárodního televizního
festivalu Zlatá Praha, s nímž jako moderátor
významných večerů (s J. Kyliánem, D. Klimentovou, P. Zuzkou, Š. Margitou a dalšími) spolupracuje dodnes.
Přes dvě desetiletí už také trvá bohatá jevištní činnost J. Vejvody. Od velkých crossover
turné s P.Dvorským, K. Gottem, E. Urbanovou, L. Bílou a dalšími přes uvádění zahajovacích či závěrečných festivalových gala (MHF
Český Krumlov, MHF Smetanova Litomyšl,
MHF Janáčkův máj). Moderuje a tlumočí
i speciální „Hovory po potlesku“ z hvězdami
klasické hudby (MHF Dvořákova Praha) a má
své vlastní talk show „Příběhy v tónině života“
s klavíristy jako I. Kahánek nebo K. Košárek.

IVO KAHÁNEK
Jako interpret nevšední emocionální síly
a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace
a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. V cizině je rovněž
pokládán za specialistu na interpretaci české
hudby.
V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již
předtím získal ocenění v mnoha významných
kláních u nás i v zahraničí.
Po úspěšných debutech na festivalu
Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru vystoupil v srpnu 2017 s BBC Symphonic
Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka
na festivalu BBC Proms, kde provedl Klavírní
koncert č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů. Sir
Simon Rattle si vybral Ivo Kahánka ke dvěma
vystoupením s Berlínskou filharmonií v listopadu 2014. Mladý klavírista se stal po Rudolfu
Firkušném teprve druhým českým pianistou
v historii, který vystoupil s tímto světoznámým tělesem. Ivo Kahánek také pravidelně
spolupracuje s Českou filharmonií a úspěšně
vystupoval s mnoha domácími a zahraničními
orchestry, s vynikajícími dirigenty, světoznámými instrumentalisty a sólisty.
Od roku 2007 Ivo Kahánek spolupracuje
s vydavatelstvím Supraphon Music, kde nahrál CD s díly L. Janáčka, B. Martinů, G. Kleina, M. Kabeláče a dalších autorů. Jeho album
Janáček-Martinů-Kabeláč získalo nejvyšší
možné hodnocení v odborných zahraničních
časopisech. Kromě toho pravidelně natáčí
pro Český rozhlas a Českou televizi.

Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění
v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Absolvoval také studijní stáž na prestižní londýnské
Guildhall School of Music and Drama u Ronana O´Hory a mistrovské kurzy pod vedením
dalších osobností.

MÍSTA KONÁNÍ:

Kostel sv. Jakuba

Zámek Dobříš

Svatá Hora

Třebsko – Kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Galerie Ludvíka Kuby
Březnice

Dobříš

Příbram
Svatá Hora
Vysoká u Příbrami
Třebsko

Dům Natura

Březnice

Reprezentační sál
MěÚ Březnice

Památník A. Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami

Zámek Březnice
Město Březnice

Galerie Františka
Drtikola Příbram

Divadlo A. Dvořáka
Příbram

12. května

DUO FUTURO
Reprezentační sál MěÚ Březnice, 19.00 hodin
Duo (Kristina Vocetková – violoncello a Matouš Pěruška – housle) mladé věkem protagonistů i letopočtem vzniku (2015), má již na
svém kontě řadu úspěchů: v létě roku 2015
získali v Rakousku cenu Zoltána Kodályho.
O půl roku později se stali absolutními vítězi na soutěži komorní hudby Karla Dittersa

z Dittersdorfu. V roce 2016 zvítězili v soutěži
Concorso musicale citta di Filadelfia ‘Paolo Serrao’ v kategorii komorní hudby a byli
oceněni cenou Bohuslava Martinů. V létě roku 2017 se stali držiteli ceny Ignaze Pleyela
a v soutěži o nejlepší provedení české soudobé skladby obdrželi první cenu.

Partner koncertu:
Tento festival se za padesát let své existence stal velkolepou oslavou hudby pro celý Dvořákův kraj. Je nám velkou ctí, že můžeme být jeho součástí a společně se s vámi těšit ze
skvělého programu, nádherné hudby a špičkových výkonů interpretů světového formátu.
Naše společnost již více než deset let působí v Březnici, jsme proto opravdu rádi, že můžeme být partnerem právě tohoto koncertu.
Jiří Paul, ředitel společnosti
Koncert se koná ve spolupráci s MěÚ Březnice.

Program koncertu:
W. A. Mozart ���������������������������������������������������� Duo pro housle a violoncello G Dur
Allegro, Adagio, Rondo

A. Dvořák ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Slovanský tanec
B. Martinů���������������������������Duo č. 2 pro housle a violoncello H. 371 d moll
pauza

Allegretto, Adagio, Poco allegro

M. Ravel��������������������������������������������������������� Sonáta pro housle a violoncello op. 73
Allegro,Trés vif, Lent, Vif,avec entrain

O. Kukal ������������������������������������������������������������������������������ Present pro housle a violoncello
KRISTINA VOCETKOVÁ
Kristina Vocetková se zúčastnila více než dvaceti národních a mezinárodních soutěží, na kterých získala převážně první ceny a tituly laureáta. Mezi ně patří mj. Prague Junior Note (2003),
Violončelový festival Augustina Procházku
Košice (2004), v roce 2007 soutěž Konzervatoře Plzeň, Young Talents v Itálii a violoncellová soutěž Jana Vychytila. Dále pak Talents
for Europe Slovensko 2008, Heranova violoncellová soutěž 2009, Rudolf Matz competition
Dubrovník 2010, Sforzando music competition
Berlín 2011, mezinárodní violoncellová soutěž
v rakouském Liezenu (2012), VIII Concorso musicale citta di Filadelfia ‘Paolo Serrao’ (2016) .
V roce 2009 se zúčastnila mezinárodních
dirigentských kurzů, kde spolupracovala

s vybranými mladými světovými dirigenty,
a o rok později byla oceněna stipendiem nadace Yamaha Music Foundation of Europe
Scholarship. V rámci svého studia absolvovala mistrovské kurzy u C. Bohorqueze R. Aarona, R. Leonarda, R. Wallfische, D. Geringase,
J. Pernoo, R. Garioud a dalších.
Kromě komorní a orchestrální hry se věnuje
také sólové koncertní činnosti. Vystupovala
s několika českými orchestry (Sukův komorní
orchestr, Barocco sempre giovane, Komorní
orchestr Pavla Haase, Severočeská filharmonie, Děčínská filharmonie ad.). Koncertovala
na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku, Švýcarsku, Slovinsku, Itálii, Německu,
Francii a v USA.

MATOUŠ PĚRUŠKA
Matouš Pěruška se pravidelně účastní kurzů Vídeňské Filharmonie a několikrát sólově
vystoupil spolu s dalšími nejúspěšnějšími
účastníky kurzů na slavnostním koncertě ve
vídeňském Musikverein. Dále v rámci svých
studií absolvoval mistrovské kurzy u I. Gitlise,
R. Chana, R. Davidovici, M. Ericssona, I. Ženatého, V. Hudečka, M. Frischenschlagera, J.
Pazdery, V. Steudeho a P. Götzla.
Zúčastnil se několika národních a mezinárodních soutěží. V roce 2014 se stal vítězem

mezinárodní soutěže v italské Veroně, kde mu
byly za vítězství zapůjčeny mistrovské housle
od Ottela Bignami. V roce 2015 obdržel druhou
cenu a cenu publika na mezinárodní soutěži
Johannese Brahmse v rakouském Pöertsachu.
V letech 2012 – 2014 byl členem orchestrální
akademie České Filharmonie, kde od té doby
pravidelně vypomáhá. Dva roky byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Pražské
Konzervatoře a nyní se představil jako koncertní mistr na výročním koncertě pražské HAMU.

15. května

RADEK BABORÁK
(BABORAK ENSEMBLE)
Galerie Františka Drtikola Příbram, 19.00 hodin
BABORAK ENSEMBLE založil hornista a dirigent Radek Baborák. Jeho členy spojuje radost ze vzájemného sdílení hudby mistrů čtyř
stylových období, entusiasmus při objevová-

ní neznámých skladeb a hledání osobitého,
netradičního vyznění kompozic, které jsou
ensemblu dedikovány, nebo autorsky upraveny.

RADEK BABORÁK – horna
Radek Baborák patří mezi nejvýraznější
osobnosti mezinárodní hudební scény. Sólově koncertuje se světovými orchestry a spolupracuje se špičkovými dirigenty a hudebníky.
Je hostem prestižních festivalů, jeho koncerty jsou nahrávány a přenášeny rozhlasovými
a televizními stanicemi. Rozsáhlá diskografie zahrnuje ceněné nahrávky, realizované
u předních vydavatelství klasické hudby.
Odborná kritika a posluchači oceňují jeho
elegantní, nenásilný přednes, zpěvný tón i virtuosní techniku, která mu dovoluje překračovat
limity lesního rohu, rozšiřovat a obohacovat
hornový repertoár. Jako jediný na světě vystupuje na recitálech s klavírem, harfou, varhanami, orchestrem a smyčcovým kvartetem.
Jako sólista vystoupil s Berlínskou filharmonií řízenou Danielem Barenboimem a Si-

monem Rattlem. S Mnichovskou filharmonií
pak účinkoval pod taktovkou Jamese Lewina.
Pravidelně vystupuje se Seiji Ozawou.
Neodmyslitelnou součástí Baborákova hudebního života tvoří komorní hudba. Je uměleckým vedoucím a dirigentem České Sinfonietty, Pražských komorních sólistů, Českého
hornového sboru, Afflatus Quintet, Baborak
Ensemble. Po osmi sezónách na postu sólo
hornisty Berlínskych filharmoniků se rozhodl
věnovat sólové kariéře, pedagogické činnosti
a dirigování.
Narodil se v roce 1976, na lesní roh začal
hrát v osmi letech u prof. Karla Křenka, vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Bedřicha
Tylšara. Vítěz soutěží v Ženevě, Markneukirchenu a ARD Mnichov. Vyučuje na HAMU
Praha.

MARTINA BAČOVÁ – housle
Houslistka Martina Bačová, patří mezi nejžádanější české umělce své generace.
Její sólové koncerty jsou ceněny odbornou kritikou i publikem, které dovede upoutat expresivním, dynamickým a vášnivým
hudebním projevem. Sólově vystupuje na
festivalech jako je Pražské Jaro, Mahlerova
Jihlava, Festival de Nancy, St. Gellert festival,
Jerusalem Festival, Festival de la Vezere nebo
Janáčkovy Hukvaldy. Pravidelně koncertuje
v prestižních sálech ve Švýcarsku, Německu, Francii, Nizozemí, Maďarsku, Španělsku,
Korei a USA. Vystupovala se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu, s Jerusalem
Symphony Orchestra, Janáčkovou Filharmonií Ostrava, Orchestrem hl. m. Prahy FOK,
PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií Hradec Králové, Karlovarským symfonickým orchestrem, Severočeskou filharmonií Teplice,
Filharmonií Bohuslava Martinů, s komorními orchestry, například Camerata Janáček,
Czech Virtuosi nebo St. Gellert Academy.
Spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí.
Na jejím debutovém CD „Elegantní provokace“ s klavíristou Alexandrem Starým,

které získalo ve Velké Británii prestižní ocenění ,,Outstanding Recording“ udělované
věhlasným časopisem International Record
Review, nahrála skladby Leoše Janáčka, Bély
Bartóka, George Enescu a Otmara Máchy.
Martina pochází z muzikantské rodiny. Studia započala v rodné Ostravě na Janáčkově
konzervatoři a později na Pražské konzervatoři. Po absolvování Fakulty Umění u profesora Zdeňka Goly pokračovala od roku 2008 na
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber
v Dráždánech u profesora Ivana Ženatého
a v roce 2011 zde graduovala s „Meisterklasse Diplom“.
Martina Bačová získala první ceny na mezinárodních soutěžích – Kociánova houslová
soutěž, Prague Junior Note, Beethovenův
Hradec a dále hlavní cenu poroty mistrovských kurzů v Meissenu. Na základě nahrávky obdržela stipendium na Clevelend Encore
School for Strings, kde studovala u Lindy
a Davida Cerone.
Paralelně se sólovými a komorními projekty
působí jako koncertní mistr České Sinfonietty,
Pražských komorních sólistů a orchestru Summer Academy Biel.

HANA BABORÁKOVÁ – violoncello
Violoncellistka Hana Baborákova Shabuová
je zakládající členkou souboru od roku 2001
a její expresivní hudební projev a nezaměnitelná tónová prezence tvoří nedílnou součást
zvukového spektra Baborák Ensemble.
Vyhledávaná komorní hráčka spolupracuje s hráči Berlínských, Mnichovských, Petrohradských Filharmoniků na festivalech
St. Petersburg – White Nights, Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův festival,
Musica Trancoso, Mitte Europa nebo Lipa
Musica. Během své kariéry vystoupila v nejprestižnějších sálech v Evropě, Asii a USA,
mezi jinými v Carnegie Hall, Suntory Hall, Paris Opera, Teatro alla Scalla nebo Berlínská
filharmonie.
Působila ve Státní opeře Mnichov, hrála
pod vedením maestra Zubina Mehty a Wolfganga Sawalische a jako členka West – Eastern Divan Orchestra spolupracovala s maestrem Danielem Barenboimem. Od roku 2010

je vedoucí skupiny České Sinfonietty a Pražských komorních sólistů.
V roce 2001 byla oceněna cenou Gideona
Kleina na soutěži Pražského Jara. Realizovala nahrávky pro společnosti Suprafon, Exton,
Animal Music, Český rozhlas a Českou televizi.
Studium violoncella začala pod vedením
prof. Mirko Škampy v deseti letech. Později
studovala ve třídě prof. Františka Pišingera na
Pražské Konzervatoři a na HAMU u prof. Miroslava Petráše. V roce 1997 byla přijata na
Mnichovskou Hochschule für Musik do třídy
renomovaného pedagoga Waltra Nothase,
kterou absolvovala získáním Mistrovského diplomu v roce 2001.
Hana Baboráková Shabuová se narodila do
rodiny s bohatou muzikantskou tradicí. Oba
rodiče jsou respektovaní hudební pedagogové. Jako pokračovatelka rodinné tradice se
aktivně pedagogicky podílí na výchově mladé
generace violoncellistů.

MIROSLAV SEKERA – piano
V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní
soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal ocenění v mnoha
významných soutěžích u nás i v zahraničí,
jako například: 1. cenu v soutěži F. Chopina
v Mariánských Lázních, 1. cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA),
2. cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve
Francii.
Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho
nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně
s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na housle
byl vybrán do role malého Mozarta v oscarovém filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Hře na oba nástroje se věnoval až do
svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se
rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Byl
přijat do třídy profesorky Evy Boguniové.

Po celou dobu studií též navštěvoval třídu
profesora Martina Ballého. Dále pak pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických
umění v Praze u docenta Miroslava Langera.
Studium dokončil v roce 1999 jako nejúspěšnější student. V roce 2006 mu bylo vydáno firmou Multisonic sólové CD za podpory
Nadace Českého hudebního fondu s díly J.
Brahmse, D. Scarlattiho a M. Moszkovského.
Pro soudobého bostonského hudebního
skladatele Josepha Summera nahrál v USA tři
CD, které vydaly nahrávací společnosti Albany Records a Navona Records. V roce 2013
nahrál s houslistou Josefem Špačkem CD pro
firmu Supraphon. Pravidelně spolupracuje
s Českým rozhlasem. Již podruhé vystoupil
jako sólista se Symfonickým orchestrem FOK
pod vedením dirigenta Jiřího Kouta. Pravidelně spolupracuje s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.

Anna Prohaska

foto © Patrick Walter/DG
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24. května

GABRIELA BEŇAČKOVÁ
Galerie Františka Drtikola Příbram, 19.00 hodin
Nádherný soprán pěvkyně světového formátu zazněl na festivalu několikrát, poprvé již
na 10. ročníku v roce 1978, tedy před 40 le-

ty. Recitál v doprovodu klavíru přinese výběr
písní i árií, které připomenou její skvělou kariéru. Hostem koncertu je Ester Pavlů.

Program koncertu:
M. Schneider-Trnavský������������������������������������������������������������������������������������������� Drobné kvety

„Ďaleko, široko“
„Nesedaj, sláviček“
„Keď sa drobné pieseňky“

A. Dvořák ������������������������������������������������������������������������������������������ Cigánské melodie, op. 55
„A les je tichý“
„Když mne stará matka“
„Struna naladěná“

A. Dvořák ���������������������������������������������������������������������������������������������V národním tónu, op. 73
„Dobrú noc, má milá“
„Žalo dievča, žalo trávu“
„Ach není, není tu“

P. Mascagni�������������������������������������������������������������������� Cavalleria rusticana, Ave Maria
G. Verdi ������������������������������������������������������������������������������������ Othello, Modlitba Desdemony
G. Rossini��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������La Cenerentola,
„Nacqui all’affanno“

A. Dvořák ������������������������������������������������������������� Árie Rusalky ze stejnojmenné opery
A. Dvořák �����������������������������������������������������������������������������������Moravské dvojzpěvy, op. 20
Změna v programu vyhrazena

Partner koncertu:
Je pro nás čest, že můžeme byť malým příspěvkem pomoci konání festivalu. Hudba Antonína Dvořáka je nesmrtelná, povznáší naše duše a odplavuje prach z každodenního života.
Přejeme divákům a interpretům krásné umělecké zážitky
Ing. Leopold Roule, jednatel společnosti

GABRIELA BEŇAČKOVÁ – soprán
Sopranistka Gabriela Beňačková patří mezi
nejvýznamnější reprezentanty české hudby
dvacátého století a současnosti, a to nejen
v Evropě, ale i v zámoří. Zejména v USA, kde
Gabriela Beňačková často vystupovala a vystupuje v Metropolitní opeře v New Yorku.
Byla například první, kdo na této světové scéně ztvárnil postavu Rusalky ve stejnojmenné
opeře Antonína Dvořáka. Se svým neopakovatelně a neodolatelně vřelým hlasem (kritici
často hovoří a „slovanské slze“) slavila úspěchy také v londýnské opeře Covent Garden,
v Kolíně nad Rýnem, Stuttgartu, Salzburku,
Vídni a na dalších světově proslulých scénách. Fenomenálními výkony obohacovala
i naši domácí scénu v pražském Národním
divadle, kam se vrátila v roce 1983 při znovuotevření historické budovy a představila
se jako Smetanova Libuše. Spolupracovala
s celou řadou světových umělců, ať už pěvců jako například Luciano Pavarotti, Thomas
Hampson, Placido Domingo nebo dirigentů,

mezi něž patří Václav Neumann, Sir Charles
Mackerras, Libor Pešek, Claudio Abbado,
Bernard Haitink, Ricardo Muti a další. V poslední době se věnuje i písňovým recitálům.
Umělkyně stojí v čele Společnosti Gustava
Mahlera, která zajišťuje obnovu Mahlerova
rodného domu v Kalištích na Českomoravské
vrchovině a organizuje Mezinárodní hudební
festival MAHLER JIHLAVA – HUDBA TISÍCŮ.

ESTER PAVLŮ – mezzosoprán
Ester Pavlů je mladá česká mezzosopranistka.
Narodila se v Praze a v roce 2009 absolvovala
Pražskou konzervatoř pod vedením L. Löbla.
V roce 2015 ukončila svá studia na HAMU
v Praze pod vedením Heleny Kaupové. Pěvecké
vzdělání si rozšiřovala i během studií po celém
světě, např. u Aprile Millo v New Yorku, Petera
Dvorského, Gabriely Beňačkové, Carol Issac
(klavíristky Metropolitní opery) a také u Evy
Randové. Je laureátkou řady prestižních soutě-

ží. Jako sólistka vystupuje na předních operních
scénách, jako je například divadlo J. K. Tyla
v Plzni, Národní divadlo v Praze a další. Mimo
jiné spolupracuje například se světově známým
Jose Curou, který o ní řekl: „Ester má přesně to
něco navíc, co z ní dělá výjimečný talent“. Koncertovala v mnoha zemích – Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Rusku. Věnuje se také písňové tvorbě zejména autorů Richarda Wagnera,
Richarda Strausse a Gustava Mahlera.

AHMAD JAFAR HEDAR – klavír
Ahmad Hedar studoval hru na klavír pod vedením skvělých umělců, jakými jsou Irina Kondratěnko, Martin Kasík, František Malý a další. Intenzivně spolupracuje se zpěváky všech
generací jako korepetitor a vocal coach. Mimo
své angažmá v DJKT v Plzni, kde působí jako
klavírista, spolupracuje s významnými pěvci, mezi které patří Helena Kaupová, Vladimír
Chmelo, Bojidar Nikolov, Eliška Weissová ne-

bo Martin Bárta. Dále spolupracuje s talentovanými pěvci mladé generace - Petr Nekoranec, Roman Hoza, Tereza Hořejšová, Ester
Pavlů, Dana Šťastná, Eliška Gattringerová, Lukáš Bařák a mnozí další. Za svůj největší korepetitorský úspěch považuje cenu za vynikající
klavírní doprovod na soutěži Antonína Dvořáka
v Karlových Varech a za klavírní doprovod na
mistrovských kurzech Gabriely Beňačkové.

26. května

KRISTINA VACULOVÁ
Zámek Březnice, kaple, 19.00 hodin
Na varhany doprovází Ondřej Múčka.

Program koncertu:
J. S. Bach �������������������������������������������������������������������������������������������� Sonata e moll BWV 1034

Adagio man non tanto, Allegro, Andante, Allegro

G. Muffat �������������������������������������������������������������������������������������Toccata decima pro varhany
A. Dvořák �����������������������������������������������������������������������������������������������Sonatina G dur op. 100

Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo, Finale

S.Karg-Elert�������������������� Sonata appassionata op. 140 pro sólovou flétnu
F. Martin ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Sonata da Chiesa

Andante-Lento, Allegretto alla francese-Musette-Allegretto, Adagio

J. Novák ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Sonata da Chiesa II

De avibus caelestibus – O nebeském ptactvu,
De corona spinea – O trnové koruně, Halleluja

KRISTINA VACULOVÁ – flétna
Kristina Vaculová je absolventkou brněnské konzervatoře ze třídy Boženy Růžičkové
a magisterského a doktorského studijního
programu na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně, kde studovala ve třídě Václava Kunta; na roční stáži pobývala na Hudební
akademii Ference Liszta v Budapešti ve třídě
Zoltána Gyöngyössyho. Mistrovskými kurzy
a dílnami prošla mj. pod vedením Davida Formisana, Felixe Renggliho, Jánose Bálinta, Carin Levinne, Andráse Adorjána, Hansgeorga
Schmeissera či Roberta Winna.

Během svých studií se úspěšně zúčastnila řady národních a mezinárodních soutěží,
např. ARD München, Německo (2010), International Flute Competition Kraków, Polsko
(2011), Europian Competition for flute, Thessaloniki, Řecko (2007).
Je laureátkou několika soutěží, získala např.
2. cenu v soutěži konzervatoří ČR (2000), 1.
cenu v mezinárodní soutěži Concertino Praga
(2001), 1. cenu na Anglo-Czechoslovak Trust
v Londýně (2005), 1. cenu v národní soutěži In
Bona Fidae v Hlučíně (2008), 2. cenu v meziná-

rodní flétnové soutěži Friedricha Kuhlau v Uelzenu v oboru sólová flétna (2009) a tamtéž
1. cenu v oboru flétnová tria a kvarteta (2011).
V roce 2001 byla stipendistkou Nadace
Českého hudebního fondu v Praze, v roce
2002 získala stipendium firmy YAMAHA pro
jednoho studenta brněnské konzervatoře.
Sólově účinkovala s našimi předními orchestry; SOČR Praha, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Janáčkova filharmonie Ostrava,
Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Opera
Diversa. Vystoupila na domácích hudebních
festivalech: Moravský podzim, MHF Petra
Dvorského, MHF Janáček Brno, Setkávání nové hudby Plus, MusicOlomouc, Hudební současnost Ostrava, Forfest, Smetanovské dny,
Expozice nové hudby.
Pravidelně se věnuje koncertní činnosti u nás
i v zahraničí. Spolupracuje s harfistkou Ivanou
Švestkovou-Dohnalovou, s klavíristy Pavlou
Reiffersovou, Jiřím Hrubým a Radimem Pančochou. Je členkou Filharmonie Brno, komorního
tělesa Czech Virtuosi a komorního souboru
ISHA trio. Věnuje se také pedagogické činnosti,
působí jako odborná asistentka na HF JAMU.
Pro Český rozhlas natočila několik snímků.

ONDŘEJ MÚČKA – varhany
Ondřej Múčka pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral kromě hudebně založené rodiny také na různých brněnských
hudebních školách, na kterých se učil hrát na
housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou
hudbu v Brně. Zde obdržel své první hodiny
varhan, liturgiky a zpěvu. Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Uměleckou univerzitu v rakouském Štýrském Hradci, kde
sedmileté studium Katolické chrámové hudby
zakončil třemi magisterii z varhanní literatury
a improvizace, z dirigování sboru a orchestru,
a z gregoriánského chorálu.
V průběhu tohoto studia měl možnost podílet se pěvecky i hráčsky na mnoha hudebních
festivalech jak ve Štýrsku, tak i mimo hranice Rakouska a Evropy. Zejména v roce 2003,
kdy dostal Graz titul Hlavní kulturní město

Evropy, působil během letního semestru jako
varhaník, dirigent a sólový i ansámblový zpěvák při více než 80 hudebních produkcích nejrůznějšího druhu (kongres Papežské rady pro
kulturu, festival Styriarte, hudební produkce
Kunstuniversität Graz, koncerty při katedrále
v Grazu, ad.). Po návratu do České republiky je zaměstnán jako varhaník a sbormistr při
kostele sv. Jakuba v Brně.
Koncertuje na varhany, je uměleckým vedoucím komorního vokálního tělesa Sol et Sedes, sólistou ansámblu Grazer Choralschola,
s nímž pravidelně koncertuje v nejrůznějších
koutech světa, členem vokálního ansámblu
Societas incognitorum, a také poměrně často
participuje na koncertech předních českých
souborů specializujících se na dobovou provozovací praxi. Příležitostně vede kurzy gregoriánského chorálu (St. Gallen, Švýcarsko)
a vyučuje liturgickou hudbu a hudební praxi.

28. května

KONCERT LAUREÁTŮ
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami, 19.00 hodin
Již třetím rokem zazní v místě s „geniem loci“
hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže
A. Dvořáka v Karlových Varech. V průběhu
večera zazní písně Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka, jehož 90. výročí úmrtí si tímto koncertem připomene.

Tento koncert se koná v den prvního výročí
úmrtí mistrova vnuka, příbramského patriota
a hlavně báječného člověka Antonína Dvořáka III., na něhož volbou repertoáru i průvodním slovem zavzpomínáme.

Program koncertu:
A. Dvořák ������������������������������������������������������������������������������ V národním tónu (V. Holbová)

Dobrú noc, má milá, Žalo dievča, žalo trávu,
Ach není, není tu, Ej, mám já koňa faku

B. Martinů������������������������ Dvě písně na texty negerské poezie (E. Zajícová)
Ukolébavka, Touha

B. Martinů����������������������������������� Písničky na jednu a dvě stránky (E. Zajícová)
Výběr

L. Janáček�������������������������������������Moravská lidová poezie v písni (V. Holbová)

Pérečko, Obrázek milého, Koníčky milého, Láska,
Záře od milého, Stálosť, Jabúčko, Šafárova céra,
Osud, Lavečka, Muzikanti, Psaníčko, Hajný,
Jabúčko, Šafárova céra, Osud, Lavečka,
Muzikanti, Psaníčko, Hajný

A. Dvořák ��������������������������������������������������������������������������� Cigánské melodie (E. Zajícová)

Má píseň zas mi láskou zní, Aj, kterak trojhranec můj,
A les je tichý kolem kol, Když mne stará matka,
Struna naladěna, Široké rukávy, Dejte klec jestřábu

Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

VERONIKA HOLBOVÁ – soprán
Klasický operní zpěv studovala u sopranistky
MgA. Evy Dřízgové-Jirušové na Janáčkově
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, poté na
Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě,
kde dále pokračuje ve studiu.
V roce 2012 získala 2. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina IUVENTUS
CANTI a na podzim roku 2012 získala 3. místo
na soutěži Concorso internazionale „Musica
sacra“ v Římě. V roce 2013 se stali s ansámblem absolutními vítězi v instrumentálně-vokální kategorii pěvecké soutěže Stonavská Barborka. V roce 2015 vyhrála první místo v kategorii
OPERA ŽENY na Mezinárodní pěvecké soutěži
Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
Spolupracuje s operními domy v České
republice i v zahraničí. Od roku 2009 hostuje
v NDM, kde se představila v rolích Barbariny
(Mozart: Figarova svatba), Anniny (Verdi: La
traviata), Esmeraldy (Smetana: Prodaná nevěsta), Bareny (Janáček: Její pastorkyňa),
Anny (Verdi: Nabucco), Rowan (Britten: Kominíček), Sirény (Dvořák: Armida), Fekluši (Janáček: Káťa Kabanová), Barbary (Strauss: Noc
v Benátkách) a Černošky (Martinů: Tři přání
aneb Vrtkavosti života) aj. V současnosti interpretuje roli Rosiny v Lazebníku sevillském.
Ve Státním divadle Košice účinkovala v rolích Hraběnky (Mozart: Figarova svatba), Concepcie (Ravel: Španělská hodinka) a Kuchtíka
(Dvořák: Rusalka) a hlavní role nastudovala pro
Slezské divadlo Opava: Rosina (Rossini: Lazebník sevillský) a Fiordiligi (Mozart: Così fan
tutte). Spolupracuje s Jihočeským divadlem,

kde ztvárnila role Ohně, Slavíka a Princezny
(Ravel: Dítě a kouzla). Na podzim roku 2014
účinkovala jako Druhá žínka ve Dvořákově Rusalce v Opera de Lyon ve Francii.
Trvale spolupracuje s českými orchestry
(Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův
komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Moravskoslezská sinfonietta, Májovák,
Karlovarský symfonický orchestr a Státní
filharmonie Košice) a ansámblem Collegium
1704. Vystupuje také na festivalech v zahraničí: 2007 a 2010 Les rencontres v Louvergny
a 2014 a 2017 Les Musicales de Louvergny.

ELIŠKA ZAJÍCOVÁ – mezzosoprán
V roce 2004 začala navštěvovat ZUŠ v Berouně u p. Martinové. V roce 2007 se stala
členkou Dětské opery ND, kde pod vedením
p. J. Markové-Krystlíkové vystupovala např.
v představeních Liška Bystrouška, Brundibár
či v seriálu pro Českou televizi Opera nás baví. V Dětské opeře setrvala pod vedením prof.
Barbory Klozové-Velehradské setrvala ve studiu až do roku 2013.
Nyní studuje v 5. ročníku na Konzervatoři
Jana Deyla pod vedením již zmiňované prof. B.

Klozové-Velehradské až doposud. Pod jejím
vedením získala v roce 2014 1. místo v soutěži
B. Martinů v Poličce a čestné uznání v Písňové soutěži B. Martinů v Praze. Dále se umístila
v roce 2016 na Mezinárodní pěvecké soutěži
Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Operní naděje na 2. místě. Ve stejném
roce se zúčastnila soutěže Konzervatoří v Pardubicích (v kategorii 3. a 4. ročníků), kde získala 2. cenu. Porota jí navíc udělila Cenu mladé
operní naděje. V roce 2017 vyhrála 2. místo na

Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech (kategorie Junior do 24 let). Získala Cenu za
nejkrásnější „barvu hlasu“, Cenu divadla v Opavě (nastudování role v sezóně 2018 – 2019), dále účinkování s orchestrem na hudebním festivalu Kutná hora. V březnu roku 2018
získala 2. místo na interpretační soutěži ,,Zahraj si s Českou filharmonií“ a zároveň možnost s Českou filharmonií
v budoucnu sólově spolupracovat.
Od roku 2015 spolupracuje se známým českým pěveckým souborem Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka, s nímž vystoupila například v rámci festivalu Struny
podzimu při provedení autorské hudby Zdeňka Lukáše
k filmu Markéta Lazarová. V roce 2016 byla externí výpomocí také Filharmonického sboru v Praze, se kterým si
zazpívala Mahlerovu 8. symfonii v Drážďanech ve spolupráci s Izraelskou filharmonii.
Má také různé sólové příležitosti, například vystoupení
na vernisáži k výstavě o Jarmile Novotné v Muzeu Českého krasu v Berouně, v rámci Muzejních nocí v Praze v muzeu Antonína Dvořáka. Pravidelně spolupracuje se soudobými skladateli
a prezentuje jejich díla.
Absolvovala již několik mistrovských kurzu např. v Karlových Varech nebo na Slovensku.
Pracovala pod odborným dohledem prof. Antonia Carangela, prof. Dagmar Podkamenské –
Bezačinské, prof. Magdaleny Blahušiakové nebo prof. Jürgena Hartfiela.

LENKA NAVRÁTILOVÁ – piano
Studovala hru na klavír a na cembalo na konzervatoři
v Teplicích a sbormistrovství chrámové hudby na Karlově univerzitě. Absolvovala interpretační kurzy klavírní hry
na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar a kurzy interpretace barokní hudby a hry na cembalo v německém
Blankenburgu.
Lenka Navrátilová je profesorkou operní korepetice na
Pražské konzervatoři a klavíristkou Pražského filharmonického sboru. V oboru koncertního klavírního doprovodu
je žádanou partnerkou především operních pěvců a pěveckých sborů.
Dlouhodobě také polupracuje jako klavíristka nebo
cembalistka se souborem opery Národního divadla, festivalem Pražské Jaro, Mezinárodním pěveckým centrem
Ant. Dvořáka v K. Varech, s orchestrem FOK, Kühnovým smíšeným sborem, sborem Cancioneta Praga, Operou Mozart. Vystoupila v mnoha zemích Evropy, v USA, Rusku, Mexiku, Jihoafrické republice, Izraeli, Jižní Koreji.
V průběhu své kariéry měla možnost spolupracovat s dirigenty světového věhlasu jako jsou
Claudio Abbado, sir Georg Solti, sir Charles Mackeras, sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Riccardo Chailly, Christopher Eschenbach, sir Christopher Hogwood.
Lenka Navrátilová je držitelkou ceny „Za vynikající klavírní doprovod“ na Mezinárodní pěvecké soutěži A.Dvořáka v Karlových Varech z let 2010 a 2017, stejnojmenné ceny z Celostátní
soutěže konzervatoří v Pardubicích a získala také „Diplom za nejlepší klavírní doprovod“ na
mezinárodní pěvecké soutěži Vissi d‘arte.

28. května uplyne rok od chvíle, kdy nás zastihla smutná zpráva o odchodu Antonína Dvořáka III.
Jako čestný festivalový host a později představitel organizačních
týmů a festivalových rad, jimž předsedal, se Antonín Dvořák III. účastnil
příbramského festivalu od samého počátku. Opustil nás v den posledního koncertu 49. ročníku. Jak ale nedávno řekl dirigent – a jeho přítel
– Debashish Chaudhuri: odešel pouze tělesně, jeho duše je pořád s námi,
s hudbou jeho, jak sám s nesmírnou úctou a láskou říkal, dědouška.
Když jsem v září 2013 poprvé stála proti Antonínu Dvořákovi III., měla
jsem nutkání poklonit se. Tak byl Mistrovi, jehož jméno nese festival, podobný. Jak jsem později zjistila, působil svým zjevem takto na každého,
na lidi z umělecké sféry o to intenzivněji, pro to spojení s géniem jeho dědečka. Za dobu, která byla určena pro naše setkávání, jsem pochopila, že
„náš Tonda“ je dědečkovi podobný mnohem více, než jen tváří. Slova, kterými kdysi popisovali charakter velkého skladatele, jeho čistou víru a lásku
k rodině a k lidem vůbec, se přesně hodí i na jeho vnuka. Ale je potřeba
napsat mnohem víc, protože každého, kdo ho znal, ohromovala jeho vitalita, obrovský rozhled, zájem o dění a hlavně o dědečkův odkaz. Mne vždy
dojímala jeho péče o hosty, jeho laskavost a vstřícnost.
V době přípravy transformace festivalu jsme společně zvažovali rizika,
plánovali budoucnost, pojmenovávali a zakládali neziskovou organizaci…
Jeho přítomnost ozdobila každý z koncertů, pochvala z jeho úst nesmírně
těšila.
Život Antonína Dvořáka III. ani zdaleka nebyl spojen jen s naším festivalem, ale vím, že Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram bude vždy
spojen s Antonínem Dvořákem III., „Toníčkem“, kterého mi bylo velkou ctí
poznat.
Posledním koncertem, kterého se v loňském roce zúčastnil, byl koncert
laureátů pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Měl tehdy obrovskou radost nejen z krásných mladých hlasů, ale také z jejich interpretace písní a árií Antonína Dvořáka. Letošní koncert laureátů je vzpomínkou
– na člověka, na kterého nelze zapomenout...
Albína Houšková
ředitelka Dvořákova Příbramska, z.ú.,
pořadatele HF A. Dvořáka Příbram

2. června

CLARINET FACTORY
Městské muzeum Březnice / Galerie Ludvíka Kuby, nádvoří, 19.00 hodin
V případě nepříznivého počasí se koncert koná v prostorách galerie.
Koncert netradičního tělesa, jehož doménou
je schopnost prolnutí klasické hudby, interpretované s maximální instrumentální zručností,
s prvky jiných hudebních žánrů (ethno, minimalismus ad.).
V nadžánrové hudbě souboru Clarinet
Factory najdeme mnoho odkazů ke světu klasické hudby. Skladby jako Vltava, B-A-C-H,
Glass Story, Luda‘s Dance nebo Out Of Home jsou totiž reminiscencemi na hudební jazyk Smetany, Dvořáka, Bacha, Stravinského,
Messiaena, ale i Phillipa Glasse a Steva Reicha. Od nich se rozvinou společné i individuální výstupy všech zúčastněných umělců do nejrůznějších minimalistických, jazzových, world
music i jiných končin hudebního světa. Tak

jako se Hoří pole lán, Husa divoká a Jordan
nechávají ovlivnit folkem a folklórem, tak se
dají nalézt jasné vlivy jazzu a populární hudby
v kusech jako Traincid, Bolek i Lolek a Hikari.
Výše zmíněné žánry daly vzniknout velice
specifickému stylu hudby, který je v případě
Clarinet Factory zcela nezaměnitelný. Kromě
vynikající souhry a více než dvacetiletého lidského napojení se čtyři hudebníci představují
jako improvizátoři a skladatelé, Vojtěch Nýdl
rovněž jako textař a zpěvák, Petr Pepino Valášek jako hráč, jenž umí basklarinet proměnit
v bicí, saxofon nebo kontrabas. Aranžmá pracující s nejsoučasnějšími možnostmi elektronického ozvučení je další tvůrčí dimenzí práce
s prostorem.

Program koncertu:
01/ Star track
02/ B-A-C-H
03/ Bolek i Lolek
04/ Hoří pole lán
05/ Glass story
06/ Luda‘s Dance
07/ Dark Park
08/ Una matina

09/ Jordan
10/ Bílý sníh
11/ Out Of Home
(variace na Dvořákovo téma)
12/ L’Amour
13/ Husa divoká
14/ Traincid
15/ Hikari

Partner koncertu:
Již třetím rokem je hlavním partnerem dnešního koncertu MPC System, společnost s r.o., která působí
na českém trhu již více než čtvrt století. „Přesto, že jsou ústředním předmětem naší společnosti kompletní dodávky elektročástí a řídících systémů pro oblast průmyslové automatizace, věříme, že hudba
nikdy zautomatizovaná nebude. Jsme proto rádi, že můžeme podpořit koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, který zavítá nejen do našeho města, ale tímto koncertem přímo do míst, kde
naše společnost svou činnost zahajovala.
Ing. Jiří Dostál, ředitel společnosti
Koncert se koná za podpory MěÚ Březnice
a ve spolupráci s Galerií Ludvíka Kuby.

CLARINET FACTORY
Počátky čtyřčlenného hudebního tělesa Clarinet Factory, které v roce 2014 slavilo dvacet
let na scéně, se váží k době studií všech členů na pražském AMU. Tehdy byla doménou
čtveřice Jindřich Pavliš, Vojtěch Nýdl, Luděk
Boura a Petr „Pepíno“ Valášek především interpretace klasiky a jazzu. Clarinet Factory
se ale brzy posunuli k experimentům napříč
hudebními žánry, od aranžování ke komponování, k touze hudbou sdělovat a komunikovat
nezávisle na žánrech či generační příslušnosti.
Clarinet Factory během své dosavadní kariéry spolupracovali také s Bobby McFerrinem,
Janou Koubkovou, Filharmonií Brno, Pražskou
komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem
Českého rozhlasu, Radkou Fišarovou, Ivou Bittovou; s Lenkou Dusilovou a Beatou Hlavenkovou ve společném projektu Eternal Seekers, ale
i Tata Bojs, Floexem či Joe Achesonem z Hidden Orchestra. V řadě site specific vystoupení
spolupracovali s intermediálním umělcem Petrem Niklem a legendárním perkusionistou Alanem Vitoušem. Mezi další milníky v kariéře Clarinet Factory pak patří hudba k filmům Hidden
Things, Rodina je základ státu (2011) či Smrtelné historky – část Maják (2016), vítězství v prestižní soutěži International Songwriting Competition v americkém Nashvillu se skladbou Orlík.

Od roku 2014 vystupují Clarinet Factory
pravidelně také s taneční skupinou VerTeDance ve společném projektu „Korekce”, který
sklízí úspěchy a skvělé recenze po celé Evropě a od svého vzniku již získal mnoho prestižních cen. (CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA
2016, TANEČNÍ INSCENACE ROKU 2014 /
HERALD ANGEL AWARD 2015 / MESS FESTIVAL AWARD 2015…)
Clarinet Factory vystoupili například: 2017:
Ruse Festival (BG); Théatre des Abbesses,
Paris (FR); Colours of Ostrava 2016: Pražské
jaro; Aux heures d’été, Nantes (FR); Japonské tour (představení Korekce) 2015: Red Sea
Jazz Festival (IL); Bobby McFerrin, Praha;
WOMEX showcase (HU)… Jazzlent Maribor
(Slo), Jazz Peak Sofia (BG), Mitte Europa (D),
Inalfa festival (NL).
K výrazným úspěchům Clarinet Factory patří: vítězství v Classic Prague Awards v kategorii Crossover (2017). Nominace na WOMEX
(2015) - po osmi letech jediný český soubor,
kterému se podařilo nominovat na showcase. Účinkování (hosté) v rámci pražského vystoupení Bobbyho McFerrina (2009 + 2015).
Vítězství v silně obsazené soutěže International Songwriting Competition v Nashvillu
(US) – 2005.

4. června

Open air akce

DEN S ANTONÍNEM
DVOŘÁKEM 2018
aneb ať jeden den zní klasická hudba ze všech stran

BRASStet

Kairovo kvarteto

Kalabis quintet

8.55 hod.
„Hraji, hraješ, hrajeme... na harfu“
		Interaktivní pořad Ivany Pokorné o hudebních nástrojích, pro děti 6 – 9 let.

		Místo konání: ZŠ Jiráskovy sady *

9.00 hod.
„Muzikohraní“
		Interaktivní pořad Jany Laubové o hudebních nástrojích, pro děti 4 – 6 let.
		Místo konání: MŠ Bratří Čapků *
10.00 hod.

„Kouzlo tónů“

		
Kalabis quintet v interaktivním koncertu a atypickém prostředí.
		Místo konání: Cáchovna dolu Anna *

10.00 hod.
„Hraji, hraješ, hrajeme... na harfu“
		Interaktivní pořad Ivany Pokorné o hudebních nástrojích, pro děti 6 – 9 let.
		Místo konání: ZŠ Jiráskovy sady *

10.30 hod.
„Muzikohraní“
		Interaktivní pořad Jany Laubové o hudebních nástrojích, pro děti 4 – 6 let.
		Místo konání: MŠ Bratří Čapků *

11.00 hod.
„Hudba nás baví“
		Koncert mladých hudebníků pro žáky 2. stupně ZŠ.

		
Účinkují Klavírní trio MaLuJi (ZUŠ Jižní Město – Praha 4)
		
a duo Adam a Klára Klánští (Pražská konzervatoř/ZUŠ Biskupská – Praha 1)
		Místo konání: ZŠ Jiráskovy sady *

11.00 hod.
Koncert „Dostaveníčko“
		Kvartet zobcových fléten ZUŠ na nám. T. G. M. a sbor ze ZUŠ A. Dvořáka,
		
žesťový kvintet BRASStet
		Místo konání: Nemocnice Příbram – před budovou **

12.00 hod.
Koncert „Ať hudba zní I.“
		Dechové soubory ZUŠ na nám. T. G. M. (příčné flétny, trumpety, pozouny),
		
žesťový kvintet BRASStet
		Místo konání: Náměstí T. G. Masaryka **

13.00 hod.
Koncert „Pohlazení na duši I.“
		Kalabis quintet

		Místo konání: Domov seniorů – uzavřený koncert pro klienty Domova seniorů

13.00 hod.
Koncert „Pohlazení na duši II.“
		Pěvecký sbor Canzonetta ZUŠ na nám. T. G. M., smyčcové Kairovo kvarteto
		Místo konání: Nemocnice Příbram – foyer **

14.30 hod.
Koncert „Ať hudba zní II.“
		Akordeonové duo ZUŠ na nám. T. G. M., smyčcové Kairovo kvarteto
		Místo konání: Ulice Pražská **

14.30 hod.
„Kouzlo tónů“
		Kalabis quintet v interaktivním koncertu a atypickém prostředí.
		Místo konání: Cáchovna dolu Anna *

19.00 hod.
Koncert „klasika netradičně na netradičním místě“
		„Immersive concert“

		Místo konání: Dům Natura **
		
Vstupenky v ceně 180 Kč vč. volného vstupu do expozic Domu Natura
		
je možné zakoupit přes www.hfad.cz, www.ticketportal.cz
		
a prodejní místa (viz seznam na www.hfad.cz)
* Akce určená pouze pro školy, ** Akce pro veřejnost

4. června

IMMERSIVE CONCERT
Dům Natura, 19.00 hodin
Součástí Dne s Antonínem Dvořákem je rovněž unikátní koncert – projekt v Domě Natura.
Hudební festival Antonína Dvořáka exkluzivně
zahájí inovativní sérii koncertů, tzv. „immersive concerts“. V těchto koncertech se ruší odstup mezi umělci a diváky. Divák se stává nedílnou součástí uměleckého výkonu a zažije
hudbu zevnitř tělesa, které jí provádí. Divák je
nejen v centru dění, ale také si zazpívá a přímo ovlivní konečný výsledek koncertu.
Známým průkopníkem tohoto typu koncertů v USA je dirigent David Rutherford. Dirigent
Debashish Chaudhuri, kterého v USA tento

nový přístup zaujal, jej proto pozval do České republiky a v červnu 2017 spolu se Stratus
Chamber Orchestra vyzkoušeli pilotní koncert
v Českém muzeu hudby. Pro velký úspěch se
rozhodli vytvořit exkluzivní nový program pro
50. ročník HFAD.
V první polovině koncertu zazní skladby,
které Antonín Dvořák složil ještě před svojí
cestou do Ameriky. V dalších skladbách bude
patrný vliv „americké“ hudby na jeho tvorbu.
Druhá polovina koncertu pak ukáže vliv, který
měl na „americkou hudební školu“, a to přímým i nepřímým způsobem.

Program koncertu:
A. Dvořák ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Legends (výběr)
H. T. Burleigh���������������������������������������������������������������������������������� Swing Low, Sweet Chariot
A. Dvořák �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������American Suita
pauza
H. T. Burleigh������������������������������������������Sometimes I feel Like a Motherless Child
G. Gould����������������������������������������������������������������������������������������Symphonette No. 2: Pavane
I. Stravinsky ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ragtime
William Grant Still�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Wood Notes
D. Mullikin ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Mosi-oa-Tunya

Koncert se koná ve spolupráci s Domem Natura

DAVID RUTHERFORD – dirigent
Dirigent David Rutherford prošel snad všemi
aspekty práce s hudbou – od pedagogické
činnosti, vedení sborů, až po vystupování nebo
rozhlasové vysílání. David Rutherford řídí 8 let
Komorní orchestr Stratus, který je v americkém státě Colorado známý svými inovativními
projekty. David v něm realizuje svojí vizi diváka
jako nedílnou součást celého představení.
V rámci svého působení v rozhlase získal již
několik ocenění. Uskutečnil mimo jiné několik rozhovorů se světově známými skladateli
nebo dirigenty jako např. Robert Spano, Bramwell Tovey, John Eliot Gardiner, Olga Kern,
Edgar Meyer, Morten Lauridsen, Eric Whitacre nebo Marvin Hamlisch.
Vedle své rozhlasové činnosti David současně vede také Valor Symphonics Youth Orchestra a pravidelně hostuje v Longmont Symphony.
Své bohaté zkušenosti uplatňuje i v pedagogické činnosti – vede obory orchestrální hudby
a hudebního vzdělání na Colorado Christian
University. Stranou v jeho kariéře nezůstává
ani zpěv. Působí jako hlavní bas v Cheyenne
Symphony orchestra nebo asistent hlavního
basu v Greeley Philharmonic Orchestra.

DEBASHISH CHAUDHURI – dirigent
Debashish Chaudhuri se narodil v Kalkatě,
kde působil jako vedoucí hudební katedry na
St. James‘ School. Dirigoval čtyři pěvecké
sbory a aktivně se podílel na místním hudebním životě. Založil také St. James‘ School Orchestra a komorní orchestr Calcutta School
of Music. Po studiích v Indii, USA, Singapuru
a Anglii přijel do České republiky, kde nejprve absolvoval dirigentské kurzy v Kroměříži
a následně začal jako první Ind studovat dirigování na Pražské konzervatoři. V této době
navázal úzký vztah s rodinou Antonína Dvořáka. V letech 2003 a 2004 studoval u maestra
Gianluigiho Gelmettiho na věhlasné Chigiana
Academy v italské Sieně ve šlépějích dirigenta Zubina Mehty. Gianluigi Gelmetti sám
studoval pod vedením Sergiu Celibidacheho,
Franco Ferrary a Hanse Swarowského. V roce
2004 získal Chaudhuri 1. cenu na dirigentské
soutěži ve švýcarském Lausanne a v roce

2005 se jako první Ind v historii probojoval
mezi finalisty na nejprestižnější dirigentské
soutěži v Besançonu ve Francii.
Pracuje s českými i zahraničními orchestry jako např. Orchestre de Franche-Comté,
Sofia Festival Orchestra, The Stratus Chamber Orchestra (USA), Filharmonií Bohuslava
Martinů, PKF – Prague Philharmonia, Pardubickou komorní filharmonií, Moravskou
filharmonií Olomouc, Plzeňskou filharmonií,
Janáčkovou filharmonií Ostrava, Jihočeskou
komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Camerata Moravia, Imperial College Sinfonietta ad.
Je opakovaně zván k dirigování abonentních
koncertů s pestrým repertoárem od E. Elgara,
A. Roussella, S. Rachmaninova, M. Ravela,
F. Schuberta, A. Dvořáka, J. K. Vaňhala, A.
P. Borodina, E. Griega, V. Blodka, F. Liszta,
N. Rimskij-Korsakova etc. po Mayerse, Jarre
a Blatného.

V roce 2006 inicioval koncerty Lions Clubu
Bohemia ve prospěch nevidomých a slabozrakých, mezi sólisty pozval např. Václava Hudečka, Igora Ardaševa, Janu Chaudhuri, Pavla
Šporcla. Na žádost indického velvyslance dirigoval v roce 2012 mimořádný koncert k uctění
150 let výročí narození Rabindranátha Thákura, stejně jako o rok později koncert k uctění
150 let výročí narození Svámího Vivékánandy.
V roce 2006 a 2013 vytvořil koncert Asijské inspirace. Ve filharmonickém projektu Namaste
India v roce 2013 spojil sitár a tabla jako sólové
nástroje s Plzeňskou filharmonií a uvedl českou premiéru skladby Shiva Nataraj od Johna
Mayera. V roce 2015 dirigoval závěrečný koncert festivalu A. Dvořáka v Příbrami a uvedl
premiéru skladby Hiawatha song. V roce 2016
organizoval turné filharmonie Bohuslava Martinů jako prvního českého orchestru v Indii
po 57 letech a okouzlil českou hudbou diváky
v Bombaji a Kalkatě. V roce 2017 zaujal i dětské publikum na tradičních koncertech PKF-Prague Philharmonie se skřítky Šímou a Lupi
v Rudolfinu. V lednu 2018 zopakoval na oslavu

70 let diplomatických vztahů České republiky
a Indie úspěšné koncertním turné v Indii, opět
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín.

PŘÍBRAMSKÁ FILHARMONIE
Příbramská filharmonie byla založena v roce
1908 a jejím prvním dirigentem byl vzdělaný
člověk se širokým kulturním rozhledem, ředitel kůru u sv. Jakuba, pan Bohumil Fiedler.
Orchestr se velmi rychle rozrostl tak, že brzy
prováděl náročná díla, jakými jsou Smetanova předehra k Libuši, Dvořákovy Slovanské
tance, Vltava, Vyšehrad a ve spolupráci s příbramským pěveckým sborem Lumír - Dobromila i Dvořákovo Stabat Mater. Další výrazný
dirigent František Forst (od r. 1924), žák L. Janáčka a V. Nováka, dal orchestru nový směr
(orchestr provedl např. Patetickou symfonii P. I.
Čajkovského). Po Mnichově byl název orchestru změněn na „Hudební spolek A. Dvořáka“,
nicméně činnost orchestru byla v roce 1944
násilně zastavena. V době poválečné diriguje
orchestr opět F. Forst, kterého u dirigentského
pultu alternoval J. A. Richter. Taktovky se ujímá i Jaroslav Kofroň, budoucí profesor pražské konzervatoře, po něm Dr. Václav Dražan,
varhaník a skladatel, žák V. Talicha a V. Nováka
a jako druhý dirigent prof. Jan Karel. Po zřízení
Posádkové hudby Příbram se mohla Příbram-

ská filharmonie opřít i o výpomoc vynikajících
vojenských hudebníků. Tato přátelská symbióza obou orchestrů trvala až do roku 1990, kdy
byla Posádková hudba zrušena. Po úmrtí V.
Dražana (1979) byl dirigentem orchestru jmenován prof. J. Karel a brzy i mladý absolvent
konzervatoře a pozdější muzikolog Dr. Vladimír
Vepřek, který se zapsal do novodobé historie
souboru jako nositel hudební tradice v duchu
odkazu svého otce A. Vepřeka. Jeho nástupcem byl od r. 2003 ředitel svatohorského kůru, varhaník a dirigent Pavel Šmolík. Od roku
2015 řídí filharmonii Mgr. Veronika Kopecká,
absolventka oboru Hudební věda na Filozofické fakultě UK a Skladby na Pražské konzervatoři, která se na své dirigentské působení
připravovala studiem oboru Sbormistrovství
na Pedagogické fakultě UK. Za jejího působení orchestr provedl např. Bachův Koncert pro
dvoje housle, Dvořákovu Lužanskou mši nebo
Biblické písně. Za úspěch považujeme postupné rozšiřování členské základny ve všech
nástrojových skupinách. V jubilejním roce 2018
má orchestr 22 stálých členů.

7. června

Závěrečný koncert festivalu

A. DVOŘÁK: REQUIEM
Svatá Hora u Příbrami, 19.00 hodin
Koncert open air v prostorách nádherné barokní Svaté Hory
zakončí 50. ročník festivalu jednou z nejimpozantnějších
Dvořákových skladeb.
Účinkují:
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Ester Pavlů – mezzosoprán
Josef Moravec – tenor
Martin Gurbal – bas
Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent
PKF – Prague Philharmonia
Lenka Navrátilová – sbormistr
Pražský komorní sbor
Vepřekův smíšený sbor
Pavel Šmolík – sbormistr
Ženský komorní sbor Krásky

Partnerem koncertu je Římskokatolická farnost Svatá Hora.

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ – soprán
Jana Šrejma Kačírková se narodila v Českých
Budějovicích. V roce 2006 absolvovala Pražskou konzervatoř. V době studií získala řadu
ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži A.
Dvořáka v Karlových Varech.
V současnosti je v angažmá v Národním divadle Brno, hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě, Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a ve Slovenském národním divadle
Bratislava.
Vystoupila na řadě významných mezinárodních hudebních festivalů – v italském Ercolanu, v Teatro Politeama Greco v Lecce, na
Pafos Afrodite Festival na Kypru, MHF Pražské jaro, MOF Smetanova Litomyšl, MHF Petera Dvorského a na MHF Český Krumlov.
Vystupuje pod taktovkou předních dirigentů – T. Brauner, O. Dohnanyi, P. Gatto, M.
Guidarini, M. Ivanovič, F. Haider, R. Jindra, J.
Klecker, J. Kynzlink, T. Netopil, O. Olos, M. De
Rose, A. Sangiorgi, A. Scarano, V. Spurný, D.
Švec, F. Zigante aj. Je dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie z let 2012 a 2013 za mimořádný jevištní výkon v oboru opera.

ESTER PAVLŮ – mezzosoprán
Ester Pavlů je mladá česká mezzosopranistka.
Narodila se v Praze a v roce 2009 absolvovala
Pražskou konzervatoř pod vedením L. Löbla.
V roce 2015 ukončila svá studia na HAMU
v Praze pod vedením Heleny Kaupové. Pěvecké
vzdělání si rozšiřovala i během studií po celém
světě, např. u Aprile Millo v New Yorku, Petera
Dvorského, Gabriely Beňačkové, Carol Issac
(klavíristky Metropolitní opery) a také u Evy
Randové. Je laureátkou řady prestižních soutěží. Jako sólistka vystupuje na předních operních
scénách, jako je například divadlo J. K. Tyla
v Plzni, Národní divadlo v Praze a další. Mimo
jiné spolupracuje například se světově známým
Jose Curou, který o ní řekl: „Ester má přesně to
něco navíc, co z ní dělá výjimečný talent“. Koncertovala v mnoha zemích – Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Rusku. Věnuje se také písňové tvorbě zejména autorů Richarda Wagnera,
Richarda Strausse a Gustava Mahlera.

JOSEF MORAVEC – tenor
Tenorista Josef Moravec vystudoval Pražskou
konzervatoř, pokračoval ve studiu na HAMU
v Praze a na Sibeliově akademii v Helsinkách.
Je sólistou Národního divadla v Praze ale pravidelně hostuje na jevištích divadla J. K. Tyla
v Plzni, Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Slezského divadla v Opavě, Libereckého divadla F.X.Šaldy, Národního divadla
v Brně i v opeře Štátneho divadla Košice.
V jeho pestrém repertoáru najdeme díla
od Mozarta, Donizettiho, Verdiho i veristické
autory Pucciniho, Cileu nebo Leoncavalla ale
také Gounoda, Masseneta, Richarda i Johanna Strausse, Offenbacha, Smetanu, Brittena,
Glasse, Hindemitha nebo Wagnera.
Často vystupuje v zahraničí na koncertních
i divadelních pódiích. Na hudebním festivalu
v Českém Krumlově vystoupil po boku Josého Cury jako Harlekýn v Leoncavallových
Komediantech. V roce 2016 se stal držitelem
ceny ředitele ND pro mladého umělce.

MARTIN GURBAĽ – bas
Basista Martin Gurbaľ pochází z východního
Slovenska. Zpěv studoval na konzervatoři v Košicích (1991–97) a později na Ostravské univerzitě, kde od roku 2015 také vyučuje. Již za studií na konzervatoři se stal absolutním vítězem
Mezinárodní soutěže A. Dvořáka v Karlových
Varech. Nejprve byl sólistou opery v Košicích (1995–2001), odkud přešel do angažmá
v opeře Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Stal se pravidelným hostem Národního divadla v Praze a v Brně, Slovenského národního divadla a dalších významných
českých, slovenských a polských operních
domů. Specializuje se na dílo G. Verdiho, A.
Dvořáka a L. Janáčka.
Mimo operní se věnuje také koncertní činnosti, kdy vystupoval i pod taktovkami předních českých dirigentů J. Bělohlávka, T. Hanuse, T. Netopila a J. Hrůši. Spolupracoval
s Českou a Slovenskou filharmonií, Orchestrem
G. Verdiho v Miláně a symfonickými orchestry maďarské Budapeště, dánského Odense,

švédského Göteborgu, japonského Tokia a Litevským národním symfonickým orchestrem.

DEBASHISH CHAUDHURI (Indie) – dirigent
Debashish Chaudhuri se narodil v Kalkatě,
kde působil jako vedoucí hudební katedry na
St. James‘ School. Dirigoval čtyři pěvecké
sbory a aktivně se podílel na místním hudebním životě. Založil také St. James‘ School Orchestra a komorní orchestr Calcutta School
of Music. Po studiích v Indii, USA, Singapuru
a Anglii přijel do České republiky, kde nejprve absolvoval dirigentské kurzy v Kroměříži
a následně začal jako první Ind studovat dirigování na Pražské konzervatoři. V této době
navázal úzký vztah s rodinou Antonína Dvořáka. V letech 2003 a 2004 studoval u maestra
Gianluigiho Gelmettiho na věhlasné Chigiana
Academy v italské Sieně ve šlépějích dirigenta Zubina Mehty. Gianluigi Gelmetti sám
studoval pod vedením Sergiu Celibidacheho,
Franco Ferrary a Hanse Swarowského. V roce
2004 získal Chaudhuri 1. cenu na dirigentské
soutěži ve švýcarském Lausanne a v roce
2005 se jako první Ind v historii probojoval
mezi finalisty na nejprestižnější dirigentské
soutěži v Besançonu ve Francii.
Pracuje s českými i zahraničními orchestry
jako např. Orchestre de Franche-Comté, Sofia
Festival Orchestra, The Stratus Chamber Orchestra (USA), Filharmonií Bohuslava Martinů, PKF – Prague Philharmonia, Pardubickou
komorní filharmonií, Moravskou filharmonií
Olomouc, Plzeňskou filharmonií, Janáčkovou
filharmonií Ostrava, Jihočeskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Camerata Moravia,
Imperial College Sinfonietta ad. Je opakovaně
zván k dirigování abonentních koncertů s pestrým repertoárem od E. Elgara, A. Roussella,
S. Rachmaninova, M. Ravela, F. Schuberta, A.
Dvořáka, J. K. Vaňhala, A. P. Borodina, E. Griega, V. Blodka, F. Liszta, N. Rimskij-Korsakova
etc. po Mayerse, Jarre a Blatného.
V roce 2006 inicioval koncerty Lions Clubu Bohemia ve prospěch nevidomých a slabozrakých, mezi sólisty pozval např. Václava
Hudečka, Igora Ardaševa, Janu Chaudhuri,
Pavla Šporcla. Na žádost indického velvyslance dirigoval v roce 2012 mimořádný koncert k uctění 150 let výročí narození Rabindranátha Thákura, stejně jako o rok později
koncert k uctění 150 let výročí narození Svámího Vivékánandy. V roce 2006 a 2013 vy-

tvořil koncert Asijské inspirace. Ve filharmonickém projektu Namaste India v roce 2013
spojil sitár a tabla jako sólové nástroje s Plzeňskou filharmonií a uvedl českou premiéru
skladby Shiva Nataraj od Johna Mayera. V roce 2015 dirigoval závěrečný koncert festivalu
A. Dvořáka v Příbrami a uvedl premiéru skladby Hiawatha song. V roce 2016 organizoval
turné filharmonie Bohuslava Martinů jako prvního českého orchestru v Indii po 57 letech
a okouzlil českou hudbou diváky v Bombaji
a Kalkatě. V roce 2017 zaujal i dětské publikum na tradičních koncertech PKF-Prague
Philharmonie se skřítky Šímou a Lupi v Rudolfinu. V lednu 2018 zopakoval na oslavu 70
let diplomatických vztahů České republiky
a Indie úspěšné koncertním turné v Indii, opět
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín.

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce
1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka.
Dnes patří mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry. Od počátku sezony
2015–2016 stojí v jejím čele francouzský dirigent Emmanuel Villaume. PKF je pravidelným
partnerem světoznámých dirigentů a interpretů, jakými jsou Anna Netrebko, Diana Damrau,
Angela Gheorghiu, Plácido Domingo, Elina
Garanča, Juan Diego Flórez ad. Je pravidelně
zvána na mezinárodní hudební festivaly a vystupuje v předních světových sálech. Za dobu

své činnosti natočila přes 80 kompaktních disků
pro přední domácí i světová hudební vydavatelství: Deutsche Grammophon, Decca, Warner
Classics nebo Harmonia Mundi. Orchestr má
ve svém „rodném listě“ vepsánu svěžest, energičnost a perfekcionismus, stejně jako lásku
k hudbě, jež vkládá do každého koncertu. Je
ceněn pro svůj charakteristicky zvuk, za nímž
stojí mimo jiné jeho stěžejní repertoárová oblast,
kterou je od počátku hudba vídeňského klasicismu: skladby Josepha Haydna, Wolfganga
Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena.

PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR
Pražský komorní sbor založili v r. 1991 tehdejší
členové Pražského filharmonického sboru se
záměrem soustavně se věnovat vokální komorní tvorbě. Výběrové komorní těleso se po krátké
době začalo prosazovat na mezinárodní hudební scéně. Za tři roky intenzivní koncertní a zájezdové činnosti se sbor propracoval do nejužší
evropské sborové špičky. Sbor účinkoval na řadě mezinárodních festivalů. V letech 1993–2010
byl stálým rezidenčním sborem Rossini Opera
Festival v italském Pesaru a v letech 1995–2010
také Wexford Opera Festival v Irsku.
Pražský komorní sbor podnikl přes 300 zahraničních koncertních zájezdů a turné do téměř všech zemí Evropy, první mimoevropskou
destinací byla v roce 1995 Austrálie, v témže
roce proběhlo první turné po Japonsku s Helmuthem Rillingem, následovaly cesty do Izraele a do Libanonu. Pražský komorní sbor vystoupil i v hudebně exotičtějších destinacích;

jeho cílem se stala Jižní Korea (Daegu, 2006)
a operní festival v čínském Macau, s acappellovým programem podnikl sbor turné po
Brazílii (2005). Z dalších významných vystoupení PKS je třeba uvést účinkování na koncertu
pro papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu (listopad
1997), vystoupení v inscenaci Saint-Saënsova
Samsona a Dalily na jevišti Hamburské opery
s Plácidem Domingem (1996) a evropské turné s Andreou Bocellim. Vystoupení sboru byla
snímána mnoha českými i zahraničními rozhlasovými a televizními společnostmi.
Těleso spolupracovalo s předními zahraničními i českými orchestry a setkalo se na pódiích
s významnými dirigenty (G. Albrecht, V. Ashkenazy, J. Bělohlávek, H. Blomstedt, S. Bychkov, G. Gelmetti, W. Gonnenwein, M. Honeck,
Z. Mehta, G. Sinopoli. Diskografie Pražského
komorního sboru čítá přes 100 CD a DVD pro
české i zahraniční nahrávací společnosti.

VEPŘEKŮV SMÍŠENÝ SBOR
Vepřekův smíšený sbor (původně Komorní
smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka) založil v roce 1983 jeho první sbormistr Vladimír
Vepřek. Těleso mělo tehdy 12 členů. Prvními nastudovanými skladbami byly Michnovy
písně. Sbor svůj repertoár samozřejmě dále
rozšiřoval, spolupracoval též se skladateli,
kteří pro něj upravovali a komponovali nová
díla (např. Stanislav Jelínek: Asijské recepty,
Dr. Jiří Berkovec: Vánoční pásmo a realizace
četných pastorel). Stálou korepetitorkou sboru byla nejprve prof. Jiřina Mandová a poté
prof. Vladimíra Štěpánová.
Po smrti Vladimíra Vepřeka nastoupil na
jeho místo tehdejší svatohorský regenschori
Pavel Šmolík. Sbor pod jeho vedením, vedle
skladeb české sborové klasiky, výrazně obohatil o kompozice moderní a skladby duchovní. Sborový repertoár tak kromě kompozic
obvyklých, jakými jsou např. Rybova Česká
mše vánoční nebo Dvořákovy sborové skladby, zahrnuje např. Janáčkovy Tři smíšené
sbory, skladby Foerstrovy, úpravy lidových
písní českých i jiných slovanských národů,
italskou vokální polyfonii, ale též soudobé
české, polské i další kompozice. V posledních

letech zařadil i množství úprav hornických
písní z Příbramska a vánočních koled ve zpracování sbormistra P. Šmolíka.
Vepřekův smíšený sbor se pravidelně podílí
na provedení premiér skladeb současných autorů. V r. 2005 to bylo Te Deum Radka Rejška,
kdy byla pořízena i studiová nahrávka díla, dále
v r. 2006 skladba Stanislava Jelínka Na úsvitě.
V roce 2008 proběhla premiéra Rejškova Stabat
Mater, roku 2010 první provedení nového cyklu
úprav koled P. Šmolíka, roku 2012 pak premiéra
oratoria Maria, Vykoupená Země Radka Rejška, kde sbor účinkoval po boku sboru Pražští
pěvci a Jihočeské komorní filharmonie.
Kromě samostatných koncertů, spolupráce s Příbramskou filharmonií a příležitostných
zájezdů (Čechy i zahraničí: Francie, Slovinsko,
Německo) sbor spolupracuje se Svatohorským chrámovým sborem na hudbě největší
slavnosti poutního místa Svaté Hory – Korunovaci. Při této příležitosti byly v minulých
létech provedeny rozsáhlé mešní kompozice, jako například Messe solenelle Charlese
Gounoda, Paukenmesse Josepha Haydna,
Mše D dur Antonína Dvořáka nebo také kantáta Te Deum George Bizeta.

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR KRÁSKY
Ženský komorní sbor Krásky zahájil svou
činnost v lednu 2012 netradičním způsobem
– natočením CD Krásná moja milá (obsahuje skladby A. Dvořáka, B. Smetany, J. Myslivečka a J. Křičky). Tímto počinem chtěly
uctít památku dlouholetého sbormistra Vladimíra Vepřeka, pod jehož vedením všechny
– v dobách svého působení v Příbramském
dětském sboru - zpívaly. Jejich společné
vystoupení natolik zaujalo, že společně koncertují, ačkoli většina z nich se angažuje i v jiných pěveckých tělesech - např. Vepřekův
smíšený sbor, Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, atd., Některé zpěv vystudovaly a stal se profesí. Kmenovým repertoárem
jsou zejména Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, Biblické písně v sólových podáních, dále
skladba Stabat Mater, jehož autorem je G.

B. Pergolesi (v letošním roce provedena i na
Svaté Hoře za varhanního doprovodu Pavla
Šmolíka), lidové dvojhlasé i tříhlasé skladby.
Spoluúčinkovaly i při provedení Dvořákovy
Lužanské mše. Trvalou korepetitorkou je Vladimíra Štěpánová, zakladatelkou sboru Zuzana Horská.

Záštitu nad 50. ročníkem HF A. Dvořáka Příbram převzali:
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje

PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury ČR
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

24. 4.

Slavnostní zahájení festivalu:

26. 4.

České filharmonické kvarteto

28. 4.

Jiří Rajniš – Biblické písně

2. 5.

Prah-a-harP kvartet

3. 5.

Václav Hudeček

5. 5.

Benefiční koncert pro Vilu Rusalka: Jana Boušková

10. 5.

PhDr. Jiří Vejvoda „Příběhy v tónině života“

12. 5.

Duo Futuro

15. 5.

Radek Baborák (Baborák Ensemble)

24. 5.

Gabriela Beňačková

Pavol Breslik (SR), Adriana Kučerová (SR), SOČR,
dirigent Ondrej Lenárd (SR)
Divadlo A. Dvořáka Příbram, 19.00 hod.

26. 5.
28. 5.

Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.
Varhanní doprovod: Michaela Káčerková
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Třebsko, 19.00 hod.
Kostel sv. Jakuba, Příbram, 19.00 hod.
Klavírní doprovod: Lukáš Klánský
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, 19.00 hod.
Součástí akce bude i zpřístupnění vily Rusalka veřejnosti.
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.
Klavírní doprovod: Ivo Kahánek
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.
MěÚ Březnice, Reprezentační sál, 19.00 hod.
Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.
Host koncertu: mezzosopranistka Ester Pavlů
Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.

Kristina Vaculová

Varhanní doprovod: Ondřej Múčka
Zámek Březnice, kaple, 19.00 hod.

Koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka
v Karlových Varech
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

2. 6.

Clarinet Factory

4. 6.

Den s Antonínem Dvořákem

4. 6.

Immersive concert

7. 6.

Závěrečný koncert festivalu:

Městské muzeum Březnice / Galerie Ludvíka Kuby, nádvoří, 19.00 hod.
Open air akce zahrnující cca 20 samostatných koncertů a pořadů.
Účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent,
David Rutherford (USA) – dirigent, Příbramská filharmonie
Dům Natura, Příbram, 19.00 hod.

A. Dvořák: Requiem

Účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent, PKF – Prague philharmonia,
sólisté: Jana Šrejma Kačírková, Ester Pavlů, Josef Moravec, Martin Gurbaľ,
Pražský komorní sbor, příbramské sbory
Svatá Hora u Příbrami, 19.00 hod.

ALEŠ BRISCEIN
Aleš Briscein původně vystudoval hru na klarinet a saxofon a poté operní zpěv na Pražské
konzervatoři. Ve studiích pokračoval na Západočeské univerzitě v Plzni.
V roce 1995 začal vystupovat ve Státní opeře Praha a v krátké době zde nastudoval několik rolí lyrického oboru (Tamino v Mozartově Kouzelné flétně, Ferrando v Così fan tutte,
Almaviva v Rossiniho Lazebníku sevillském,
Narciso v Rossiniho Turku v Itálii, Jeník ve
Smetanově Prodané nevěstě, Alfredo ve Verdiho opeře La traviata, Kudrjáš v Janáčkově
Kátě Kabanové atd.) Je stálým hostem opery
Národního divadla v Praze (Prodaná nevěsta,
Don Giovanni, La traviata, Její pastorkyňa)
i Státní opery Praha.
Účinkoval na prestižních festivalech jako
Edinburgh International Festival, Pražské jaro aj., spolupracuje s významnými orchestry
jako jsou Česká filharmonie, Skotský královský národní orchestr atd. Na Pražském jaru
v roce 2002 zpíval ve světové premiéře hlavní tenorový part Jonathana v oratoriu Sylvie
Bodorové Juda Makabejský. Pro společnost
Decca natočil CD opery Pavla Haase Šarlatán.
Jeho repertoár je velmi široký, s oblibou se věnuje i staré a duchovní hudbě (Bach, Haydn,
Mozart, Rossini). Spolupracuje rovněž s Českým rozhlasem a Českou televizí.
Na turné po Japonsku v roce 1999 se představil jako Tamino v Kouzelné flétně a o rok
později jako Kudrjáš v Kátě Kabanové při
premiéře této opery společně s Tokijskou
filharmonií, která si jej vybrala pro provedení Janáčkovy opery Z mrtvého domu v roce
2003. Ve stejném roce zpíval s velkým úspěchem v Massenetově Manon v kanadském
Vancouveru a v Donizettiho Donu Pasqualovi
na Kypru.
V říjnu 2004 zahájil spolupráci s Opéra national de Paris (Ariadna na Naxu, Růžový kavalír, Elektra, Z mrtvého domu, Věc Makropulos,
La traviata, Život prostopášníka). Má za sebou velkou řadu pěveckých vystoupení u nás
i v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Itálie, Anglie, Španělsko, USA, Japonsko).
V roce 2008 vystoupil v Janáčkových operách v Teatro Real Madrid (Věc Makropulos),
v Mexico City (Její pastorkyňa) a na londýn-

ských PROMS (Osud), s Janáčkovým Zápisníkem zmizelého absolvoval turné po Japonsku
s Opéra national de Paris. V roce 2009 vytvořil roli Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě
v Opéra national de Paris, kde účinkoval také
v Janáčkově Věci Makropulos a Beethovenově Fideliovi. V roce 2010 zpíval roli Jeníka také
ve Valencii, v Antverpách vystupoval v Bergově Vojckovi. V Národním divadle v Praze
účinkoval jako Boris (Janáček – Káťa Kabanová) v inscenaci Roberta Wilsona, dále jako
Ferrando (Mozart – Cosi fan tutte) a Nemorino
(Donizetti – Nápoj lásky).
V sezóně 2011 - 2012 zpíval např. Prince
v Dvořákově Rusalce ve vídeňské Volksoper,
dále na festivalu v Salzburku (Janek v Janáčkově Věci Makropulos), na Tiroler Festspiele
Erl (titulní role ve Wagnerově Lohengrinovi)
a v Národním divadle v Praze (Belmont v Mozartově Únosu ze serailu).

V sezóně 2012 - 2013 v Janáčkově opeře Její pastorkyňa účinkoval v Bayerische
Staatsoper (jako Števa) a v Národním divadle
v Záhřebu (jako Laca), zpíval také v Komische
Oper Berlin (Čajkovskij – Mazepa). V roli Ladislava Podhájského ve Smetanově opeře Dvě
vdovy vystupoval ve francouzském Nantes
a v Národní divadle v Praze. V roce 2013 získal prestižní Cenu Thálie za ztvárnění Romea
v Gounodově opeře Romeo a Julie.
V sezóně 2013 - 2014 Aleš Briscein vytvořil
v Komische Oper Berlin roli Ferranda v Mozartově Cosi fan tutte. V Janáčkově Její pastorkyni účinkoval v Oper Graz (v roli Laci, a to
v režii Petera Konwitschného), v Oper Frankfurt v trojroli Mazal / Blankytný / Petřík ve Výletech pana Broučka. Jako Princ v Dvořákově
Rusalce vystoupil v Budapešti (koncertní verze) a v Českém Krumlově. V Národním divadle
v Brně v inscenaci Davida Radoka zpíval roli
Alberta Gregora v Janáčkově opeře Věc Makropulos. V roce 2014 Aleš Briscein získal Výroční cenu internetového portálu Opera PLUS.
V sezóně 2014 – 2015 vytvořil významné
role v inscenacích Davida Radoka (Janáček – Věc Makropulos, role Alberta Gregora,
Národní divadlo Brno) a Jiřího Heřmana (Fibich – Pád Arkuna, role Jaroměra, Národní
divadlo Praha). Za roli Jaroměra obdržel Cenu
Thálie. Števu v Její pastorkyni zpíval v Teatro
Comunale Bologna a Lacu v Opeře v Grazu.
V Opeře Gratz též účinkoval v trojroli Blankytný, Mazal, Petřík ve Janáčkových Výletech
pana Broučka a v roli Camilla de Rosillon v Lehárově Veselé vdově. Z významných koncertů jmenujme provedení Janáčkovy Glagolské
mše v londýnské Royal Festival Hall (dirigent
Tomáš Netopil) a Stravinského Les Noces
v římské Accademii Nationale di Santa Cecilia
(dirigent Pablo Heras-Casado).
V sezóně 2015 – 2016 Aleš Briscein v Komische Oper Berlin vytvořil roli Lenského
v Čajkovského Oněginovi. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a po boku Karity Mattily vystoupil v Londýně v koncertním provedení
dvou oper Leoše Janáčka – jako Laca v Její
pastorkyni a jako Albert Gregor ve Věci Makropulos. Na festivalu v finské Savonlinně účinkoval v Janáčkově opeře Z mrtvého domu
(Skuratov) v inscenaci režiséra Davida Poutneye. Jako Janek v Janáčkově Věci Makropulos zpíval v Bayerische Staatsoper Mnichov.

V premiérách Národního divadla v Praze vytvořil roli Polliona (Bellini – Norma) a Romea
(Gounod – Romeo a Julie). S Alfredem ve Verdiho La Traviata absolvoval turné po Japonsku, kde mu Violettou byla Desirée Rancatore.
V sezóně 2016 – 2017 účinkoval v Odyssey
Opera Boston, a to v koncertním provedení
dvou oper. Nejprve zde vystoupil v hlavní roli
opery Antonína Dvořáka Dimitrij, poté v hlavní roli v Zemlinského opeře Der Zwerg. Stejnou roli v Zemlinského díle ztvárnil i v Opeře
Graz. V roli Polliona v Normě absolvoval turné
po Japonsku, jeho partnerkami zde byly Edita
Gruberová a Dimitra Theodossiou. V premiéře
Národního divadla v Praze vytvořil Lohengrina
v inscenaci režisérky Kathariny Wagner.

10. května

PhDr. JIŘÍ VEJVODA
„PŘÍBĚHY V TÓNINĚ ŽIVOTA“
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami, 19.00 hodin
Na hoboj doprovází hobojista Vilém

Veverka.

Skladby zařazené v programu:
„Dvořákovské“ improvizace
G. Ph. Telemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantazie I A-dur*
B. Britten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPan**
G. Ph. Telemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantazie III h-moll*
B. Britten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phaeton**
G. Ph. Telemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantazie V C-dur*
B. Britten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Niobe
G. Ph. Telemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantazie VII D-dur*
B. Britten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacchus**
G. Ph. Telemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantazie IX. E-dur*
B. Britten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narcisus**
G. Ph. Telemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fantazie XII g-moll*
B. Britten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arethusa**
* z cyklus 12 Fantazií pro hoboj (flétnu) sólo
** z cyklu 6 Metamorfóz podle Ovida op. 49 pro hoboj sólo
Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

VILÉM VEVERKA
V Praze narozený hobojista Vilém Veverka
(1978) patří k nejrespektovanějším českým
interpretům. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri), Akademii múzických umění
v Praze (Liběna Séquardtová) a opakovaně
se účastnil kurzů významného francouzského
hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji však
bylo účinkování v „Gustav Mahler Jugend Orchester“ a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera
na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně. Jeho profesní rozvoj podstatně obohatilo
i dvouleté pSůsobení v Berlínské filharmonii
(stipendista Karajanovy nadace) Víc než inspirátory mu byli též špičkoví zahraniční hobojisté – Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger,
Maurice Bourgue či Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila jeho vítězstvím v jedné
z nejprestižnějších hobojových soutěží – Sony
Music Foundation (Tokio, 2003). Jako sólista na sebe V. Veverka upozornil prováděním
soudobé hudby, dnes jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období – od baroka
po současnost. Spolupracuje s významnými
českými i zahraničními orchestry, k nimž patří
zejména PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno
nebo Tokyo Filharmonic, Vancouver Symphony Orchestra, Bayerisches Kammerorchester, Münchener Kammerorchester, Slovenská
filharmonie, Filharmonie Krakov atd. Nahrál
a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století (L.
Berio, B. Britten, E. Carter, M. Feldaman, W.
Rihm, I. Yun, B. A. Zimmermann), včetně koncertů Bohuslava Martinů a Marka Kopelenta
(A few Minutes with an Oboist). Jeho interpretační všestrannost podtrhuje nejen první
česká kompletní nahrávka Dvanácti fantazií
pro hoboj sólo Georga Philippa Telemanna
(Supraphon), ale také první souborné provedení Triových sonát Jana Dismase Zelenky
s „Ensemble Berlin-Prag“, který v r. 2011 spolu se členy Berlínské Filharmonie založil.
Vilém Veverka, který se v současnosti profiluje jako sólový a komorní hráč, je primáriem
souboru „PhilHarmonia Octet“ a ambasa-

dorem francouzské firmy „Buffet-Crampon“.
V roce 2014 působil jako „Artist in Residence“
na významném německém festivalu „Mitte
Europa“.
V září roku 2015 vydal u Supraphonu další,
v pořadí třetí sólové album (“Oboe Concertos”) – koncerty J. S. Bacha, A. Vivaldi a G.
Ph. Telemanna (s Ensemble 18+). Tato nahrávka je považována za nejlepší českou desku
svého druhu.
Společným počinem s harfenistkou Kateřinou Englichovou je vysoce ceněné album „Impressions“ (Supraphon, 2017).
Prozatím nejnovějším a zároveň zřejmě
nejzásadnějším projektem na poli zvukových
nosičů je pak dvojalbum triových sonát J. D.
Zelenky, které Vilém Veverka nahrál společně se členy Berlínské Filharmonie (Ensemble
Berlin-Prag). Unikátnost této nahrávky podtrhuje participace Reinharda Goebela, zakladatele legendární “Musica Antiqua Köln”, který
se podílel v roli supervizora na nastudování
celého cyklu.

