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Vážení přátelé,

když jsme před více než třemi lety začali 
připravovat 52. ročník festivalu, zvolili jsme 
pro něj jako prvek spojující programy jed-
notlivých koncertů téma lásky a přátelství 
jako připomínku vztahů Antonína Dvořáka 
s jeho přáteli a rodinou. Nikoho z nás tehdy 
nenapadlo, jak silně bude toto téma v do-
bě následující v naší společnosti rezonovat. 
Vždyť každý z nás byl postaven před zatěž-
kávací zkoušku v podobě odloučení od svých 
blízkých nebo naopak intenzivní blízkosti, 
na kterou nebyl v domácnosti zvyklý. Navíc 
míra stresu ze samotné nemoci i dominové-
ho efektu, který vyvolává v celé řadě sfér, 
počínaje ekonomickou, ovlivnila naše vní-
mání sebe sama i svého okolí. Možná právě 
nyní, v době vyhrocených reakcí a eskalace 
negativismu, je o  to důležitější uvědomit si 
i díky hudbě a životnímu postoji Antonína 
Dvořáka to dobré v nás.

Věříme, že letošní rok přes všechna 
dosavadní omezení nakonec přinese i dlou-
ho očekávaný návrat k životu, na který jsme 
byli zvyklí, a s ním i možnost návštěv kon-
certů. Pravdou nicméně je, že původně plánované termíny koncertů není možné z důvodu 
vládních opatření dodržet, proto adekvátně k situace připravujeme termíny náhradní. Tak, 
jako je letošní příprava festivalu vskutku nestandardní, je poněkud netypická i programová 
brožura, kterou držíte v ruce. Jelikož nejsme v době tisku schopní stoprocentně zaručit, 
kdy – a možná rovněž kde - se jednotlivé koncerty uskuteční, rozhodli jsme se informace 
o datem konání koncertu vynechat, rovněž místo je označeno jako pravděpodobné.

Je zřejmé, že 52. ročník bude patřit k těm nezapomenutelným – kvůli jeho loňskému 
zrušení, řadě alternativních řešení i adrenalinu, který jeho příprava pro všechny zúčastněné 
znamená. Doufáme však, že na konci roku 2021 budeme vzpomínat i na krásné zážitky 
z živých koncertů, které nám všem tak dlouho chyběly.

Mgr. Albína Dědičík Houšková,
ředitelka



Lenka Máčiková Kusendová,
Ondrej Šaling, Moravská filharmonie
Olomouc, Jakub Klecker – dirigent
Slavnostní zahájení hudebního festivalu
Divadlo A. Dvořáka, Příbram, 19.00 hod.

Karel Dohnal a Smyčcové trio
České filharmonie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku, 19.00 hod.

Vilém Veverka – hudbou i obrazem
Městské muzeum / Galerie Ludvíka Kuby, Březnice, 19.00 hod.

Antonín Dvořák a jeho vliv na americkou
hudbu – Debashish Chaudhuri (Indie)
a Jana Chaudhuri
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

Zemlinského kvarteto
Galerie Františka Drtikola Příbram, 19.00 hod.

Martina Kociánová a Kateřina Englichová
Reprezentační sál MěÚ Březnice, 19.00 hod.

Unique kvartet
Dům Natura, Příbram, 19.00 hod.

Barocco sempre giovane a Pavel Svoboda
Bazilika Minor, Svatá Hora u Příbrami, 19.00 hod.

Czech Brass
Letní kino Příbram (Nový Rybník), 19.00 hod.



Terezie Fialová a Jiří Bárta –
Benefiční koncert pro vilu Rusalka
Vila Rusalka ve Vysoké u Příbrami, od 14:00 do 17:30 hodin
prohlídka vily, vstup zdarma
Koncert: Galerie Františka Drtikola Příbram, 19.00 hod.

Koncert laureátů
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

Skety
Městské muzeum / Galerie Ludvíka Kuby, Březnice, 19.00 hod.

Die Mittelsächsische Philharmonie
z německého Freibergu
Koncert se koná ve spolupráci s městem Příbram.
Kostel sv. Jakuba, Příbram, 19.00 hod., vstup zdarma

Pražští komorní sólisté
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, 19.00 hod.

Operetní gala – Franz Lehár, Luisa Albrechtová,
Josef Moravec, Západočeský symfonický orchestr,
Chuhei Iwasaki (Japonsko) – dirigent
Svatá Hora u Příbrami, nádvoří, 19.00 hod.

Den s Antonínem Dvořákem
Příbram; celodenní akce

Sbor Coro incanto Alpino z italského Valle di Ledro
Koncert se koná ve spolupráci s městem Příbram.
Kostel sv. Jakuba, Příbram, 19.00 hod., vstup zdarma

Klánští – koncert virtuosů
Slavnostní ukončení hudebního festivalu
Divadlo A. Dvořáka, Příbram, 19.00 hod.

Slavnostní koncert ke 180. výročí
narození Antonína Dvořáka
Divadlo A. Dvořáka, Příbram; 8. 9., 19.00 hod.



Hudební festival Antonína Dvořá-
ka letos na Příbramsko zavítá už po 
dvaapadesáté. Tak vysoké číslo je 
samozřejmě především dokladem 
kvality a nadčasovosti Dvořákova 
díla, ale svědčí i o schopnostech or-
ganizačního týmu Dvořákovu genia-
litu opečovávat a vhodnou formou ji 
zprostředkovávat veřejnosti.

Festivalové koncerty tentokrát za-
zní v Příbrami, v Březnici, ve Vysoké 
u Příbramě, v Třebsku a Dobříši. Hrát 
se bude na zámku, v divadle, na měst-
ském úřadu, v kostele, galerii… Tato 
někdy skoro až překvapivá různoro-
dost se mi moc líbí. Cítím v ní snahu 
organizátorů přitáhnout ke Dvořákově 
„vážné“ (sic!) hudbě i lidi, kterým z 
ní utkvělo v hlavě třeba jen pár tónů 
z „Novosvěstské“. Snahy otevřít „vy-
sokou“ kulturu co nejširšímu publiku si 
velice cením.

A organizátoři slaví úspěchy. Svěd-
čí o tom to, že se od roku 2015 zdvoj-
násobil počet festivalových návštěvní-
ků.

Jsem nesmírně rád, že nad 52. 
ročníkem Hudebního festivalu Antoní-
na Dvořáka mohu převzít záštitu a tě-
ším se, že se s dlouholetými milovníky 
Dvořákovy hudby setkám v divadle, 
případně v galerii. A těším se i na to, 
že se v těch samých prostorách se-
tkám s lidmi, kteří si přijdou Dvořáka 
poslechnout poprvé.

Přeji hodně sil pořadatelům, 
aby i navzdory mimořádným pod-
mínkám proběhl další ročník toho-
to festivalu úspěšně a měl mnoho 
spokojených diváků.

PhDr.  Lubomír Zaorálek,
ministr kultury



Milí přátelé,
ráda vycházím vstříc hlavní duši 

příbramského hudebního festivalu, 
paní Albíně Dědičík Houškové, která 
mě požádala, abych pro ni, a hlavně 
pro vás, napsala pár řádek do pro-
gramové brožurky 52. ročníku Hu-
debního festivalu Antonína Dvořáka.

Je polovina března a  naše země 
čelí zatím nejhorší situaci za celý rok 
pandemie koronaviru. Nemocnice 
jsou plné, lidé nesmějí vycestovat ani 
za hranice okresu, obchody jsou za-
vřené a všechny svírá tíseň. A do toho 
přichází prosba o  napsání úvodníku 
s přiloženým programem. Udělalo mi 
nesmírnou radost, že i  v  těchto těž-
kých časech se najdou lidé,

kteří nepřicházejí o optimismus a věří, 
že brzy bude líp. A kteří si uvědomují, 
že kultura musí žít dál, protože ji po-
třebuje každý z nás.

Dvořákův festival už dávno překo-
nal hranice regionu, za poslední roky 
se rozvíjí a  otvírá širokému publiku. 
Přitom mu zůstává vysoká umělec-
ká úroveň a  nepodbízí se. Rozšiřuje 
se do okolních měst a obcí, do míst, 
která měl Antonín Dvořák tak rád.

Věřím, že až budete tuto progra-
movou brožuru číst, bude situace 
v  naší zemi i  ve Středočeském kraji 
mnohem pozitivnější. Doufám, že se 
většinu akcí podaří uspořádat, i když 
možná s jistými omezeními. Přeji vám 
všem, ať si letošní koncerty a akce po 
té dlouhé kulturní pauze užijete a drž-
me si palce, ať se festival v roce 180. 
výročí narození Antonína Dvořáka 
vydaří ke spokojenosti všech.

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje



Vážené dámy, vážení pánové,
příznivci Dvořákova díla,

vnímaje Hudební festival Antonína Dvořáka jako 
nedílnou součást našeho každoročního kulturního 
a společenského života, nepomyslel by si nikdo 
z nás, že se najde síla, která nás tohoto pravidel-
ného svátku hudby a oslavy skladatelské geniality 
zbaví. Inu, člověk míní a Bůh mění, jak se říká. Po-
slal nám i festivalu do cesty pandemii, která udě-
lala čáru přes rozpočet všem osobám jakýmkoliv 
způsobem spojených s kulturou, divadlem a zába-
vou. Vše se muselo vypnout, uklidit a dobře schovat 
na někdy příště. Stejně tak tomu bylo i u Dvořáko-
va festivalu, jehož dvaapadesátý ročník putoval na 
několik měsíců do šuplíku, aby mohl být letos se vší 
parádou oprášen, aktualizován a všem ku radosti 
a v plné parádě představen.

Nyní, v  druhé  polovině března, kdy píši tu-
to krátkou zdravici, nevyvíjí se epidemiologic-
ká situace zrovna nejlépe. Čísla nakažených a  hospitalizovaných 
neklesají. Nemocnice hlásí nedostatek lůžek a  zdravotnický perso-
nál kolabuje pod neuvěřitelnou psychickou a  fyzickou námahou. 
I běžní lidé jsou utrápeni tím, že se tolik očekávaný horizont návratu do 
normálního života stále neukazuje. Jako kdyby se člověk plavil na tem-
ném rozbouřeném moři a vyhlížel v dálce světélka bezpečného přístavu 
a ta se ne a ne objevit.

Letos, více než kdy jindy, musela být organizace festivalu obzvláště 
náročná. Ta všudypřítomná nejistota a obavy, přinášely pořadatelům 
zcela jistě nejednu svízelnou situaci. Obdivuji proto kuráž a zapálení 
realizačního týmu v čele s paní ředitelkou Albínou Dědičík Houškovou. 
Líbí se mi síla a trochu i vzdor, se kterými pustila do realizace druhého 
vydání dvaapadesátého ročníku HFAD.

Antonín Dvořák byl údajně požádán o to, aby složil druhou řadu Slo-
vanských tanců, což prý okomentoval těmito slovy: „Dělati dvakrát totéž 
je zatraceně těžké. Pokud k tomu nemám pravé nálady, nemohu nic dě-
lati. Nutit to přec nelze.“ Pokusím se mistrův citát malinko parafrázovat 
do naší reality a „napasovat“ na opakování loňského neuskutečněného 
ročníku festivalu. S tím, že je to zatraceně těžké, nelze než souhlasit. 
Své o tom ví všichni členové realizačního týmu a obzvláště pak paní 
ředitelka. Asi k tomu museli mít ty pravé nálady, že se do toho napo-
druhé pustili s ještě větší vervou. A že je k tomu někdo nutil? Nemyslím 
si. Motivem byla zajisté láska a úcta ke Dvořákovu dílu a také podpora 
všech partnerů, mezi něž se hrdě hlásí i město Příbram.

Spolu s vámi se těším z toho, že se náš život i prostřednictvím konání 
tohoto kulturního svátku, kterým Hudební festival Antonína Dvořáka je, 
vrací ke svému normálu. Přejme si vzájemně, aby se vše nadále v dobré 
obracelo, aby kultura dále ožívala a aby v nás nesmrtelné tóny klasic-
kých skladeb probouzely novou naději.

Mgr. Jan Konvalinka,
starosta Příbrami



Mottem letošního ročníku HFAD Příbram je: Váš 
oddaný Antonín Dvořák. Člověk může svůj život 
věnovat nejrůznějším věcem, ale položíme-li si 
otázku komu a čemu vydal svůj život Antonín 
Dvořák, tak odpověď je celkem zřetelná. Svůj 
život skladatel zasvětil Bohu. Z  této vydanosti 
pak jasně plyne oddanost jeho rodině, přátelům, 
hudbě, vlasti… Kolik opravdové lásky bylo v jeho 
životě je slyšet v každém taktu pradědečkových 
skladeb. Kolik opravdovosti, upřímnosti a odda-
nosti bylo v jeho životě se dá také najít v četných 
dochovaných dopisech. Pro krátkou ilustraci 
jsem si dovolil vybrat jeden z  nich. V  prosinci 
1881 píše Antonín Dvořák z Prahy svým rodičům 
(František a Anna Dvořákovi) na Kladno:

Drazí rodiče! 

Mám mnoho práce, a nemohu tedy sám přijet, 
až dá pánbůh k  Novému roku. Přejeme Vám 
šťastné a veselé svátky a tyto maličkosti od nás 
přijměte. Vám posíláme 5 zl. a trochu dobré ze-
lené kávy. Marjánce na sukni to kostkové hnědé. 
Žany holce to modré kostkové 2,5 metru. Od té 
samé látky je ustřiženo zvlášť 4 metry pro Man-
du Maršnerovic.

Pozdravení od nás všech. Váš Antonín

V  dopise zmíněná Marjánka byla mladší skla-
datelova sestra, Žany a Manda byly dvě neteře.

Z celého srdce Vám všem přeji, abyste si vy-
chutnali všechny hudební dárky letošního festiva-
lu tak dobře, jak si jistě skladatelovi blízcí vychut-
nali dárky vánoční v roce 1881.

Petr Dvořák
pravnuk skladatele a předseda Správní rady 

společnosti Dvořákovo Příbramsko, z.ú.



Program koncertu*:
A. Dvořák:  Slovanská rapsodie č. 2
G. Donizetti:   Don Pasquale: Quel gardo il cavaliere (Norina), L. Máčiková

Nápoj lásky: Una furtiva lagrima (Nemorino), O.Šaling
Nápoj lásky: Una parola, o Adina…Chiedi all‘aura lusinghiera

(Adina + Nemorino)
R. Heider:   Symfonieta (výběr)

pauza

L. Janáček:   Lašské tance (výběr)
Dymák

Požehnaný
Čeladenský

G. Bizet:   Carmen: La Fleur Que Tu M‘avais Jetée (Don José) – O. Šaling
Carmen: Je dis que rien ne m‘épouvante (Micaela) – L. Máčiková

Carmen: Parle-moi de ma mère! (Micaela, Don José) – L. Máčiková, O. Šaling
L. Janáček:   Lašské tance (výběr)
B. Smetana:   Prodaná nevěsta: Jak možná věřit (Jeník) – Ondrej Šaling

Prodaná nevěsta: Ó, jaký žal (Mařenka) – L. Máčiková
Prodaná nevěsta: Mařenko má…Tak tvrdošijná dívko jsi

(Jeník, Mařenka)

*změna programu vyhrazena

Lenka Máčiková
Kusendová (SR) – soprán
Ondrej Šaling (SR) – tenor

Moravská filharmonie Olomouc
Jakub Klecker – dirigent

Pravděpodobné místo konání:
Divadlo A. Dvořáka, Příbram, 19.00 hodin



Lenka Máčiková, slovenská sopranistka, pravidelně zpí-
vá na předních operních scénách doma i v zahraničí. Ja-
ko studentka VŠMU získala první místo na mezinárodní 
soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Dvakrát 
za sebou cenu Literárního fondu za ztvárnění postav 
Amora (Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika) ve Slovenském 
národním divadle a za roli Despiny (W. A. Mozart: Cosi 
fan tutte) v Národním divadle v Praze. S velkým úspě-
chem hostovala v Národní opeře ve Varšavě, na ital-
ských operních scénách v Como, Brescii, Pavii a Cremo-
ně, ve Francii v Angers a Nantes, na koncertním pódiu 
v Kataru, Stockholmu, Sarajevu, ale i na hudebním festi-
valu Pražské jaro. S Národním divadlem Praha, s kterým 
nadále pravidelně spolupracuje, absolvovala koncertní 
turné po Japonsku v hlavní postavě Paminy v Kouzelné 
flétně Wolfganga Amadea Mozarta. V roce 2014 debutovala jako Liška Bystrouška v opeře Leoše 
Janáčka Příhody lišky Bystroušky v Národním divadle v Praze v režii Ondřeje Havelky, s kterým též 
natočila DVD barokní opery Giuseppa Scarlattiho Kde je láska, tam je žárlivost v hlavní roli hraběn-
ky Clarice. Tento film vysílala i Česká televize. S úspěchem se představila v Anglii, na jednom z nej-
prestižnějších operních festivalů světa v Glyndebourne, v postavě Zerliny z Mozartově opeře Don 
Giovanni. Doma na Slovensku můžete vidět Lenku Máčikovou ve Slovenském národním divadle jako 
Paminu v Kouzelné flétně, jako Júlii v Romeovi a Julii a v nově nastudované rodinné opeře „Pohádka 
o šťastném konci“. V Košicích hostuje jako Zuzanka v Mozartově Figarově svatbě. V Národním diva-
dle v Praze dále nastudovala Mozartovu Zerlinu Dona Giovanniho a Despinu z Così fan tutte, Panoše 
a Čarovnou dívku ve Wagnerovu Parsifalovi a Penelopku v Čarokraji Marka Ivanoviće.

V roce 2017 nastudovala postavu Mirindy ve Vivaldiho opeře Arsilda, s kterou se jako jediná Slo-
venka podílela na zisku prestižního ocenění „Dosky“ v kategorii Nejlepší představení sezóny. S touto 
operou se rovněž představila na scénách v Luxemburgu, Lille, Caen a Versailles.

Jako host vystoupila na koncertě José Carrerase v O2 Aréně v Praze. Aktivně spolupracuje 
s Českým národním symfonickým orchestrem, se kterým koncertovala po boku Ramona Vargase ve 
Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Lenka Máčiková
Kusendová

Ondrej Šaling

Ondrej Šaling se narodil 15. února 1978 v Zlatých Moravciach. Profesionální vztah k opernímu 
zpěvu si začal budovat v roce 1999 v rámci studií na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (Mgr.).

V letech 1998 až 2001 s přestávkami při práci na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej re-
publiky (2000-2008) v Bratislavě studoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislavě a v letech 2002 až 



2010 absolvoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) studium 
operního a koncertního zpěvu (Mgr. Art). u Prof. Magdalény Blahušia-
kovej a interní doktorandské studium (ArtD.).

V době studií na VŠMU spolupracoval v rámci operního studia s vy-
nikajícím slovenským dirigentem Prof. Ondrejom Lenárdom, ale i s re-
nomovanými sólisty – tenory Petrom Dvorským a Michalom Lehotským.

V současnosti je Ondrej Šaling sólistou durínskeho divadla v němec-
kém Meiningenu a hostuje na domácích i zahraničních scénách.

Ztvárnil Dona Ottavio a Tamina v operách W. A. Mozarta, Don 
Giovanni a  Kouzelná flétna, Josého v  Carmen G. Bizeta, Prince 
v Dvořákově Rusalce. V operách L. Janáčka Káťa Kabanová, Výlety 
pana Broučka a Osud nastudoval role Borise, Blankytného-Mazala 
a Živného. Dále vystoupil např. ve Wagnerových operách jako Erik 
v Bludném Holanďanovi a Walther von Stolzing v Mistrech pěvcích 
norimberských. Na jeho koncertních vystoupeních nechybí díla Beetho-
vena, Verdiho, Pendereckého ad.

Dirigent se schopností „neobyčejně precizní práce s or-
chestrem při výstavbě hudebního díla“. To je slovy od-
borné kritiky dlouhodobě vyzdvihovaná vlastnost Jakuba 
Kleckera (1982), nového šéfdirigenta MFO a  jednoho 
z nejvýraznějších dirigentů své generace.

Brněnský rodák, který na HAMU v Praze studoval pod 
vedením Jiřího Bělohlávka a Tomáše Koutníka, přichází 
do Olomouce po čtyřletém působení na pozici hudební-
ho ředitele Opery Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě.

Operní tvorba vždy tvořila významnou část Klecke-
rovy umělecké činnosti. S divadelními soubory v Brně, 
Ostravě, Praze i  jinde provedl na padesát operních ti-
tulů. S Národním divadlem moravskoslezským nastudo-
val mimo jiné výjimečnou a zřídka uváděnou operu-film 
Tři přání aneb Vrtkavosti života Bohuslava Martinů. V Národním divadle v Praze pak uvedl např. 
Figarovu svatbu, Carmen či Příhody lišky Bystroušky. Hostoval ve Státním divadle v Norimberku a je 
prvním dirigentem, který na Arabském poloostrově (konkrétně v Ománu) uvedl v roce 2014 Dvořá-
kovu Rusalku.

Vícekrát – a často i pravidelně – hostoval u většiny symfonických orchestrů v České republice a na 
Slovensku. V letech 2007 a 2009 vedl Filharmonii Brno na koncertním turné po Japonsku, vystupoval 
rovněž na předních hudebních festivalech, jako je Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáček Brno či 
Rheingau Musik Festival (Německo).

Moravskou filharmonii Olomouc řídil v uplynulých letech na více než desítce koncertů. Již ve svých 

Jakub Klecker,
šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc



Moravská filharmonie Olomouc

Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům 
v České republice. Sídlí v historické metropoli Moravy a již více než 70 let funguje jako 
centrum hudebních aktivit v kraji. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osob-
nosti české i světové hudební scény. Za všechny jmenujme například dirigenty Otto Klem-
perera a Václava Neumanna, houslisty Josefa Suka a Gidona Kremera či violoncellistu 
Pierra Fourniera.

Za dobu své existence si Moravská filharmonie Olomouc vytvořila mimořádně rozsáhlý 
a rozmanitý repertoár. Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. sto-
letí, propaguje však i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení 
více než 250 novinek. Orchestr se rovněž řadí k autentickým interpretům klasiků české ná-
rodní hudební kultury: Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava 
Martinů.

Moravská filharmonie Olomouc má bohatou diskografii a vystupuje na významných 
mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je ale kulturní institucí, 
která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci 
a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. 
Mezi její činnosti patří také řada vzdělávacích aktivit pro děti a mladé lidi.

33 letech, v roce 2015, absolvoval svůj celkově tisící koncert, a to právě s MFO na festivalu 
Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Jakub Klecker žije s rodinou v Brně, kde také vyučuje dirigování na Hudební fakultě 
JAMU. Je pověstný svým optimismem a energií, což jistě pozná a ocení nejen orchestr 
MFO, ale zejména posluchači a návštěvníci jeho koncertů.



Program koncertu*:
Bernhard Crusell (1775 – 1838):   Kvartet pro klarinet a smyčcové trio c moll
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837):   Kvartet pro klarinet

a smyčcové trio Es dur, Rondo
Ottorino Respighi (1879 – 1936):   Symfonieta (výběr)
Leoš Janáček:   I. Aria Italiana

II. Aria di Corte pro klarinet a smyčcové trio
Guillaume Connesson (*1970):   Toccata pro klarinet a violoncello
Rezső Kókai (1906 – 1962):   Quartettino pro klarinet, housle,

violu a violoncello

*změna programu vyhrazena

Karel Dohnal
a Smyčcové trio 

České filharmonie

Pravděpodobné
místo konání:

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
ve Třebsku,
19.00 hodin



Neúnavný a nadšený propagátor klarinetu 
jako sólového nástroje, a zároveň jeden z 
nejrespektovanějších  českých klarinetistů 
současnosti vystudoval ostravskou kon-
zervatoř (P. Bohuš) a Akademii múzických 
umění v Praze (V. Mareš). Ve studiích pak 
pokračoval na Guildhall School of Music 
and Drama v Londýně (T. King, J. Farrell, 
J. Farrall), na Universität der Künste v Ber-
líně (F. Benda), Konzervatoři Rimského–
Korsakova v Petrohradě (V. Bezručenko), 
jakož i na Konzervatoři v  Hilversumu  
(H. de Graaf).

K. Dohnal je laureátem mezinárodních 
klarinetových soutěží Pražské Jaro, Pre-
mio Valentino Bucchi v Římě, Dos Herma-
nas ve španělské Seville, Pacem in Terris 
v Bayreuthu či Young Artist Competition 
v belgickém Ostende.

  Jako sólista v dílech C. Nielsena, 
K .  Pende re ckeho,  A .  Cop landa, 
T.  Madsena, J. F. Fischera, O. Kukala, W. 
A. Mozarta, C. M. Webera, F. V. Kramáře, 
J. V. Stamice i velkého množství dalších au-
torů se K. Dohnal představil publiku v mnoha zemích Evropy, Asie, Severní i Jižní Ameriky, a to jak 
v komorních recitálech, tak za doprovodu orchestrů Essener Philharmoniker, Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu, Prague Philharmonia, Pražského komorního orchestru, Janáčkovy filharmonie Os-
trava, Jihočeské komorní filharmonie, Filharmonie Lvov, Filharmonie Sczeczin, Bělehradské filharmo-
nie, Pardubické komorní filharmonie, Hofer Symphoniker a dalších ansámblů.

Jako sólista a komorní hráč se představil publiku na festivalech Pražské jaro, Dvořákova Praha, 
na festivalu Bodensee  atd. Pravidelně spolupracuje s Pavel Haas quartet, Talichovým  kvartetem, 
Wihanovým kvartetem, klavíristy Martinem Kasíkem, Evgeny Samoilovem a dalšími. Je členem 
orchestru Státní opery Praha, souboru PhilHarmonia Octet Prague a Tria Amadeus.

K. Dohnal je rovněž velmi uznávaným a vyhledávaným interpretem soudobé hudby, premiéro-
val a inicioval vznik mnoha skladeb sólového i komorního repertoáru skladatelů A. Tučapského, 
O. Máchy, J. Temla, J. Filase, P. Wajsara, A. Pavlorka, I. Loudové, K. Debskeho a dalších.

 S velkým ohlasem u kritiky a posluchačů po celém světě se setkává také výjimečné představení, 
na kterém jako Harlekin skladatele  K. Stockhausena uplatňuje i svůj komediální a herecký talent.

K. Dohnal má na svém kontě řadu nahrávek pro Český rozhlas a několik sólových CD kritikou 
velmi ceněných.

Karel Dohnal



Xenie Dohnalová (housle)
absolventka konzervatoře Rimského-Korsakova a Guildhall School of Music and Drama 
v Londýně, laureátka mezinárodních soutěží (Londýn, Beethovenův Hradec) působila v or-
chestrech v Petrohradě, Pacific Music Festival orchestra v Sapporu, či v Pražském komorním 
orchestru bez dirigenta pod vedením O. Kukala. Od roku 2008 je členkou České filhar-
monie.

Pavel Hořejší (viola)
studoval na AMU v Praze a Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni (studium 
komorní hry). Během studia na AMU v Praze v roce 1994 založil smyčcové kvarteto – 
Nostizovo kvarteto, se kterým získal řadu ocenění v rámci mezinárodních soutěží (Heerlen, 
Pražské jaro, Cremona). Soubor pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí a podílel se na 
řadě CD nahrávek.

Lukáš Polák (violoncello j. h.)
absolvent Brněnské konzervatoře a AMU v Praze je nositelem řady ocenění z mezinárod-
ních souteží (Beethovenův Hradce, soutěž Leoše Janáčka Brno, soutěž Bohuslava Martinů). 
Od roku 2004 je členem Škampova kvarteta.

Smyčcové trio České filharmonie





Program koncertu*:
„Antonín Dvořák a jeho současníci – nejen v nových souvislostech“

Johann Sebastian Bach:   Preludium c-moll BWV 847
/ Tomaso Albinoni:   Adagio g-moll
Antonín Dvořák:   Valčíky op. 54 č. 1, 4, 7
Johannes Brahms:   „Von ewiger Liebe“ –

„Der Tod, das ist die kühle Nacht“
„Wir wandelten“II. Aria di Corte pro klarinet a smyčcové trio

Robert Schumann:   „Stille Thränen“
„Ihre Stimme“

„Abendlied“
Antonín Dvořák:   „Když mě stará matka“
Ástor Piazzolla:   Oblivion
Anselmo Aieta:   Palomita bianca
Zequinha de Abreu:   Tico Tico
Leonard Bernstein:   Tonight
Chick Corea:   Children Song 6 – Spain
Jacques Revaux:   My Way

*změna programu vyhrazena

Vilém Veverka – 
hudbou i obrazem

Pravděpodobné místo konání:
Městské muzeum / Galerie Ludvíka Kuby, 

Březnice, 19.00 hodin

Účinkují:
Vilém Veverka – hoboj a průvodní slovo

Martin Hybler – klávesy
Ondřej Štajnochr – kontrabas



Pomyslíme-li na hoboj, napadne nás 
jméno Viléma Veverky zřejmě jako 
první. Světově proslulý intepret, který se 
stále častěji a odvážněji pouští také do 
jiných žánrů, pak tentokrát představuje 
svůj nejnovější projekt. K netradičnímu 
swingovému triu, hoboj – klavír – kon-
trabas, přizval špičkové  muzikanty, 
klavíristu a skladatele Martina Hyblera 
(ten pro Veverku píše již od roku 2005) 
a zřejmě nejuniverzálnějšího kontraba-
sistu české scény Ondřeje „Mácu“ Štaj-
nochra.

Sám Veverka o nové platformě říká: 
„Je to příběh čisté interpretační rados-
ti, který děláme primárně právě proto, 
abychom posluchačům  – ale i  sami 
sobě – nadělili cosi, co by na klasické 
bázi nebylo představitelné. Zároveň 
jde o  (ne)skutečnou potřebu vystou-
pit – tu a tam – z klasických mantinelů, 
respektive objevovat nový prostor pro 
realizaci představ a skrze to se tak navrátit k ryzí podstatě vztahu sdíleného zážitku z hudby“. Mi-
mořádnou atraktivitu projektu „MY OWN WAY“ pak podtrhuje dramaturgie, na kterou se posluchači 
mohou těšit. Interpreti provedou skladby autorů jako jsou Leonard Bernstein, George Gershwina, 
Henri Mancini, Paul Anka, Bob Thiele, Joseph Cosma, Ennio Morricone, Ástor Piazzolla i autorskou 
hudbu Martina Hyblera.

Vilém Veverka se již několik let (první samostatnou výstavu realizoval v roce 2010) etabluje také 
jako fotograf. Jeho tvorbě jednoznačně dominuje jedno téma, hory – krajina. Vilém Veverka sám 
sebe charakterizuje více jako obdivovatele ticha a samoty hor než jako skutečného pur-horolezce. 
Přesto však, vystoupil na nejvyšší hory dvou kontinentů, nejvyšší horu Ruska, realizoval řadu alpských 
klasiků, fotografoval v Andách i na Aljašce.

Bez zajímavosti není ani jeho přednášková činnost, která je rovněž úzce spojená s fotografováním 
v horách a klimaticky náročnějších podmínkách obecně.

V roce 2019 začal intenzivněji spolupracovat se společnostmi Sony – jejíž techniku (fotoaparáty 
Alpha 7R III, 7R IV a objektivy ze série G Master) v současnosti používá – a Zeiss.

V roce 2020 představil na další samostatné výstavě nový cyklus „Můj arktický rok“.

Koncert našeho předního hobojisty Viléma Veverky uvede rovněž výstavu, 
na které tento umělec představí svou druhou lásku: fotografování.

Vilém Veverka

Koncert se koná ve spolupráci s městem
Březnice a Galerií Ludvíka Kuby.

Záštitu nad koncertem převzal starosta města Březnice Ing. Petr Procházka.



Program koncertu: díla amerických skladatelů 20. století

Debashish Chaudhuri (Indie)
a Jana Chaudhuri (ČR) – 

klavírní doprovod

Pravděpodobné místo konání:
Památník A. Dvořáka

ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hodin

Komponovaný pořad vytvořený speciálně na zakázku festivalu 
navazuje tématem na velmi populární Immersive koncerty (2018, 2019) 
a je věnován žákům a následovníkům Antonína Dvořáka v Americe.

Debashish Chaudhuri a Jana Chaudhuri

Hudební cítění a strhující interpretace dirigenta Debashishe Chaudhuriho vychází z unikátního 
spojení indické a evropské kultury. Narodil se v indické Kalkatě, kde působil jako vedoucí hu-
dební katedry na St. James‘ School a dirigoval čtyři sbory. Po studiích v Indii, USA, Singapuru 
a Anglii přijel do České republiky, kde nejprve absolvoval dirigentské kurzy v Kroměříži a ná-
sledně začal jako první Ind studovat dirigování na Pražské konzervatoři. V této době navázal 
úzký vztah s rodinou Antonína Dvořáka. V roce 2004 získal 1. cenu na dirigentské soutěži ve 
švýcarském Lausanne a o rok později se jako první Ind v historii probojoval mezi finalisty na 
prestižní dirigentské soutěži v Besançonu ve Francii.

Díky své vášni pro hledání symfonické hudby, která je buď inspirovaná Indií či Asií, 
nebo je složená asijskými skladateli, uvedl několik originálních programů, které se setkaly 
s příznivými ohlasy kritiky. Je pravidelně zván českými i zahraničními orchestry jako hos-
tující dirigent. V roce 2016 organizoval turné Filharmonie Bohuslava Martinů jako prvního 
českého orchestru v Indii po dlouhých 57 letech a okouzlil českou hudbou mnoho poslu-
chačů v Bombaji a Kalkatě. O dva roky později turné zopakovali, tentokrát již ve čtyřech 
indických městech.

Podporuje charitní aktivity, např. inicioval a 10 let vedl koncerty Lions Clubu Plzeň pro 

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



nevidomé, s Filharmonií Bohuslava Martinů od roku 2017 diriguje benefiční Koncert pro Adélku. Úspěšně 
aplikuje nový koncept tzv. immersive koncertů, kdy je divák součástí orchestru. Tento interaktivní styl je 
oblíbený nejen u dětského publika.

Debashish Chaudhuri je členem správní rady Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, uměl-
cem PETROF ART Family a uměleckým poradcem festivalu Talentinum. Vášeň, kterou vkládá do svého 
vlastního studia a pečlivých příprav skladeb, se přemění v inspiraci na pódiu, která je doslova nakažlivá 
a neodolatelná. Jeho cesta od skromných počátků až k úplnému ponoření do evropského repertoáru 
a 20 let profesionální hudební praxe dělá jeho přítomnost na pódiu velmi výjimečnou a osobitou.

Klavírní umění Jany Chaudhuri vyniká výjimečnou energií, hlubokou emocionalitou a obdivu-
hodně širokým dynamickým rozsahem. Svou temperamentní hrou zaujala již nesčetné posluchače na 
českých, evropských i asijských pódiích. Je první českou klavíristkou, která koncertovala v Indii. V roce 
2016 byla pozvána jako sólistka v Čajkovského Klavírním koncertu b moll na turné Filharmonie Bohusla-
va Martinů Zlín, jež koncertovala jako první český orchestr v Indii po 57 letech. Pro velký úspěch filhar-
monie své turné po dvou letech zopakovala a Jana uvedla Rachmaninův druhý klavírní koncert c moll.

Česká klavírní firma Petrof Janu zařadila do kruhu umělců PETROF Art Family. Na jejich pozvání vy-
stupovala společně s klavíristou Igorem Ardaševem ve slavném čínském Poly Theatre v Pekingu a v roce 
2018 uspořádala koncertní turné po jedenácti čínských městech. V roce 2017 se stala součástí „Prague 
Multicultural Music Project“ se Stratus Chamber Orchestra (USA), jež je mimořádným počinem spojujícím 
hudebníky z různých zemí světa. Vytvořila rovněž unikátní umělecké projekty, v nichž se propojuje zá-
padní klavírní hudba s indickým klasickým tancem Bharata Natyam či Kathak.

Rodačka z Českých Budějovic studovala od raného dětství u MgA. Marie Šimkové Kotrčové, 
u které absolvovala také Konzervatoř v Čes-
kých Budějovicích. Následně své hudební 
umění rozvíjela pod vedením prof. Aleny 
Vlasákové na HF JAMU v Brně a také na 
četných konzultacích a mistrovských kur-
zech u význačných zahraničních pianistů 
a pedagogů. Je vítězkou celé řady meziná-
rodních klavírních soutěží doma i v zahrani-
čí a na svém kontě má ocenění z více než 
25 klavírních soutěží. Za její výsledky jí byl 
opakovaně udělen titul Talent Jihočeského 
kraje a Nadace Českého hudebního fondu 
ji zařadila na Listinu mladých umělců.

Jana Chaudhuri se s  oblibou věnuje 
komorní hudbě, jako sólistka pravidelně 
spolupracuje se symfonickými orchestry 
a  též se zabývá pedagogickou činností. 
Se svým manželem, indickým dirigentem 
Debashishem Chaudhurim, se věnuje oje-
dinělým hudebním projektům, které často 
mívají sociální přesah. Snaží se podporovat 
handicapované umělce, indické studenty 
hudby a organizace zabývající se zlepšo-
váním pracovních podmínek lidí i životního 
prostředí. A také rádi spojují lidí různých 
národů, k čemuž jim slouží univerzální svě-
tový jazyk – hudba.



Program koncertu*:
B. Martinů (1890 – 1959):   Smyčcový kvartet c. 3
A. Dvořák (1841 1904):   Smyčcový kvartet D moll op. 34
J. Brahms (1833 – 1897):   Violový kvintet G dur op. 111

*změna programu vyhrazena

Zemlinského
kvarteto

Pravděpodobné místo konání:
Galerie Františka Drtikola Příbram,

19.00 hodin

Účinkují:
František Souček a Petr Střížek – housle

Petr Holman – viola
Vladimír Fortin – violoncello

Jiří Pinkas j.h. – viola

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



Zemlinského kvarteto

Od svého založení v roce 1994 navazuje Zemlinského kvarteto na bohatou tradici české kvartetní 
školy. Zvítězilo na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Bordeaux (2010), je laureátem Pražské-
ho jara a mezinárodních soutěží smyčcových kvartet v kanadském Banffu a v Londýně, kde zároveň 
získalo Cenu publika. Zvítězilo i na dalších kvartetních soutěžích (Beethovenův Hradec, New Talent 
Bratislava, soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005 byla souboru udělena Cena Českého 
spolku pro komorní hudbu a v roce 2009 cena Nadace Alexandra Zemlinského ve Vídni. Kvarteto 
vystoupilo v rámci svých turné již na čtyřech kontinentech.Jeho repertoár zahrnuje více než 200 děl 
předních českých i světových skladatelů. Po úspěchu prvních dvou CD s českou hudbou podepsalo 
Zemlinského kvarteto exkluzivní nahrávací kontrakt s francouzskou firmou Praga Digitals. Pro ni na-
točilo již sedmnáct titulů včetně kompletních smyčcových kvartetů A. Dvořáka. Sada čtyř CD s Dvořá-
kovou ranou kvartetní tvorbou získala prestižní francouzské ocenění „Diapason d’Or“. Soubor také 
vytvořil množství nahrávek pro Český rozhlas.

Během studií na pražské konzervatoři a na AMU v Praze soubor vedli členové renomovaných 
českých komorních těles – Kvarteta hl. m. Prahy, Talichova, Kocianova a Pražákova kvarteta, později 
pak soubor studoval u legendárního pedagoga a primária LaSalle Quartet Waltera Levina. V letech 
2006-11 členové Zemlinského kvarteta působili jako asistenti na Musikakademie Basel (Švýcarsko), 
pedagogicky i organizačně se podíleli na Mezinárodní hudební akademii v Plzni (2005 – 2010) 
a v rámci svých turné vedou mistrovské kursy pro studenty všech věkových kategorií. F. Souček 
a P. Holman se též v nedávné době stali profesory Pražské konzervatoře.



Program koncertu*:
Antonín Dvořák:   Biblické písně
Josef Suk:   Píseň lásky
Antonín Dvořák:   V národním tónu /výběr/
Antonín Dvořák:   Čury mury fuk (árie Ježibaby, Rusalka)
Jan Hanuš Trneček-Bedřich Smetana:   Fantazie na téma

ze symfonické básně Vltava
Bedřich Smetana:   Večerní písně /výběr/
Leoš Janáček:   Moravská lidová poezie v písních /výběr/
Petr Iljič Čajkovskij:   Travuška
Antonín Dvořák:   Písně milostné /výběr/
Antonín Dvořák:   Stabat Mater

Inflamatus et accensus

*změna programu vyhrazena

Martina Kociánová
a Kateřina Englichová

Pravděpodobné místo konání:
Reprezentační sál MěÚ Březnice,

19.00 hodin

Duet lidského hlasu a harfy v programu „Setkání“, v němž zazní citace 
z korespondence A. Dvořáka ve spojení s hudbou

od baroka po romantismus.

Koncert se koná ve spolupráci s městem Březnice.
Záštitu nad koncertem převzal starosta města Březnice Ing. Petr Procházka.



Kdyby měla Martina Kociánová psát svůj pracovní životo-
pis, musely by vzniknout dva. Jeden, který by mapoval její moderá-
torskou kariéru a jeden pěveckou. Původně si však mezzosopranistka 
a moderátorka vybrala profesi historičky. Tento obor, konkrétně his-
torii a muzeologii, vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě. Sou-
časně vystudovala i ostravskou Lidovou konzervatoř.

Už během studií začala pracovat jako redaktorka a moderátorka 
zpravodajství České televize. Moderovala hlavní zpravodajskou rela-
ci v TV Nova, hlavní zprávy TV Prima. V roce 2007 moderovala na 
ČT24 živý diskuzní pořad Vedlejší efekty.

V Českém rozhlase Dvojka vysílala více než osm let. Do pořadu 
Host do domu si zvala osobnosti české i zahraniční. V roce 2018 se 
osamostatnila, založila internetové Rádio Svobodné universum a pro 
tento portál připravuje pořad Kupředu do minulosti. www.kupredu-
dominulosti.cz.

Souběžně s touto moderátorskou a novinářskou profesí se věnuje pěvecké dráze. Hostovala ve Státní 
opeře Praha, Divadle F. X. Šaldy Liberec, Jihočeském divadle České Budějovice, Slezském divadle Opa-
va, Hudebním divadle Karlín. Spolupracovala s řadou hudebních těles a pravidelně koncertuje s decho-
vým Triem Amadeus, s kytaristou L. Brabcem, s harfenistkou K. Englichovou, houslistou J. Svěceným.

Koncertovala nejen na domácích scénách, ale také v USA, Německu, Rakousku, Francii, Rusku, 
Japonsku atd. Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002 udělila Evropská unie umění Cenu Gustava 
Mahlera. V roce 2019 získala Krameriovu cenu za nezávislou žurnalistiku za audio cyklus Kupředu do 
minulosti – od Asociace nezávislých médií.

Kateřina Englichová  patří k  výrazným 
osobnostem českého interpretačního umění. Spolu-
pracovala s významnými umělci a soubory, jak v za-
hraničí – M. Rostropovič, C. Wincenc, E. Zukerman, 
R. Davidovici, M. Kofler, R. Stallman, ad., tak u nás – 
J. Suk, P. Šporcl, J. Hosprová, I. Ženatý, M. Kasík, 
V. Veverka, Škampa kvartet, Pražákovo kvarteto, 
Kvarteto Martinů, Haas Quartet ad. Po studiu na 
Curtisově institutu ve Filadelfii a vítězství v řadě me-
zinárodních soutěží v USA (Pro Musicis Award, Concerto Soloists) a Itálii (TIM Int. Competition) se 
K. Englichová soustředila výhradně na dráhu sólové hráčky. 

Jako sólistka spolupracovala s dirigenty Z. Mácalem, J. Bělohlávkem, O. Kukalem, J. Hrůšou ad. a or-
chestry Filadelfským symfonickým orchestrem, San Francisco Chamber Orchestra, Vancouver Sympho-
ny Orchestra, s Hongkongským symfonickým orchestrem, s Brandenburským symfonickým orchestrem, 
s Budapešťským symfonickým orchestrem, s Českou filharmonií, s Filharmonií Brno, se symfonickým or-
chestrem Katowice, s Georg Solti komorním orchestrem a dalšími. Účastnila se prestižních festivalů po 
celém světě, např. Tanglewood, Tucson Music Festival v USA, Red Sea Festival v Izraeli, Pacific Music Fes-
tival v Japonsku, Rencontres Musicales d’Evian ve Francii, Pražské jaro, Pražský podzim, Carinthischer 
Sommer (Rakousko), Sarajevská zima (Bosna) ad. V její rozsáhlé diskografii je již více než 30 CD, které 
natočila pro Supraphon, ArcoDiva a celou řadu dalších labelů. Věnuje se také interpretaci soudobé 
hudby a řada skladatelů jí dedikovala své skladby, např. S. Bodorová, Z. Lukáš, J. F. Fischer, L. Sluka ad.

Martina Kociánová & Kateřina Englichová



Program koncertu*:
Antonín Dvořák:   Humoreska
Antonín Dvořák:   Americký kvartet (1. věta)
Astor Piazzolla:   Libertango
Adele:   Rolling in the Deep
Adele:   Skyfall
Markéta Irglová & Glen Hansard:   Falling Slowly
Metallica:   Nothing Else Metters
The Beatles:   Yesterday
Maroon 5:   Moves Like Jagger
Maroon 5:   Sugar
Ed Sheeren:   Shape of You
Christina Perri:   A Thousand Years
Sam Smith:  Stay with Me
Alan Silvestri:   Forrest Gump
Ramin Djawadi:   Game of Thrones Theme
Yiruma:   River Flows in You
Leonard Cohen:   Hallelujah
Luis Armstrong:   What a Wonderful World
J. M. Cano:   Hijo de la Luna
Klaus Badelt:   Piráti z Karibiku
Ray Charles:   Hit the Road Jack
Greenday:   Boulevard of Broken Dreams

Jazzová skladba

*změna programu vyhrazena

Unique
kvartet

Pravděpodobné místo konání:
Dům Natura Příbram,

19.00 hodin

Smyčcové kvarteto, které se věnuje různým hudebním žánrům – 
od klasické přes jazzovou až po filmovou a populární hudbu – 

připravilo pro tento koncert crossoverový program.



Unique kvartet

Unique Quartet se poprvé objevil na scéně v roce 2016 a ihned od svého vzniku začal intenziv-
ně spolupracovat s osobnostmi současné populární scény a koncertovat s vlastním programem, 
který obsahuje především úpravy popových, rockových a filmových skladeb a písní.

V  uplynulých třech letech se zúčastnil nahrávání CD, singlů nebo klipů Ewy Farne, Karla 
Gotta, Anety Langerové, Václava Noida Bárty, Lenny, Jana Smigmatora, Jitky Zelenkové, Barbory 
Mochowé, kapel Lucie, Chinaski, Zrní, Lake Malawi, Mirai a mnoho dalších. Na koncertních podiích 
doprovázel, kromě mnoha z již zmíněných: Moniku Absolonovou, Radku Fišarovou, Dashu, Barboru 
Polákovou, Martu Jandovou, Ondřeje Gregor Brzobohatého, Evu Burešovou, Báru Basikovou, Lenku 
Dusilovou, kapelu Vertigo, dívčí kapelu Vesna a mnoho dalších.

Partner koncertu:



Program koncertu „Dialog smyčců a varhan“*:
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Preludium a fuga G dur BWV 541
Antonio Vivaldi (1678-1741):   Koncert e moll pro housle,

smyčce a basso continuo
RV 275 I. Vivace, II. Adagio, III. Allegro

Johann Gottfried Walther (1684-1748):   Koncert h moll LV 133
I. Vivace, II. Adagio, III. Allegro

podle Vivaldiho koncertu pro housle RV 275)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):   Andante F dur KV 616
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):   Divertimento F dur KV 138

I. Allegro, II. Andante, III. Presto
Antonín Dvořák (1841 – 1904):   Preludium D dur
Johannes Brahms (1833 – 1897):   Herzlich tut mich verlangen

– Chorálová předehra op. 122
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):   Chrámová sonáta F dur KV 244
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):   Chrámová sonáta B dur KV 212
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):   Chámová sonáta C dur KV 336

*změna programu vyhrazena

Barocco sempre giovane 
a Pavel Svoboda

Pravděpodobné místo konání:
Bazilika Minor, Svatá Hora u Příbrami,

19.00 hodin

Koncert vzniká za podpory Římskokatolické farnosti Svatá Hora.



Barocco sempre giovane

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých pro-
fesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného 
baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Soubor má za sebou stovky významných 
koncertů, je zván na domácí i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF 
Český Krumlov, Mezinárodní hudební festival Brno, Festival Concentus Moraviae, Lednickovaltický 
hudební festival, MHF České doteky hudby, Pardubické hudební jaro, Svátky hudby v Praze, Theat-
rum Kuks, Klášterní hudební slavnosti, Festival Mitte Europa, The Ohrid Summer Festival, Nitrianska 
hudobna jar, Le Quattro Stagioni, Kammermusik um halb acht Basel, Bach Istanbul‘da, IMusicFest 
of George Lobkowicz, atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu Česká televize, Televize Noe, 
Český rozhlas, ale také mnoho zahraničních rozhlasových stanic ve Velké Británii, Německu, Rakous-
ku, Kanadě, Španělsku, Švédsku, Irsku atd. Barocco sempre giovane pořádá vlastní abonentní cykly 
koncertů a nahrává na CD.

Soubor spolupracuje s předními českými i zahraničními instrumentalisty (Václav Hudeček, Giulli-
ano Carmignola, Hana Kotková, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, Josef Špaček, Jan Mráček, Jiří Vodička, 
Bohuslav Matoušek, František Novotný, Jitka Hosprová, Jiří Bárta, Michaela Fukačová, Petr Nouzov-
ský, Emil Rovner, Jana Boušková, Kateřina Englichová, Ivo Kahánek, Lukáš Klánský, István Dénes, 
Robert Lehrbaumer, Ad-El Shalev, Thomas Ragossnig, Barbara Maria Willi, Edita Keglerová, Vojtěch 
Spurný, Aleš Bárta, Waclav Golonka, Jaroslav Tůma, Jiří Stivín, Jan Ostrý, Ludmila Peterková, Igor 
Františák, Vilém Veverka, Otto Sauter, Marek Zvolánek, Miroslav Kejmar, Radek Baborák, Kateřina 
Javůrková, Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová, Patricia Janeč-
ková, Adam Plachetka, Petr Nekoranec, Gustáv Beláček atd., a s celou řadou vynikajících mladých 
hudebníků a laureátů mezinárodních interpretačních soutěží.



Varhaník Pavel Svoboda je 
laureátem soutěží Pražské 
jaro a  Bach-Wettbewerb 
Leipzig.

Hudbě se začal věnovat 
na ZUŠ v  Dobrušce, hru 
na varhany studoval na 
Konzervatoři v  Pardubi-
cích. Absolvoval Akademii 
múzických umění v  Pra-
ze u doc. Jaroslava Tůmy 
a  Universität der Künste 
v Berlíně u nizozemského 
varhaníka Leo van Doese-
laara.

Je nositelem 1. ceny 
a  titulu Laureáta z  Me-
zinárodní interpretační 
soutěže Brno, druhé ceny 
z  Mezinárodní varhan-
ní soutěže Petra Ebena 
a třetí ceny z mezinárodní 
soutěže v  Německu, ko-
nané v  rámci 36. ročníku 
Internationale Orgelwoche 
Korschenbroich. V  roce 
2013 se stal laureátem sou-
těže Pražského jaro, v roce 
2016 získal 2. cenu a titul 
Bachpreisträger v prestižní 
mezinárodní soutěži v Lip-
sku. Koncertoval na mnoha pódiích u nás i v mnoha zemích světa včetně USA, Kolumbie, 
Číny a dalších. Na slavné Silbermannovy varhany v Röthe nedaleko Lipska natočil CD 
s vrcholnými díly Johanna Sebastiana Bacha.

O roku 2004 spolupracoval se souborem Barocco sempre giovane, v roce 2011 inicio-
val vznik Festivalu F. L. Věka v podhůří Orlických hor. Založil také spolek PROVARHANY, 
který se zaměřuje se na ochranu historických varhan. Hru na varhany vyučoval na Peda-
gogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2020 je ředitelem Komorní filharmonie 
Pardubice a působí také na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.

Pavel 
Svoboda





Program koncertu*:
Marc Antoine Charpentier:   Te Deum, arr. Stanislav Penk
Pavel Josef Vejvanovský:   Sonata Vespertina, arr. Robert Hugo
Pavel Josef Vejvanovský:   Sonáta Petri Pauli
Pavel Josef Vejvanovský   Sonáta A7
Georg Friedrich Händel:   Mesiáš (předehra)
Johann Sebastian Bach:   Orchestralní suita č. 2 b mol (Badinerie, Air)
Johann Sebastian Bach:   Brandenburský koncert č. 2, Allegro assai, Andante
Wolfgang Amadeus Mozart:   Figarova svatba – Předehra, arr. Miroslav Kopta
Wolfgang Amadeus Mozart:   Requiem - Tuba mirum arr. Miroslav Kopta
Wolfgang Amadeus Mozart:   Kouzelná flétna (Královna noci) arr. Miroslav Kopta
Antonín Dvořák:   Měsíčku na nebi
Antonín Dvořák:   Slovanský tanec č. 1

*změna programu vyhrazena

Czech Brass

Pravděpodobné místo konání:
Letní kino Příbram (Nový rybník),

19.00 hodin

Účinkují:
Marek Zvolánek, Stanislav Masaryk,

Ondřej Jurčeka – trubky
Lukáš Moťka, Stanislav Penk – pozouny

Pavel Debef – bastrombón
Karel Malimánek – tuba



Czech Brass

Žesťový soubor Czech Brass byl založen již 
v roce 1991 tehdy nadšenými studenty Pražské 
konzervatoře. Původně šlo o žesťové kvinteto, 
které se s jeho postupujícími hudebními nároky 
rozrostlo o další dva nástroje.

Hlavní myšlenkou tohoto rozhodnutí bylo se-
skupit špičkové hráče a využít jejich kvalit. Ruku 
v ruce s tím začalo i rozšíření jejich repertoáru 
o hudbu, kterou do té doby zatím nehráli. Z to-
hoto důvodu vystupují na větších koncertech po-
síleni o kytaru a dva hráče na perkusní nástroje.

Dnes můžou v podstatě splnit veškerá přání 
pořadatelů. Soubor Czech Brass má široký inter-
pretační záběr. V jeho podání zaznívají skladby 
od renesance, přes baroko, klasicismus, romanti-

smus až k jazz-popu, funky a filmové hudbě. Vý-
znamnou měrou se zde uplatňuje i interpretace 
autorské hudby. Ve spolupráci s Českým rozhla-
sem soubor vytváří projekty nahrávek soudobé 
hudby, kterou komponují přední současní auto-
ři, jak se říká tzv. na míru. V roce 2013 napsal 
pro soubor Czech Brass skladbu český skladatel 
Juraj Filas, světoznámý autor komponující často 
pro žesťové nástroje. Všichni členové souboru 
jsou lidé na svých místech. Každý ve svém pro-
fesním životě je hudební veřejností velice ceněn. 
Působí nejen jako orchestrální hráči, ale mají na 
svém kontě i bohatou sólovou a komorní činnost. 
Někteří jsou i pedagogové pražské Akademie 
múzických umění.



Terezie Fialová
a Jiří Bárta

Benefice pro Vilu Rusalku

Pravděpodobné místo konání:
Galerie Františka Drtikola Příbram,

19.00 hodin

Účinkují:
Terezie Fialová – klavír
Jiří Bárta – violoncello

Jako hosté vystoupí:
Josef a Ayla Bártovi – violoncello a klavír

Součástí akce bude zpřístupnění vily Rusalka veřejnosti za přítomnosti 
potomků A. Dvořáka (14.00 – 17:30 hodin).

Díky předchozím koncertům se podařila zrekonstruovat branka do vily, 
nesoucí jméno Rusalka, repasovat stůl v altánu, kde Mistr tvořil, 
zrestaurovat stolek v Mistrově pracovně a prořezat stromy v zahradě, 

které hrozily zřícením na vilu.

Výtěžek z letošní akce bude věnován na restaurování dalších prvků 
mobiliáře („šezlong“ ad.).



Patří mezi nejtalentovanějších české pianistky 
a navzdory svému mládí je i  vyhledávanou 
komorní partnerkou mnoha předních českých 
a zahraničních sólistů. S orchestrem debuto-
vala již jako dvanáctiletá a do svých dvaceti 
let se věnovala paralelně také hře na housle, 
a  to v  mezinárodním měřítku. Absolventka 
pražské HAMU (I. Klánský) a Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg (N. Schmidt) je 
laureátka několika mezinárodních soutěží (Itá-
lie, Holandsko, Rusko), vystupuje pravidelně na 
významných festivalech (Praha, Basel, Vevey, 
Hamburg, Sarajevo, Paříž, Madrid, New York, 
Washington ad.) a  je členkou klavírního tria 
Eben trio se kterým zvítězila na mezinárodní 
soutěži komorních souborů v Lausanne.

Jako jediná česká pianistka se zúčastni-
la prestižní Verbier Festival Academy 2013 
ve Švýcarsku pod vedením M. Presslera 
a G. Takacze – Nagy. Úspěšný debut na me-
zinárodním festivalu komorní hudby v ame-
rickém Newportu 2014 kritika označila jako 
„stunning performance and very bright future“. 
Podílela se na natočení tří CD, deska věnovaná 
skladateli Petru Ebenovi získala oceněni „Re-
cording of the Months“ a „IRR Outstanding“. 
V loňském roce provedla na festivalu Pražské 
Jaro ve spolupráci s orchestrem hl. města Pra-
hy FOK a pod taktovkou Pietari Inkinena málo 
uváděný Klavírní koncert Petra Ebena. S Jo-
sefem Somrem vystupuje v programu divadla 
Viola o Leoši Janáčkovi a Kamile Štösslové „Lis-
ty důvěrné”.

Program koncertu*:
Gabriel Faure:   Elegie op. 24
Gabriel Faure – Saens:   Allegro appasionato
Antonín Dvořák:   Klid lesa,

Rondo g moll op. 94
Edvard Elgar:   Koncert pro violoncello a orchestr op. 85

/Adagio. Moderato, Lento. Allegro mollto, Adagio, Allegro/
*změna programu vyhrazena

Terezie Fialová



Přední violoncellista své generace. Studoval u Josefa Chuchra a Mirko Škampy v Praze, 
Borise Pergamenschikowa v Kolíně nad Rýnem a Eleonore Schoenfeld v Los Angeles. Je 
držitelem ceny Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech a ceny Rostropovich-
-Hammer v Los Angeles. Spolupracuje s předními českými a mezinárodními orchestry ja-
ko jsou Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Royal Philhramonic Orchestra London, 
Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker 
a dirigenty (Jiří Bělohlávek, Charles Dutoit, Libor Pešek, Gennadij Rozhdestvenski, Maxim 
Šostakovič) je pravidelně zván na přední festivaly a pódia mj. Barcelona, Berlín, Bratislava, 
Buenos Aires, Edinburgh, Istanbul, Los Angeles, Mnichov, Newport, New York, Paříž, Pra-
ha, Salzburg, Tokio, Londýn. Jeho nahrávky u firmy Supraphon byly časopisem Harmonie 
dvakrát vyhodnoceny jako nejlepší ve svých kategoriích, zahrnují kritiky ceněnou nahrávku 
všech Bachových violoncellových suit (podruhé pro Animal Music na barokní violoncello 
v roce 2018), Šostakovičových koncertů s dirigentem Maximem Šostakovičem a Pražskými 
symfoniky i oba koncerty Dvořákovy, A Dur (s klavíristou Janem Čechem) a h moll (s Čes-
kou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem).

Bártovým diskům s Kodályho sólovou sonátou a Martinů violoncellovými koncerty udělil 
londýnský časopis The Grammophone „Editor’s Choice“. Jiří Bárta spolupracoval s Mag-
dalenou Koženou na jejím albu „Songs“ pro Deutsche Grammophon oceněném Gramo-
phone Award v r. 2004. V roce 2014 se stal kurátorem festivalu Dvořákova Praha, o rok 
později na tomto festivalu provedl Dvořákův violoncellový koncert h moll za doprodovu 
London Symphony Orchestra. V roce 2015 natočil pro Českou televizi pořad “Můj pokus 
o mistrovský opus” v režii Jakuba Sommera oceněný jako nejlepší hudební dokument Prix 
CIRCOM v Irsku. Je spoluzakladatelem a dramaturgem Mezinárodního festivalu komorní 
hudby v Kutné Hoře. Hraje na nově postavené violoncello německého mistra Dietmara 
Rexhausena.

Jiří Bárta





Koncert laureátů 
Mezinárodní pěvecké 
soutěže A. Dvořáka 
v Karlových Varech

Pravděpodobné místo konání:
Památník A. Dvořáka

ve Vysoké u Příbram,19.00 hodin

Účinkují:
Lucie Kaňková – soprán

Marie Svobodová – mezzosoprán
Ludmila Juránková – klavír

Koncert je věnován vzpomínce na Antonína Dvořáka III.,
vnuka skladatele a báječného člověka,

na kterého nikdy nezapomeneme…

Součástí koncertu bude i světová premiéra písní Marka Pavlíčka 
(Písně na slova Shakespearových sonetů č. 49 a č. 66), 

vítěze 4. ročníku kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, 
kterou vypisuje náš festival a rovněž světová premiéra písňového 
cyklu Tři písně s vůní Potpourri Martina Kuxe, vítěze 5. ročníku.

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



Program koncertu*:
P. I. Čajkovskij:   Roční doby op. 37: Listopad – Na trojce – Ludmila Juránková
P. I. Čajkovskij:   6 romancí op. 6 (výběr) – Marie Svobodová

„Ni slova, o drug moj“
„Ot čevo“

P. I. Čajkovskij:   6 romancí op. 38 (výběr) – Marie Svobodová
„To bilo ráněju vesnoj“
„Sred šumnovo bala“

M. Pavlíček:   Sonnet 49 – Lucie Kaňková
M. Pavlíček:   Sonnet 66 – Lucie Kaňková
M. Kuks:   Tři písně s vůní Potpourri – Marie Svobodová
B. Smetana:   Večerní písně: Nekamenujte proroky – Lucie Kaňková

pauza

A. Dvořák:   Poetické nálady op.85 č. 8 Rej skřítků – Ludmila Juránková
B. Smetana:   Braniboři v Čechách: Árie Děčany – Marie Svobodová
B. Smetana:   Tajemství: Árie Blaženky – Lucie Kaňková
P. I. Čajkovskij:   Eugene Onegin: Árie Olgy – Marie Svobodová
B. Smetana:   Dvě vdovy: Árie Karolíny – Lucie Kaňková
B. Smetana:   Čertova stěna: Árie Záviše – Marie Svobodová
B. Smetana:   Hubička: Árie Barče – Lucie Kaňková
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Lucie Kaňková

Narodila se ve významné hudební rodině 
Kaňků a Feldů. Po studiu houslí na Pražské 
konzervatoři se začala intenzivně věnovat 
zpěvu nejprve v Operním studiu ve švý-
carském Bielu, kde pod vedením pěvecké 
profesorky Barbary Locher s vyznamená-
ním ukončila roku 2016 magisterské stu-
dium MA Spezialized Music Performance 
Oper na Hochschule der Künste Bern. Dá-
le se vzdělávala na univerzitě v Luzernu, 
konkrétně ve dvouletém magisterském sóli-
stickém studijním programu Master of Arts 
Solo Performance, který zakončila koncer-
tem v největší švýcarské hale KKL s Luzern-
skou filharmonií. V roce 2017 započala 
doktorské studium na pražské HAMU.

Lucie Kaňková je nositelkou mnoha cen. 
Mezi nejvýznamnější patří Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových 
Varech (1. cena a 8 zvláštních cen), American International Czech & Slovak Voice Compe-
tition v USA (2. cena a cena za nejlepší interpretaci), Bologna International Vocal Compe-
tition v Itálii (3. cena) a vítězství na soutěži Opernspiele Munot ve Švýcarsku, kde byla zá-
roveň angažována do role Královny noci v Mozartově Kouzelné flétně od léta 2020. Vedle 
pestré koncertní činnosti ztvárňuje Lucie v sezóně 2019/20 nemálo operních rolí (Violetta, 
Ännchen, Königin der Nacht, Susanna, Poppea).

Marie Svobodová

V současné době studuje 2. ročník hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění 
v Praze, obor zpěv, pod vedením Yvony Škvárové. V roce 2010 nastoupila do dětského 
pěveckého souboru Dětská opera Praha (DOP) pod vedením Jiřiny Markové - Krystlíkové. 
Se souborem měla možnost pravidelně vystupovat na významných českých divadelních 
scénách i v zahraničí (v Beyreuthu, Itálii apod.). Nastudovala zde hlavní role např. v Rybo-
vě mši (altové sólo), Mozartovo leporelo (třetí Dáma), (Vy)Prodaná nevěsta (role Ludmily), 
Brundibár (role Pepíčka), Otvírání studánek (role Sasanky), sólové role v cyklu Opera nás 
baví, Miniopery, nebo také sólová role v představení The Last Train to Tomorrow (pod 
taktovkou C. Davise, toto dílo bylo s autorem natočeno v angličtině na CD v Anglii v roce 
2014).

V roce 2012 zahájila studium na Pražské konzervatoři pod vedením Yvony Škvárové. 
O rok později získala 1. místo v písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze v katego-
rii konzervatoří (v ceně bylo nahrávání soutěžních písní v Českém rozhlase) a 2. místo 



v kategorii konzervatoří na pěvecké soutěži Pražský 
pěvec. V roce 2016 se umístila na 2. místě na pres-
tižní Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Kar-
lových Varech v kategorii Operní naděje. V roce 
2019 v téže soutěži získala cenu Gustava Mahlera.

Od roku 2014 spolupracuje s profesorem Pražské 
konzervatoře Tomášem Hálou na koncertech staré 
hudby období baroka a renesance (mezi repertoár 
patří Chansony a světské skladby největších sklada-
telů evropské renesance např. J. B. Lully, N. Gom-
bert, O. Lasso, C. Janequin). V roce 2016 absolvova-
la pěvecký kurz na Sommerakadiemie Mozarteum 
v Salzburgu pod vedením Marjany Lipovsek a v roce 
2019 pěvecký kurz pod vedením Dagmar Pecko-
vé. V roce 2017 byla přijata na Royal Academy of 
Music v Londýně, kde téhož roku zahájila studium. 
Po roce studia se vrátila zpět do Prahy a úspěšně 
dokončila absolventské studium na Pražské konzer-
vatoři.

Ludmila Juránková

Hraje na klavír od svých tří let. Od svých osmi do 
osmnácti let patřila mezi modelové žáky pro praxi 
studentů Hudební akademie múzických umění v Pra-
ze, kam si ji vybrala doc. Dagmar Šimonková.

V roce 2006 nastoupila na Pražskou konzervatoř 
(prof. Emil Leichner) a po třech letech přestoupila do 
klavírní třídy prof. Milana Langera, u kterého ab-
solvovala v roce 2012 s Klavírním koncertem a moll 
Edwarda Hagerupa Griega a orchestrem. Od svých 
devíti let se věnuje také hře na varhany, kterou v ro-
ce 2007 začala studovat na Pražské konzervatoři 
u prof. Jana Hory. Absolvovala v roce 2013 se Sym-
fonií č. 5 Charles-Marie Widora.

Po maturitě se rozhodla změnit své zaměření 
a souběžně se studii na Pražské konzervatoři na-
stoupila na vysokou školu, v roce 2016 absolvovala 
magisterský obor Veřejná a sociální politika na Fa-
kultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Sedm let pracovala na Ministerstvu vnitra, k hudbě se však 
poté vrátila na plný úvazek a dnes vyučuje na Pražské konzervatoři. Mimoto je varhanicí v kostele sv. 
Gotharda v pražské Bubenči a aktivní klavírní korepetitorkou.



Skety
Pravděpodobné místo konání:

Městské muzeum / Galerie Ludvíka Kuby, 
nádvoří, Březnice, 19.00 hodin

Festival každoročně přináší koncert „na pomezí klasické hudby“, 
který svým charakterem a výběrem ansámblu osloví i publikum, 
které běžně na koncerty klasické hudby nepřichází. Prostor nádvoří 
březnické Galerie Ludvíka Kuby umožňuje naprosto ideálně realizovat 
tento druh open air koncertu, jak to již potvrdil koncert Clarinet Factory 
v roce 2018 a koncert Prague cello quartet v roce 2019. Pro letošní rok 
přijal naše pozvání již v celé Střední Evropě velmi populární a cappella 

sextet Skety v čele s Petrem Wajsarem.

V rámci programu zazní skladby crossoverového charakteru – vzhledem 
k charakteru souboru je finální podoba programu přizpůsobena místu 

konání a atmosféře koncertu.

Koncert se koná ve spolupráci s městem Březnice.
Záštitu nad koncertem převzal starosta města Březnice Ing. Petr Procházka.

Partner koncertu:

Jako každý rok je hlavním partnerem dnešního koncertu MPC System, společnost 
s r.o., která v tomto roce slaví „30 let“ od svého založení. „Přesto, že jsou hlavním 
předmětem činnosti naší společnosti kompletní dodávky elektročástí a řídících systémů pro 
oblast průmyslové automatizace, věříme, že hudba nikdy zautomatizovaná nebude… Těší nás, 
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 a působila více jak 10 let.“

Ing. Jiří Dostál, ředitel společnosti



Šestičlenné vokální těleso, které působí na domácí i mezinárodní scéně od roku 2014, kdy vyhrálo 
první místo v jazzové kategorii na mezinárodním festivalu vokal.total v Grazu. V roce 2017 na labelu 
Warner Music vyšlo CD „Týdytý“, které je plné autorské tvorby a skvělých hostů. Debutové CD se 
jmenuje „Skety“ a bylo v roce 2015 nominováno ve čtyřech kategoriích na mezinárodní žánrové 
ceny CARA (Contempoprary A Cappella Recording Awards).

Skety se hlásí k odkazu jazzových a cappella souborů, ale jeho hranice rádi a často posouvají 
tam, kde by to mnozí nečekali a vytváří tak svůj osobitý zvuk i styl. Kromě interpretací přejatých 
skladeb leží jejich těžiště též ve výrazné autorské tvorbě, zejména z dílny skladatele Petra Wajsara. 
Říká se o nich, že jejich hudba dává vzpomenout na legendární vokální tělesa Singers Unlimited či 
Manhattan Transfer, i když jdou vlastní, originální cestou.

Skety

Ceny, ocenění, zajímavosti:
2020 – třetí CD „SKETY LIVE“, záznam koncertu v Lucerna Music Baru s hosty V. Dykem a L. Dusilovou
2018 – StarDance A Cappella – 17. 11. první provedení a capella doprovodu tohoto pořadu na světě
2018 – Australské Turné
2018 – dvě nominace v Contemporary A Cappella Recording Awards – skladba Týdytý v kategorii Best Jazz 

Song a skladba Nech to koňovi v kategorii Best Hip Hop Song
2017 – Zlatá dvanáctka – 12 týdnů v hitparádě Českého rozhlasu
2017 – 2. místo na soutěži Aarhus Vocal Festival v Dánsku a 2. místo na soutěži Tampereen Sävel ve Finsku
2016 – rarb.org – skladba „Václavák“ v Picks of the year 2016
2016 – Český rozhlas – cena „Objev roku“ v anketě Legendy Nočního proudu
2016 – World Contemporary A Cappella Competition – 2nd Prize and Best jazz interpretation (Taipei, Taiwan)
2016 – CARA – 4 nominace alba SKETY ve světových cenách Contemporary A Cappella Recording Awards 

(Boston, MA, USA)



Program koncertu*:
W. A. Mozart:   Lucio Silla – ouvertura
W. A. Mozart:  Koncert pro housle č. 5 A dur (sólo Sergey Tsoy)
W. A. Mozart:   Symfonie č. 36 C dur
A. Dvořák:   Nokturno H dur, op. 40, B47
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Mittelsächsische Philharmonie 
(Filharmonie Středního Saska) 

z německého Freibergu

Pravděpodobné místo konání:
Kostel sv. Jakuba Příbram,

19.00 hodin

Účinkují:
Mittelsächsische Philharmonie

Raoul Grüneis – dirigent

Součástí 52. ročníku jsou rovněž dva Koncerty přátelství, na kterých 
vystoupí ansámbly z partnerských měst – německého Freibergu 
a italského Valle di Ledro. Tyto koncerty jsou připomínkou tématu 
celého ročníku, kterým je přátelství – ať již jsou jím vázáni jednotlivci, 

rodiny nebo národy.

Koncerty se konají v kostele sv. Jakuba ve spolupráci
s městem Příbram. Vstup na koncerty ZDARMA.



Mittelsächsische Philharmonie

Se založením Středosaského divadla vznikla v divadelní sezoně 1993 /1 994 také Středosaská filhar-
monie. Nový orchestr, který vzešel z hudebníků divadelního orchestru ve Freibergu a v Döbelnu 
a rovněž z orchestru ve Wismutu, dosáhl pod vedením generálního hudebního ředitele Gerhardta-
-Dietra Worma hned v počáteční divadelní sezóně úžasnou výkonnost. V následujících letech tento 
umělecký vzestup pokračoval a hudebníci rozvinuli repertoár, který sahá od baroka do současnosti 
a zahrnuje i velké skladatele 19. století až k Brucknerovi a Wagnerovi.

Vedle spoluúčasti v operách, operetách a muzikálech Středosaského divadla se konají koncerty 
nejen v Döbelnu a Freibergu, zde především v Nikolaikirche, nýbrž i v celém okrese. Repertoárové 
spektrum sahá od symfonických koncertů přes oratoria s místními chrámovými sbory v různých kos-
telech a na žákovských koncertech až ke koncertům v přírodě a také na podiu přehradní nádrže 
Kriebstein nebo na nádvoří freibergského zámku. Od začátku sezony 2013 / 14 řídí Středosaskou 
filharmonii generální hudební ředitel Raoul Grüneis.

Raoul Grüneis se narodil v roce 1964 ve Würzburgu a studoval na Univerzitě umění v Berlí-
ně. Těžiště jeho repertoáru tvoří francouzská moderna, díky výuce u Witolda Szalonka, žáka Nadii 
Boulanger. Další těžiště představuje dílo Richarda Wagnera. Po angažmá u divadel ve Freiburgu 
a Mannheimu následovala místa prvního kapelníka ve státních divadlech v Oldenburgu a Darmstad-
tu a generálního hudebního ředitele v Regensburgu.

Od roku 2010 řídil jako generální hudební ředitel Státní operu Istanbul, kde dirigoval hlavně díla 
z německého repertoáru. V roce 2010 byl zvolen kritiky dirigentem roku za provedení Ariadny na 
Naxu. Vítaným hostem je Raoul Grüneis ve Venezuele, kde dirigoval během 10 let všechny velké or-
chestry země. Důležitou součástí jeho činnosti je, kromě jiného, práce s hudebním dorostem. Vzorem 
pro to je setkání s venezuelským „sistema“ a jeho zakladatelem José Antonio Abreu.



Program koncertu*:
P. I. Čajkovskij:   Serenáda pro smyčcové nástroje C Dur op. 48

pauza

A. Dvořák:   Serenáda pro smyčcové nástroje E Dur, op. 22
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Pražští komorní sólisté 
(PKS)

Pravděpodobné místo konání:
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál,

19.00 hodin



Pražští komorní sólisté jsou nejdéle působícím smyčcovým orchestrem svého druhu 
v Čechách. U zrodu tělesa stáli v roce 1961 violista Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK Hubert 
Šimáček a legendární dirigent Václav Neumann. Jak jimi zvolený název orchestru napovídá, ansám-
bl byl tvořen muzikanty, kteří měli sólistické ambice, ale zároveň spolupracovali s předními českými 
i zahraničními sólisty a dirigenty té doby. Z těch nejvýznamnějších to byli houslisté Henryk Szeryng, 
Josef Suk, Gidon Kremer, Václav Hudeček, flétnista Jean-Pierre Rampal, cembalistka Zuzana Růžič-
ková, dirigent Libor Pešek. Postupem času převzal umělecké vedení souboru cellista Václav Jírovec, 
po roce 2001 stáli v čele ansámblu houslisté Petr Hůla a Bohuslav Matoušek.

PKS za dobu své existence koncertovali v nejprestižnějších koncertních sálech Evropy, v Japonsku, 
v Kanadě a zároveň se představili na významných hudebních festivalech. Spolupracovali na hudeb-
ních pořadech pro Českou televizi a realizovali řadu oceňovaných nahrávek.

Obnovená premiéra PKS se uskutečnila v roce 2013 v rámci festivalu Svátky hudby, pod umělec-
kým vedením hornisty a dirigenta Radka Baboráka.

Během následujících šesti let se Pražští komorní sólisté představili publiku Svatováclavského hu-
debního festivalu v Ostravě, Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica - v roce 2017 na zá-
věrečném gala večeru se sólistou Adamem Plachetkou a v roce 2018 v německém Bauzenu. V pro-
sinci 2018 se v rámci koncertu komorní řady FOK uskutečnila premiéra skladby Radka Baboráka 
“Orangerie“ pro hoboj a smyčce v přednesu německé hobojistky Clary Dent Bogányi.

V rámci zahajovacího koncertu sezóny 2018/19, který se uskutečnil ve spolupráci s TV Noe v ba-
zilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, se poprvé v roli uměleckého vedoucího ansámblu představil 
Jan Mráček, zároveň také jako sólista koncertu společně s houslisty Josefem Špačkem a Václavem 
Hudečkem.

Současnou podobu ansámblu tvoří sólisté, komorní hráči, koncertní mistři a členové České Filhar-
monie, Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK, orchestru Národního divadla, Symfonického or-
chestru Českého rozhlasu, PKF - Prague Philharmonia a České Sinfonietty, profesoři pražské AMU 
a Pražské konzervatoře.

Repertoár PKS se skládá z vrcholných děl pro smyčcový orchestr období baroka až po 20. století 
a hudbu současnou.

Jan Mráček, umělecký vedoucí Pražských komor-
ních sólistů patří mezi přední české houslisty současnosti. 
Po absolutoriu na Pražské konzervatoři pokračoval ve 
studiu ve Vídni na Universität für Musik und Darstellende 
Kunst pod vedením koncertního mistra Vídeňských sym-
foniků Jiřího Pospíchala.

Jan Mráček je lauerátem mnoha mezinárodních sou-
těží, mezi nejvýznamnější ocenění patří vítězství v Me-
zinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni 
v roce 2014. Sólově spolupracuje s předními světovými 
a českými orchestry, mezi něž patří Royal Philharmonic 
Orchestra, Tchaikovsky Symphony Orchestra, Sympho-
ny of Florida, St. Louis Symphony Orchestra, Česká 
filharmonie, SOČR, FOK, a dirigenty Jiřím Bělohlávkem, 
Jamesem Juddem, Vladimirem Fedoseyevem, Petrem 
Altrichterem.

Jan Mráček je členem Lobkowicz tria. V roce 2016 
realizoval nahrávku kompletního díla Antonína Dvořáka 
pro švýcarské vydavatelství ONYX ve spolupráci 
s Jamesem Juddem, Lukášem Klánským a ČNSO.



Operetní gala –
Franz Lehár

Pravděpodobné místo konání:
Svatá Hora u Příbrami, nádvoří,

19.00 hodin

KONCERT JE OPEN AIR, prosíme všechny návštěvníky, aby počítali 
s případnou nepřízní počasí a zvolili vhodný oděv, příp. si vzali deštníky 

či pláštěnky.

ČÁST PROSTORU BUDE MOŽNÉ VYUŽÍT JAKO PROSTOR
„PIKNIKOVÝ“ A PŘINÉST SI VLASTNÍ DEKU, ŽIDLI APOD.

Účinkují:
Luisa Albrechtová – soprán

Josef Moravec – tenor
Západočeský symfonický orchestr

Chuhei Iwasaki (Japonsko) – dirigent

Partner koncertu:

Otočíme-li kohoutkem a nevyteče žádná voda, teprve pak 
si uvědomíme, jak složitý je život bez vody. Když se smutkem 
pozorujeme rušení a překládání jednoho koncertu za druhým 
a aktivita, kdysi tak běžná, stává se vzácnou až nedostupnou, tak zjistíme, jak významné 
místo v našich životech zaujímá hudba. A nejen hudba samotná, ten celkový zážitek – mož-
nost obléknout si sváteční oblečení a sdílet radost a energii ze živé hudby s ostatními. Pojďme 
oslavit a užít si možnost potkat se na koncertech Hudebního festivalu Antonína Dvořáka!

Jiří Paul, ředitel VAK Beroun

Koncert vzniká za podpory Římskokatolické farnosti Svatá Hora.



Program koncertu*:
Země úsměvů:   Předehra
Země úsměvů:   Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt
Země úsměvů:   Dein ist mein ganzes Herz
Paganini:   Liebe, Du Himmel auf Erden
Zlato a stříbro:   Valčík
Veselá vdova:   Vilja Lied
Jupiter:   Pochod

pauza

Eva:   Předehra
Giuditta:   Meine Lippen sie küssen so heiss
Giuditta:   Freunde, das Leben ist lebenswert
Dunajské legendy:   Valčík
Paganini:   Gern hab‘ ich die Frau‘n geküsst
Cikánská láska:   Hör‘ ich Cymbalklänge
Veselá vdova:   Lippen schweigen

*změna programu vyhrazena

Rodačka z Prahy, vystudovala operní zpěv nej-
prve na Hudební fakultě Akademie múzických 
umění v Praze ve třídě prof. N. Kniplové, násled-
ně pak na Universität für Musik und darstellende 
Kunst ve Vídni ve třídě prof. R. Hansmann. Pod 
vedením prof. D. Orlowsky a prof. U. Theimera 
pak na vídeňské univerzitě absolvovala hudebně 
dramatické studio. Akademickým vzděláním pro-
šla rovněž tak v oboru teorie kultury na Filosofic-
ké fakultě University Karlovy v Praze, kde získala 
titul PhDr.

Luise Albrechtové byly v Německu (Internatio-
naler Gesangswettbewerb Festspielstadt Passau), 
Velké Británii (International Voice Competition 
London, Emma Destinn Foundation) a Rakousku 
(Nico Dostal – Operettenwettbewerb) uděleny 
významné soutěžní ceny.

Repertoárová šíře jejího mladodramatického 
sopránu zahrnuje velké mozartovské role (Hra-
běnka Almaviva z Figarovy svatby, Donna Anna 

Luisa Albrechtová



Český dirigent pocházející z Japon-
ska. Narodil se roku 1987 u rybího 
trhu Tsukiji v Tokiu. Od dětství se vě-
noval hře na housle, v letech 2003 – 
2006 studoval na konzervatoři Toho 
Gakuen v  Tokiu, poté na Pražské 
konzervatoři spolu s obory skladba 
a dirigování (2007-2013). Od roku 
2012 se aktivně věnuje dirigování, 
které studoval také na Akademii 
múzických umění v Praze.

Od roku 2014 je pedagogem na 
Pražské konzervatoři (dirigent smyč-
cového orchestru) a  šéfdirigentem 
Filmové filharmonie. V roce 2018 se 
stal šéfdirigentem prvního českého 
žesťového orchestru Moravia Brass 
Band a od září 2019 je stálým hos-
tujícím dirigentem Plzeňské filharmo-
nie.

Chuhei Iwasaki spolupracu-
je s předními orchestry v České republice i na Slovensku: Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu, PKF-Prague Philharmonia, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Brno, Filharmonie 
Hradce Králové, Janáčkova filharmonie Ostrava, Štátna filharmónia Košice, Komorní 
filharmonie Pardubice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeská filharmonie, Zápa-
dočeský Symfonický orchestr Mariánské Lázně atd. Jako divadelní dirigent momentálně 
diriguje v Divadle J. K. Tyla v Plzni a v Hudebním divadle Karlín v Praze. Od roku 2019 je 
dirigentem Slezkého divadla Opava.

Chuhei Iwasaki v  květnu 2018 debutoval na MHF Pražské jaro s  Filharmonií 
Hradec Králové.

z Donna Giovanniho, 1. dáma z Kouzelné flétny), party Pucciniho (Tosca, Liu v Turandot, 
Mimi v La Boheme či Sestra Angelica) a Verdiho (Aida, Elisabeth z Don Carlo ci Leonora 
z Trubadúra) i zásadní role klasické operetní divy (Rosalinda ze Straussova Netopýra, 
Hanna Glawari z Lehárovy Veselé vdovy či Kalmánova Hraběnka Mariza či Sylva Varescu 
z Čardášové princezny).

Koncertní turné pak zavedly zpěvačku vedle bezmála všech zemí Evropy do Ruska, 
Japonska, Taiwanu, Korey a USA. Ze spolupráce s významnými hudebními tělesy zmiň-
me alespoň Philharmonic Orchestra Philadelphia (USA), San Diego Philharmonic Orches-
tra (USA), Philharmonie Wrocław (PL), Malta Philharmonic Orchestra, Wiener Mozart 
Orchester (AT), Haydn Sinfonietta Wien (AT), z domovských těles pak například Janáčko-
va filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů 
Zlín, Severočeská filharmonie Teplice, Štátna filharmónia Košice, a mnohé další.

Chuhei Iwasaki



Tenorista Josef Moravec absolvoval Pražskou konzervatoř a ve studiu po-
kračoval na pražské AMU a na Sibeliově akademii v Helsinkách. Na Me-
zinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech získal 3. 
cenu v kategorii Junior a Cenu Viléma Zítka. Je častým hostem Divadla J. 
K. Tyla v Plzni (Salome, Adriana Lecouvreur, Veselé paničky windsorské, 
Kouzelná flétna, Turandot, Polská krev, Hoffmannovy povídky, Prodaná 
nevěsta), Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (Ptáčník, Otello, 
Don Giovanni, Bohéma, Komedianti, Rigoletto), od sezony 2010 / 2011 je 
stálým hostem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (La tra-
viata, Fedora, Cardillac, Orfeus v podsvětí, Polská krev, Noc v Benátkách, Čardášová princezna, 
Romeo a Julie, Prodaná nevěsta, Armida, Nabucco, Anna Bolena, Mirandolina). Řadu rolí ztvárnil ve 
Státní opeře Praha, mj. Ponga (Turandot), Junkmana a Hermana Augusta (Leonard Bernstein: Can-
dide), 1. kněze a Ozbrojence (Kouzelná flétna), Lodivoda (Bludný Holanďan), Hocha, 1. Američana, 
Potulného komedianta (Britten: Smrt v Benátkách), Rodrigueze (Massenet: Don Quichotte) či Mladého 
námořníka, Pastýře (Tristan a Isolda). V Národním divadle v Praze hostoval v roli hokejisty Petra Svo-
body (Martin Smolka: Nagano), jako Avenant (Philip Glass: Kráska a zvíře), Joe (Děvče ze Západu), 
Remendado (Carmen), Alfredo (La traviata) a Vašek (Prodaná nevěsta). Od sezony 2014 / 15 je sólis-
tou Opery Národního divadla. Do svého repertoáru zde přidal Janáčkova Skuratova (Z mrtvého do-
mu), Komára a Rechtora (Příhody lišky Bystroušky), Jurodivého (Musorgskij: Boris Godunov), Rybáře 
(Stravinskij: Slavík), Almérica (Čajkovskij: Jolanta), Abbého a Neuvěřitelného (Giordano: Andrea 
Chénier), Mozartova Dona Ottavia a Basilia, ad. Znají ho i návštěvníci Slezského divadla v Opavě, 
libereckého Divadla F. X. Šaldy a Národního divadla v Brně. Vystupuje také v zahraničí (Japonsko, 
Skandinávie, Alžírsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Francie, Slovensko ad.).

Josef Moravec

Západočeský symfonický orchestr
V krásných Mariánských Lázních, v samém srdci Evropy sídlí 
nejstarší symfonický orchestr v českých zemích – Západočeský 
symfonický orchestr (ZSO). Jeho historie je spjatá s počátkem 
zdejších lázní a jako rok vzniku stálého hudebního tělesa v Ma-
riánských Lázních je udáván r. 1821. Za tuto dlouhou dobu se 
zde vystřídalo mnoho kapelníků, dirigentů a hudebníků a or-
chestr přestál různé změny. V roce 2001 se ZSO stal obecně 
prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Mari-

ánské Lázně. Celoroční provoz orchestru sestává z pravidelných pátečních symfonických koncertů, 
abonentních koncertů, populárních a operetních koncertů. Během letní lázeňské sezóny vystupuje 
pravidelně orchestr na mariánskolázeňské kolonádě, tradiční je spolupráce s několika vysokými hu-
debními školami, z Prahy, Výmaru, Zürichu, Norimberku…

Západočeský symfonický orchestr vyjíždí též za hranice Mariánských Lázní – na koncertní zá-
jezdy do Německa, ale i do různých měst Karlovarského kraje a celé České republiky. Významnou 
náplní činnosti jsou koncerty pro školy nebo koncerty pro děti s rodiči. Se ZSO pravidelně účinkují 
přední čeští i zahraniční sólisté a pěvecké sbory. Více než padesátiletou tradicí je orchestr je též úzce 
spjat s renomovaným Festivalem Fryderyka Chopina.

Tradiční kulturní hodnota a vysoká umělecká kvalita orchestru jsou důvodem vzrůstajícího zájmu 
publika, ať z řad lázeňských hostů nebo obyvatel Mariánských Lázní o koncerty symfonické hudby 
v proslulém lázeňském městě.



Den s Antonínem 
Dvořákem 2021

Open air akce zahrnující cca 15 – 20 
samostatných koncertů a pořadů

pro děti i širokou veřejnost.

Pro letošní rok jsme připravili pro děti z mateřských, základních 
a středních škol tyto programy: 

aneb ať jeden den zní
klasická hudba ze všech stran

„Hraji, hraješ, hrajeme… nehraji, diriguji“
Také si občas kladete při pohledu na orchestr otázku, co vlastně dirigent dělá, k čemu má 
taktovku a jestli musí cvičit stejně jako hráči na nástroje? To vše, a mnohem víc, prozradí 
dětem dirigent Debashish Chudhuri.

„Hraje celá rodina“
52. ročník festivalu je věnovaný vztahům A. Dvořáka – a jeden z těch, co nejvíce formovali 
jeho život, byl vztah k jeho rodině. A my vám představíme také jednu rodinu, takovou, ve 
které se láska k hudbě dostává do vínku snad už při narození. Klavírista a dirigent Michal 
Macourek vystoupí spolu s manželkou, flétnistkou Kateřinou a dětmi Ondřejem a Katkou.

„Že jste neslyšeli žestě?“
Žesťové nástroje - známe je ze symfonických orchestrů, vojenských kapel, dechovek, jazzu, 
swingu, ale zároveň jsou nám známe i z divokých melodií moderní hudby, jako napří-
klad ska. Kromě toho budou vždy fascinovat svým krásným třpytivým vzhledem, tvarem a 
fungováním. Hráči předních českých orchestrů Ladislav Lejnar a Jan Perný nás seznámí s 
tubou a trombonem. 

A další ..



Žesťové kvarteto Uruda Brass, vzniklo spoluprací a přátelstvím mladých úspěšných umělců 
Jana Perného (trombon), Davida Czecha (trombon), Štěpána Grandische (trombon) a Ladislava Lej-
nara (tuba). Hráči jsou členy předních českých orchestrů (Česká filharmonie, Orchestr Národního di-
vadla, Ústřední hudba AČR). Jako kolegové se setkávali také v ce-
lé řadě souborů již od společných studii na Pražské konzervatoři. 
Dohromady pak v únoru 2020 založili Uruda Brass, ale vzhledem 
k načasování a vypuknutí globální pandemie neměli prozatím ja-
ko těleso možnost se představit širšímu publiku. Jejich repertoár se 
pohybuje od tradičních klasických děl v úpravě pro tento soubor 
až po repertoár jazzový.

Na koncertech pro veřejnost, které se opět budou konat na tradičních místech 
(v Pražské ulici, na náměstí T. G. Masaryka či v Oblastní nemocnici Příbram) 
vystoupí Ševčík Quartet a žesťové uskupení Uruda Brass spolu s žáky ZUŠ 
na nám. T. G. Masaryka a ZUŠ A. Dvořáka.

Ševčík Quartet vznikl v červ-
nu roku 2020 v  Praze. Členové 
souboru momentálně studují absol-
ventský ročník Pražské konzervato-
ře, spolu hrají pod vedením Radka 
Křižanovského (Apollon Quartet). 
Od svého vzniku hraje kvarteto 
v  tomto složení: 1. Housle  – Pavla 
Tesařová, 2. Housle – Michael Foršt, 
Viola – Matouš Hasoň, Violoncello – 
Martin Houdek.

Jeho zakládající členové jsou 
předními interprety mladé hudební 
scény, zejména Pavla Tesařová, která 
je laureátkou mnoha světových soutěží. Ševčík Quartet se rozvíjí pod dohledem hráčů z nejlepších 
českých komorních souborů, mezi nimi jsou kromě Radka Křižanovského také Pavel Verner (Apollon 
Quartet), Tomáš Strašil (Bergerettes Trio), Štěpán Ježek (Bennewitz Quartet), Petr Holman (Zemlinsky 
Quartet), Petr Verner (Dvořák Piano Quartet) a další. Ševčík Quartet se věnuje hlavně klasické hudbě 
napříč všemi obdobími, avšak do budoucna se nebrání ani jazzu.



Program koncertu*:
F. Witt:   Ave Maria
C. Dorigatti:  L’orghen de Perzen
M. Culmone:   Missa Brevis
F. Mingozzi:   Preghiera trentina
F. Mendelssohn:  O lux beata trinitas
R. Dionisi:   Ninna nanna
C. Moser:   La madonina
R. Gianotti:  Fiori de crista
T. Usuelli:   Belle rose du printemps
L. Pigarelli:   Varda la luna

Monte Canino
A. Pedrotti:  Monti Scarpazi
B. de Marzi:   Joska la rossa

Signore delle cime,
L’ultima notte

La montanara

*změna programu vyhrazena

Sbor Coro Incanto Alpino 
z italského Valle di Ledro

Pravděpodobné místo konání:
Kostel sv. Jakuba Příbram,

19.00 hodin

Součástí 52. ročníku jsou rovněž dva Koncerty přátelství, na kterých 
vystoupí ansámbly z partnerských měst – německého Freibergu 
a italského Valle di Ledro. Tyto koncerty jsou připomínkou tématu 
celého ročníku, kterým je přátelství – ať již jsou jím vázáni jednotlivci, 

rodiny nebo národy.

Koncerty se konají v kostele sv. Jakuba ve spolupráci
s městem Příbram. Vstup na koncerty ZDARMA.



Coro Incanto Alpino

Na mimořádném shromáždění 20. ledna 2017 bylo rozhodnuto, že sbory – Il Coro Monte Stivo 
Val di Gresta a Alpine Voices Mori, existující v sousedících obcích Mori a Ronzo-Chienis, budou 
spojeny. Tato „fúze“ byla usnadněna tím, že již rok předtím byly oba sbory řízeny sbormistryní Mattií 
Culmoneovou, která se nadále ujala stejné funkce ve sboru nově vzniklém, který přijal nové jméno: 
Coro incanto Alpino. Po sloučení se sbor účastnil řady sborových akcí (Castelfranco Veneto, Laives, 
Ravenna, Buttenheim (DE)) a rozličných slavností k 100. výročí 1. světové války.



Klánští –
koncert virtuosů

Pravděpodobné místo konání:
Divadlo A. Dvořáka Příbram,

19.00 hodin

Účinkují:
Ivan Klánský – klavír

Lukáš Klánský – klavír
Daniel Klánský – bas

Adam Klánský – violoncello
Epoque kvartet

a Epoque orchestra



Program koncertu*:
Antonín Dvořák:   Romantické kusy

1. Allegro moderato
2. Allegro maestoso

Klavírní Kvintet č. 2, A dur
3. věta Scherzo (Furiant)

4. věta Finale. Allegro

Slovanské tance, op. 46
5. Allegro vivace

6. Allegretto scherzando
7. Allegro assai

pauza

Antonín Dvořák:   Rusalka, předehra k opeře
Árie Vodníka z opery Rusalka: „Ubohá Rusalko bledá”

Klid lesa, op. 68
Árie Knížete z opery Šelma sedlák: „Kdo jest, jenž slovy vypoví”

Rondo g moll, op. 94
Slovanský tanec op. 46, č. 8

*změna programu vyhrazena

Ivan Klánský je jedním z našich nejvýznamnějších interpretů a pedagogů s mezinárodním 
renomé. Svou hudební kariéru zahájil vítězstvím na Mezinárodní klavírní soutěži v Bolzanu v roce 
1967, po němž následovaly další soutěžní úspěchy, např. v Neapoli (1968), Lipsku (1968), Barceloně 
(1970) a Varšavě (1970). Ivan Klánský je všestranný umělec a jeho repertoár obsahuje díla z období 
baroka, přes klasicismus až po soudobou hudbu. Je nejen znamenitým sólistou, ale patří rovněž 
k vyhledávaným komorním partnerům. V roce 1986 založil Guarneri trio. V letech 1995–2000 na-
hrál kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Ivan Klánský vyučuje na katedře klávesových nástrojů 
Akademie múzických umění v Praze, kde rovněž v letech 1995–2012 působil jako vedoucí, v součas-
né době je děkanem AMU. Mezi jeho žáky patří např. Martin Kasík a Ivo Kahánek. Od roku 1991 
také vyučoval na Vysoké hudební škole v Lucernu. V roce 2017 obdržel Cenu Antonína Dvořáka 
a v roce 2018 Granátovou hvězdu Bohemian Heritage Fund.

Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé genera-
ce. Díky oceněním na mnoha mezinárodních soutěžích a úspěšným vystoupení na festivalech v ČR, 
ale 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. 
V roce 2018 získal druhou cenu soutěži International Hans von Bullow Wettbewerb v Meiningen 
v kategorii dirigování od klavíru.

Od pěti let byl žákem prof. Růženy Učňové v Hudební škole Hlavního města Prahy. V letech 2004 



až 2010 studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy Bo-
guniové. Po ukončení magisterského studia na pražské HAMU 
ve třídě svého otce, prof. Ivana Klánského pokračoval i ve stu-
diu doktorandském. Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních 
soutěží (EPTA 2002, Agropolli 2003, Karl Drechsel Förderpre-
is 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 ko-
morní 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, Slovin-
sku, Polsku, Turecku, Řecku, USA 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. Jako dirigent Lukáš 
Klánský vystoupil například s orchestry PKF- Prague Philharmonia, s Karlovarským symfonickým or-
chestrem a s Orchetsrem opery Divadla J. K. Tyla. Od roku 2019 je externím pedagogem na pražské 
HAMU.

Daniel Klánský – basbaryton. Publiku se představil na mnoha koncertech a představení 
v tuzemsku i v zahraničí (Florencie, Milán, Řím, Aalborg, Aarhus, Artstetten). Je laureátem několika 
pěveckých soutěží, finalistou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a absolutním vítězem 
a držitelem Ceny Českého rozhlasu na Mezinárodní písňové soutěži B. Martinů. Od května 2015 
hostuje v opeře Narodního divadla, hostuje také například v Divadle F.X.Šaldy, Divadle Josefa Ka-
jetána Tyla, hostoval v Národním divadle Moravskoslezském a dalších. Bohatá je i jeho koncertní 
činnost, kromě písňové tvorby se věnuje i spolupraci s řadou významných komorních souborů jako 
je například Bennewitzovo kvarteto, Epoque quartet a jiné. Mimo to jako sólista zpíval s předními 
českými orchestry a vystoupil na významných českých hudebních festivalech.

Adam Klánský začal na violoncello hrát v pěti letech pod vedením Kateřiny Hroníkové v ZUŠ 
Jana Hanuše. Od roku 2016 studoval u prof. Michala Kaňky a v současné době je posluchačem 
Pražské konzervatoře, kde studuje ve třídě prof. Petra Nouzovského.

Již v šesti letech získal 2. cenu v soutěži Prague Junior Note a od té doby se stal laureátem mnoha 
národních i mezinárodních soutěží. Je několikanásobným vítězem celostátního kola soutěže MŠMT, 
absolutním vítězem soutěže Jana Vychytila, soutěže Bohuslava Martinů v Poličce a soutěže konzer-
vatoří. Mezi nejcennější mezinárodní úspěchy patří laureátství v Heranově soutěži v Ústí nad Orlicí, 
1. cena v soutěži Concours Flame v Paříži, 2. ceny z rakouského Liezenu, 3. cena ze soutěže Davida 
Poppera v maďarské Várpalotě a 2. cena v soutěži Antonia Janigra v chorvatské Poreči. Je také ně-
kolikanásobným vítězem soutěže Talents for Europe v Dolnom Kubíně a to jak v sólové, tak komorní 
hře.



V říjnu 2019 získal 1. cenu na prestižní soutěži J. J. F. Dotzauera v Drážďanech. Jako só-
lista již vystoupil s předními českými orchestry – s PKF Prague Filharmonia pod taktovkou 
Leoše Svárovského, či s Filharmonií Hradec Králové s dirigentem Petrem Vronským. Aktivně 
se účastní mistrovských kurzů u významných světových violoncellistů, například u Stevena 
Isserlise, Reinharda Latzka, či Ofera Canettiho.

Multižánrový Epoque Quartet v roce 
2019 oslavil 20 let od svého založení. Bě-
hem této doby si našel pevné místo na české 
a evropské hudební scéně, výrazně posunul 
hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval 
se ve špičkový soubor, který je zván ke spolu-
práci celou řadou skvělých hudebníků z růz-
ných odvětví muzikantské branže.

Z výčtu nejzajímavějších projektů jmenuj-
me turné s Danem Bártou a Ilustratosphere, 
spolupráci s kapelami Monkey Business, Tatabojs, Clarinet Factory, nebo koncerty a na-
hrávky s Michalem Pavlíčkem, Gregory Porterem, Lenkou Dusilovou, Robertem Balzarem, 
Dashou, Ondřejem Brzobohatým, Tomášem Klusem, Jiřím Kornem, Matějem Ruppertem, 
na poli klasičtějším pak s Dagmar Peckovou, Danielem Hopem, Radkem Baborákem, Iva-
nem Klánským, Adamem Plachetkou a dalšími.

V roce 2020 byla kompliační deska souboru „20 let Epoque Quartet“ ohodnocena 
jako nahrávka roku v kategorii crossover v rámci udílení prestižních cen Classic Prague 
Awards. V ten samý večer obdrželo kvarteto i ocenění „Klasika roku“ za jeho výroční 
koncert v pražské Lucerně.

Mezi velmi aktuální počiny patří oceňované CD „Epoque Quartet plays Jan Kučera“, 
které shrnuje dlouholetou spolupráci autora se souborem a které bylo nominovánona cenu 
Anděl 2018. Dále pak v New Yorku pokřtěné CD „Flow“ s kanadským klavíristou a skla-
datelem Davidem Braidem, se kterým EQ podnikl koncertní turné po Číně. CD „Flow“ se 
ocitlo v užší nominaci na prestižní kanadské ocenění Juno Award. V roce 2018 soubor ob-
držel první pozvání k účinkování na festivalu Pražské jaro. Širokému publiku je EQ známý 
také svým účinkováním v populární televizní show Stardance.

Zcela novým počinem je pak letošní CD „Komplot“ natočené během koronakrize s před-
ním českým klarinetistou Irvinem Venyšem.

Epoque Quartet koncertoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Belgii, 
Holandsku, Anglii, Irsku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, 
Bosně a Hercegovině, Řecku, Bulharsku, Izraeli, USA, Kanadě, Brazílii, Číně a v Japonsku. 
Své zkušenosti s kvartetní hrou také předával na workshopech v Čechách, Srbsku, Brazílii 
a Izraeli.

Epoque Orchestra, složený kolem známého tělesa Epoque Quartet, má za 10 let 
své existence na svém kontě účinkování na mnoha významných pódiích v Česku i v zahra-
ničí. Namátkou vybíráme účinkování na prestižním festivalu Pražské Jaro, turné Symphoni-
cum s Ondřejem Brzobohatým, velkolepý Kabaret Wanted s Dagmar Peckovou v pražské 
Lucerně, nebo slavnostní koncert 100 let OSA v Hudebním divadle Karlín.

Epoque Orchestra se úspěšně podílel již na necelé stovce filmových, televizních a diva-
delních projektů. Opět namátkou jmenujme hudbu k filmům „Colette“, nebo „Láska je Lás-
ka“, televizní seriály „První republika“, nověji pak „Bohéma“, nebo „Četníci z Luhačovic“.



A. Dvořák –
Rusalka

Pravděpodobné místo konání:
Divadlo A. Dvořáka Příbram,

19.00 hodin
Inscenační tým:

Jaroslav Kyzlink – hudební nastudování
Ondrej Olos – dirigent

Vladimír Morávek – režie
Daniel Dvořák – scéna

Sylva Zimula Hanáková – kostýmy
Ladislava Košíková – choreografie

Pavel Koňárek – sbormistr
Patricie Částková – dramaturgie

Tomáš Hrůza – videoprojekce

8. 9. Mimořádná součást festivalu

Obsazení*:
Rusalka:   Pavla Vykopalová
Princ:   Peter Berger / Aleš Briscein / Richard Samek
Vodník:   Jiří Sulženko / Gustav Beláček
Cizí kněžna:   Iveta Jiříková
Ježibaba:   Veronika Hajnová / Václava Krejčí Housková
Kuchtík:   Martina Mádlová
Hajný:   Roman Hoza
1. žínka:   Tereza Kyzlinková
2. žínka:   Jana Hrochová / Jitka Klečanská / Lucie Hájková
3. žínka:   Hana Kopřivová Šumpíková / Václava Krejčí Housková

Sbor a orchestr opery Národního divadla Brno

*změna programu vyhrazena



Pavla Vykopalová

Pavla Vykopalová je „jednou z nejpozo-
ruhodnějších českých pěvkyň současnos-
ti“ (časopis OPERA NEWS), její obsáhlý 
repertoár obsahuje vokální hudbu všech 
žánrů i stylů od barokní opery po díla 
21. století.

Mozartova Donna Elvira, Fiordiligi, 
Vitellia, Pamina a Contessa. Dvořákova 
Rusalka, Smetanova Mařenka, Pucci-
niho Mimi, Liu a Lauretta, Leoncavallova 
Nedda, Offenbachova Antonia, Martinů 
Paskalina a  Julietta, Janáčkova Jenů-
fa, Káťa a Míla, Verdiho Desdemona, 
Bizetova Micaela, Straussova Rosalinda, 
atd.

Je členkou brněnské Janáčkovy ope-
ry, stálým hostem opery Národního di-
vadla v Praze i Státní Opery Praha.

Vystoupila v  Janáčkově Pastorkyni 
v  pařížském Chatelet, v  Bernsteinově 
symfonii Kaddish v  Praze, Frankfurtu 
a Tokiu pod vedením Eliahu Inbala.

Účinkovala také na podiích ve Francii 
v Rennes (Jenufa), v Dánsku (Káťa Kaba-
nová) a v Budapešti v roli Rusalky pod 
taktovkou Ivána Fischera.

S předními českými i cizími orchestry 
vystoupila v řadě oratorních děl. Zpívala 
pod taktovkou takových dirigentů jako 
Jiří Kout, Jiří Bělohlávek, Leopold Hager, 
Eliahu Inbal, Iván Fischer a další. Natočila několik CD pro firmy Multisonic, Orfeo, Rosa a Supra-
phon.

Za roli Mařenky (Smetana – Prodaná nevěsta), roli Míly (Janáček – Osud) byla v roce 2006 
a 2012 nominována na prestižní Cenu Thálie. V roce 2016 ji získala za roli Káťi Kabanové režírova-
né kanadským režisérem Robertem Carsenem.

S úspěchem vystoupila v roli Clemence v soudobé opeře „Láska na dálku“, od Kaii Saariaho 
v Národním divadle Brno.

V den 180. výročí narození Antonína Dvořáka zazní v prostorách Divadla A. 
Dvořáka koncertní provedení opery Rusalka v podání souboru Národního 
divadla Brno. Tímto koncertem si rovněž připomeneme 120. výročí světové 
premiéry této nejslavnější Dvořákovy opery, které se konalo 31. 3. 1901. 



POŘADATEL FESTIVALU HF AD PŘÍBRAM JE ČLENEM
ASOCIACE HUDEBNÍCH FESTIVALŮ ČR

ZÁŠTITU NAD 52. ROČNÍKEM HF A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM PŘEVZALI:

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE

Hlavní mediální partner: Mediální partneři:

PhDr.  Lubomír Zaorálek
ministr kultury ČR

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje

Děkujeme partnerům:

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města Příbram

Festival vzniká
ve spolupráci: Za podpory: Hlavní

partner:



KLUB PODNIKATELŮ:

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.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na mailové adrese
festival@dvorakovopribramsko.cz, nebo na adrese:

Dvořákovo Příbramsko, z.ú.
Žižkova 708
Příbram II, 261 01

Více informací, přihlašovací formulář i specifikace benefitů najdete 
na www.hfad.cz/klub-pratel a www.hfad.cz/klub-podnikatelu

Kožené a textilníKožené a textilní
zbožízboží

Dlouhá 80, Příbram

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE

písmo pozite na nápis VINARSTVI v logu Jarmila + znak



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

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

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


