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Vážení přátelé,

není lehké v této době psát texty, kte-
ré se ke svým čtenářům dostanou za 
několik měsíců. Vždyť doba, v  níž ži-
jeme, nám neustále přináší tak citel-
né a vážné změny, že vyznění pár vět 
může být v  kontextu aktuálních udá-
lostí v lepším případě komické, v tom 
horším až bolestně nevhodné. Když 
jsme před dvěma lety začínali připra-
vovat letošní ročník, nesl číslovku 54. 
I to se změnilo. Coronavirus zasáhl do 
našich životů a kultura byla jen jednou 
z oblastí, a v zrcadle reality tou méně 
drcenou oblastí, v nichž vše, co s se-
bou covid přinášel, zanechalo hluboké 
a dlouhodobé rány. Jako všichni jsme 
doufali, že se svět vrátí do starých ko-
lejí a my si opět volně vydechneme – 
v tom přeneseném i velmi konkrétním 
významu. Ve chvíli, kdy se naše naděje 
začaly plnit, přišlo něco mnohem strašnějšího, hrozba nesrovnatelně ničivější. 
A my opět utěšujeme sami v sobě to něco roztřesené a vyděšené a hledáme 
sebemenší jiskřičku radosti, víry v dobrou budoucnost.

Ročník, který je před námi, měl být odrazem posledních let. V programu tak stojí 
vedle sebe koncerty plné duchovní síly, vroucích modliteb a pokory a koncerty 
romantických písní a skladeb rozjasněných láskou a okouzlením. Je zvláštní, 
jak aktuální je naše představa právě nyní. Naše prožitky rezonují v programech 
koncertů a  oni sami odrážejí každodenní skutečnost. Skladby napsané před 
staletími se prolínají s těmi naprosto současnými v jediném záměru – aby hud-
ba byla naším pojítkem s nadějí a vírou v lepší zítřky. Aby hudba byla tím, co nás 
spojuje, aby hlas hudby byl hlasem života, radosti a míru.

Mgr. Albína Dědičík Houšková,
ředitelka HF A. Dvořáka Příbram
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24. 5.   Morningside Choir (USA)
19:00 hodin  Svatá Hora u Příbrami, Basilica Minor

25. 5.   J. Teml: Kocour v botách
9:00 a 11:00 hodin Uzavřená představení pro žáky příbramských škol
   Divadlo A. Dvořáka Příbram

28. 5.   Koncert laureátů
19:00 hodin  Magdaléna Heboussová, Daniel Kfelíř,
   Ahmad Hedar – klavírní doprovod
   Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

5. 6.   Amerika po Dvořákovi – od klasiky po ragtime
19:00 hodin  Karlovarský symfonický orchestr
   Martin Kot – akordeon,
   Debashish Chaudhuri – dirigent
   Svatá Hora u Příbrami, nádvoří

6. 6.   Den s Antonínem Dvořákem
celodenní program doprovodný program
   Příbram

6. 6.   Smyčcové trio Filharmonie Středního Saska 
17:30 hodin  (Mittelsächsische Philharmonie) z německého
   Freibergu
   Kostel sv. Jakuba, Příbram. Vstup zdarma.

6. 6.   Coro Castel Penede – Nago z italského Valle di Ledro
19:00 hodin  Kostel sv. Jakuba, Příbram. Vstup zdarma.

7. 6.   Petr Nekoranec – Operní galakoncert,
19:00 hodin  Prague Philharmonia – PKF,
   Robert Jindra – dirigent
   Součástí koncertu slavnostní
   předání Ceny města Příbram.
   Divadlo A. Dvořáka Příbram

12. 4.   Česká fi lharmonie
19:00 hodin  Jiří Vodička – housle,
   Petr Altrichter – dirigent
   Slavnostní zahájení hudebního festivalu
   Divadlo A. Dvořáka Příbram

14. 4.   Terezie Fialová a Jiří Bárta
19:00 hodin  Zámek Dobříš, Zrcadlový sál

21. 4.   Trio Českého rozhlasu a Svatopluk Schuller
19:00 hodin  Galerie Fr. Drtikola Příbram

23. 4.   Střípky ze života Dvořákova
19:00 hodin  Jitka Baštová – akordeon,
   Jindřich Macek – loutna
   Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku

28. 4.   Purgatio
20:30 hodin  Duo Kchun
   Kostel sv. Jakuba, Příbram 

10. 5.   Mucha trio
19:00 hodin  Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

24. 5.   Napolitan songs
19:00 hodin  Jiří Rajniš – baryton,
   Napolitan Quartet
   Městské muzeum / Galerie Ludvíka Kuby,
   nádvoří, Březnice

17. 5.    Lubomír Brabec – Romantické skladby
19:00 hodin  Dům Natura, Příbram

21. 5.   Julie Svěcená
19:00 hodin  – Benefi ční koncert pro vilu Rusalku
   Galerie Fr. Drtikola Příbram



Jaro začíná v Příbrami. I tak by-
chom mohli uvést další ročník 
Hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka, protože již po třiapa-
desáté otevírá sezonu hudební 
i nejkrásnějšího ročního období.

Sezonu o to krásnější, že se zá-
roveň po dvou letech začínáme 
opatrně nadechovat k  dalšímu 
životu, jakkoli i  nadále přináší 
těžké zkoušky a  smutné oka-
mžiky. Není však zázračnou 
mocí hudby nechat nás na to 
nelehké aspoň na chvíli zapo-
menout, nalézt útěchu a naději 
pro další směřování, dodat sílu? 
Jsem si bezezbytku jist, že to 
tak je. A  program festivalu, 
který je již tradiční položkou na 
mapě těch nejlepších kulturních akcí přesahujících hranice regionu, 
mi dává za pravdu. Koncerty plné duchovní síly a rozjímání i koncerty 
rozjásané oslavou života, to všechno jsou ingredience, které dnes po-
třebujeme více, než kdy předtím.

Přeji divákům a posluchačům, ať si naplno vychutnají dokonale namí-
chaný koktejl koncertů renomovaných umělců a těles i doprovodných 
akcí. Pořadatelům pak ty nejspokojenější návštěvníky!

Mgr. Martin Baxa
ministr kultury

Vážení příznivci Antonína Dvořáka,
milí příznivci hudby a kultury,

Za normálních okolností bych se tu ro-
zepsala o blížícím se jaru, zpěvu ptáků, 
nových setkáních, svátku radosti a no-
vých kulturních a společenských zážit-
ků. Místo toho mám ve své duši smutek 
nad tím, co se děje kolem nás. Tento 
úvodník píši kvůli lhůtám v tiskárně už 
v  březnových dnech, kdy nedaleko od 
našich hranic zuří válka. Poté, co jsme 
loni s  obavami sledovali vývoj okolo 
pandemie koronaviru a  vyhlíželi lepší 
časy, jsme se teď ocitli tváří v tvář jiné 
katastrofě.

Navzdory tomu nás všechny může držet 
naděje, že i přes všechny zlé zprávy kul-
tura stále žije. Je to díky nadšencům, 
jako jsou například právě organizátoři Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 
v Příbrami. Tento festival ke Středočeskému kraji patří už přes padesát let, kraj 
ho dlouhodobě podporuje a zájem návštěvníků v posledních letech stále roste. 
Rozšiřuje se i nabídka programů, prolínají se žánry, aby se dobrá hudba dostala 
mezi co nejvíc lidí. Moc bych si přála, aby v době, kdy se bude festival konat, už 
jsme o válce na Ukrajině mohli mluvit jenom v minulém čase. Aby už nikdo nežil 
ve strachu o život, o své blízké, o svůj domov.

A festivalu a jeho organizátorům přeji, aby se vydařil. Aby přinesl radost a na-
ději, aby nalil energii do našich vyčerpaných duší. Věřím, že krásné tóny z parti-
tur nejen geniálního Antonína Dvořáka, ale i všech ostatních skladatelů, jejichž 
skladby zazní, budou pohlazením a odrazem do lepších časů, které tak naléha-
vě vyhlížíme.

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje



Vážení a milí návštěvníci koncertů,

Když jsem před týdnem (20.  února) napsal 
svých několik slov k  53. ročníku HFAD, tak 
jsem netušil, že 27. února (dnes text dávám do 
počítače), bude ten původní text již nevhodný, 
nebo dokonce v tuto dobu nepoužitelný.

Dějiny opravdu někdy jdou velmi rychlými 
kroky. „Inter Arma Silent Musae – Mezi zbra-
němi mlčí Múzy“. Věřme tomu, že u nás bu-
dou na jaře zpívat Múzy a dělejme vše pro to, 
aby tomu tak bylo i na Ukrajině.

Přeji Vám všem mnoho krásných kulturních 
zážitků.

Petr Dvořák
pravnuk skladatele a předseda Správní rady společnosti

Dvořákovo Příbramsko, z.ú.

Vážené dámy, vážení pánové,
milí příznivci hudby,

nevím jak vy, ale já mám poslední do-
bou pocit, že si s námi osud zahrává 
více, než by bylo zdrávo. Vždycky, když 
si myslíme, že už nemůže být hůř, 
nebo naopak, když se situace začne 
vyvíjet alespoň trochu k lepšímu, při-
jde něco, co nás vyvede z omylu. Teď 
narážím hlavně na to, že jsme z doby 
covidové zvolna přešli do dalšího bez-
precedentního stavu, kterým je váleč-
ný konflikt na Ukrajině. Jako bychom 
neměli nárok si ani chvíli oddechnout 
a ulevit našim myslím od obav z bu-
doucnosti. Jako bychom měli nad sebou mít neustále pověšeného 
strašáka čehosi zlého, co je schopné nám ve vteřině převracet životy 
naruby.

Cicerovi je připisován známý citát „Inter arma silent musae“, který ve 
volném překladu znamená, že za války múzy mlčí, že doba není na-
kloněná umělecké tvorbě a  její interpretaci. Myslím, že to není úplně 
pravda. Ani válečný stav, řinčení zbraní, varovné zvuky sirén a v našem 
podání každodenní dávka děsivých informací v médiích nedokáží múzy 
umlčet. Často žijí tak nějak všemu a všem navzdory. V pohnutých do-
bách mají různá vystoupení ohromnou stmelující a  podporující moc. 
Vzpomínáte na malou ukrajinskou holčičku Amélii, která v protiletadlo-
vém krytu zpívala písničku z pohádky Ledové království? Video doslova 
obletělo svět a  stalo se jedním ze symbolů nezdolnosti ukrajinského 
lidu. Takovou moc má hudba, tohle dokáže, i když to byla jen pohádková 
písnička zpívaná malým dítětem. Ani ve válce múzy nemlčí, někdy se 
dokonce postaví na barikádu…

Máme před sebou třiapadesátý ročník Hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka. Ten bude v mnoha ohledech unikátní a jedinečný. Opět se do-
čkáme mimořádných výkonů předních umělců v čele s Českou filhar-
monií. Přál bych všem návštěvníkům a posluchačům, aby si z koncertů 
odnesli radost, optimismus a aby alespoň na nějaký čas zapomněli na 
trápení, která současná hloupá doba přináší.

Závěrem mi dovolte krátce poděkovat celému realizačnímu týmu HFAD v čele 
s paní ředitelkou Albínou Dědičík Houškovou za měsíce náročné práce a odří-
kání, díky kterým můžeme my, milovníci dobré hudby a Dvořákova odkazu, zažít 
několik povznášejících týdnů s vážnou hudbou.
naději.

Mgr. Jan Konvalinka,
starosta Příbrami



Česká filharmonie odehrála svůj první koncert 4.  ledna roku 1896 v  Ru-
dolfinu pod taktovkou Antonína Dvořáka a uvedla na něm čistě dvořákovský program 
včetně Symfonie č. 9 „Z Nového světa“. Dnes se orchestru dostává uznání nejen za jeho 
interpretaci hudby českých skladatelů, ale je znám také svým silným vztahem k  dílu 
Johannesa Brahmse, Petra Iljiče Čajkovského a  Gustava Mahlera, který v  roce 1908 
s Českou filharmonií uvedl světovou premiéru své Sedmé symfonie. Současný šéfdiri-
gent Semjon Byčkov se také proto ve svých nahrávacích plánech s Českou filharmonií 
věnuje Čajkovskému a Mahlerovi.

V pozoruhodné a slavné minulosti České filharmonie hrála roli geografická poloha jejího 
působiště v srdci Evropy i dramatické politické dějiny českých zemí, jejichž výmluvným 
symbolem je Smetanova Má vlast. V  roce 1945 řídil dirigent Rafael Kubelík provede-
ní této skladby na „koncertě díkůvzdání“ za čerstvě osvobozené Československo a po 
pětačtyřiceti letech vybral Mou vlast znovu na program koncertu k prvním svobodným 
československým volbám.

Celými dějinami orchestru se vinou dvě tematické linky  – propagace hudby českých 
skladatelů a přesvědčení, že hudba může svým působením měnit lidské životy. Již ve 
dvacátých letech 20. století uváděl Václav Talich (šéfdirigent ČF 1919–1941) první kon-
certy pro dělníky, mládež a dobrovolné spolky.

Tohoto kurzu se Česká filharmonie drží i dnes a její veřejně prospěšná činnost je ne-
méně rozmanitá a  intenzivní. Má vypracovánu ucelenou strategii hudebního vzdělává-
ní, v jejímž rámci spolupracuje s více než čtyřmi sty škol. Motivační hudební a písňový 
program, který Česká filharmonie vytvořila pro rozsáhlou romskou komunitu v České 
republice a na Slovensku, pomohl ke zviditelnění a nalezení vlastního hlasu mnoha so-
ciálně vyloučeným rodinám.

Program koncertu*:
P. I. Čajkovský (1840 – 1893):    Koncert pro housle 

a orchestr D dur, op. 35
(sólo Jiří Vodička)

pauza

A. Dvořák (1841 - 1904):    Symfonie č. 9 e moll,
op. 95, „Z Nového světa“

*změna programu vyhrazena

Česká
filharmonie

Místo konání:

Divadlo A. Dvořáka Příbram, 19:00 hodin

od 18:30 hod. pietní akt u sochy A. Dvořáka

Účinkují:
Česká filharmonie

Jiří Vodička – housle
diriguje: Petr Altrichter

12. dubna



Petr Altrichter absolvoval konzervatoř v Ostravě, obory lesní roh a di-
rigování, a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v oborech dirigování 
orchestru a sboru. Po působení ve Filharmonii Brno se v roce 1988 stal diri-
gentem a v roce 1990 pak šéfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy 
FOK. Zároveň také dlouhodobě spolupracoval s Komorní filharmonií Pardubice.

V  letech 1993–2004 byl hudebním ředitelem Jihoněmecké filharmonie Kost-
nice. Svůj debut ve Velké Británii absolvoval Petr Altrichter se Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK v roce 1993. V roce 1997 byl jmenován hlavním 
dirigentem Liverpoolské královské filharmonie poté, co zde v předešlé sezoně 
s velkým úspěchem hostoval. S tímto orchestrem také vystoupil v roce 2000 na 
BBC Proms v  londýnské Royal Albert Hall a natočil několik vysoce ceněných 
nahrávek pro vlastní label tělesa – RLPO Live.

V roce 2001 byl Altrichter pozván do čela Filharmonie Brno, kde setrval dalších 
sedm let. Je také pravidelným hostem České filharmonie, se kterou má stálý 
umělecký kontakt od svých asistentských začátků a s níž podnikl v roce 2015 
koncertní turné do Německa, na přelomu 2015 a 2016 turné do Číny a v roce 
2017 do Jižní Koreje, Japonska a na Tchaj-wan.

Jiří Vodička patří k nejvýznamnějším českým sólovým houslistům. Díky svému 
mimořádnému talentu už od útlého dětství vítězil v prestižních soutěžích (Mezinárodní 
Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí, Mezinárodní houslová soutěž Louise Spo-
hra v německém Výmaru ad.). První a druhou cenu si také přivezl ze světově proslulé 
soutěže Young Concert Artists, která probíhala v Lipsku a New Yorku. Ve svých 14 letech 
získal mimořádnou výjimku ke studiu na Institutu pro umělecká studia v Ostravě, které 
uzavřel v roce 2007.

Jako sólista pravidelně vystupuje s nejlepšími orchestry u nás i v zahraničí a je zván na 
nejznámější festivaly klasické hudby. V roce 2014 natočil pro Supraphon své debutové 
sólové album „Violino Solo“, obsahující jedny z  nejtěžších skladeb pro sólové housle. 
Kromě sólového hraní se věnuje i komorní hudbě, v roce 2020 založil Klavírní trio České 
filharmonie, ve kterém hraje spolu s dalšími dvěma sólisty (Martin Kasík – klavír, Václav 
Petr – violoncello). V roce 2021 zvítězili v mezinárodní soutěži Vienna International Music 
Competition.

Od roku 2015 zastává také post koncertního mistra České filharmonie. V roce 2019 obdr-
žel prestižní cenu Prague Classic Awards. Věnuje se i pedagogické činnosti, vyučuje na 
Pražské konzervatoři a na Ostravské univerzitě.



Terezie Fialová 
a Jiří Bárta

Místo konání:

Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, 19:00 hod.

Účinkují:
Terezie Fialová – klavír
Jiří Bárta – violoncello

14. dubna

Program koncertu*:
A. Dvořák (1841 – 1904):    Klid (Klid lesa), op. 68/5
A. Dvořák:    Rondo pro violoncello

a klavír g moll, op. 94
G. Fauree (1845 – 1924):    Elegie op. 23
P. I. Čajkovský (1840 – 1893):    Nocturno
A. Piazolla (1921 – 1992):    Grand Tango

pauza

L. van Beethoven (1770 – 1827):    Sonáta A dur, op. 69 č. 3
/Allegro ma non tanto, Scherzo.

Allegro molto, Adagio cantabile, Allegro molto/

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná za podpory města Dobříš a pod 
záštitou starosty Dobříše Ing. Pavla Svobody.

Partner koncertu:

Jsem realitní makléřka a pomáhám lidem ve zdejším kraji nalézt jejich 
vysněné domovy. Kdybych žila v době skladatele Antonína Dvořáka, mož-
ná bych se s ním často pracovně setkávala. Nový podnájem hledal totiž 
každou chvíli. Partitury nacvičoval doma, čímž rušil ostatní spolubydlící.

Nezáleželo mu na tom, v jak nuzných podmínkách mnohdy bydlí, důležitá pro něj byla hudba. 
První symfonii Zlonické zvony vytvořil za neuvěřitelně stísněných podmínek, v místnosti, kterou 
sdílel s několika dalšími nájemníky. Nakonec se v jednom z pražských bytů natrvalo usadil se 
svou ženou Annou.

Každý rok ale hlavní město opouštěl, zamiloval se do vsi Vysoká u Příbrami, kde si koupil dům 
se zahradou (později nazvaný vila Rusalka). Hudební skvosty, které tam v té době složil, patří 
k jeho nejproslulejším.

Gabriela Mašková, RE/MAX Power Dobříš



Jiří Bárta, přední violon-
cellista své generace, studoval 
u  Josefa Chuchra a  Mirko 
Škampy v  Praze, Borise Per-
gamenschikowa v  Kolíně nad 
Rýnem a Eleonore Schoenfeld 
v Los Angeles.

Je držitelem ceny Europäische 
Förderpreis für Musik v Dráž-
danech a  ceny Rostropovich-
-Hammer v Los Angeles. Spo-
lupracuje s předními českými 
a  mezinárodními orchestry 
jako jsou Česká filharmonie, 
Slovenská filharmonie, Royal 
Philhramonic Orchestra 
London, Royal Scottish Natio-
nal Orchestra, Royal Liverpool 
Philharmonic, Berliner Sym-
phoniker a  dirigenty (Jiří Bě-
lohlávek, Charles Dutoit, Libor 
Pešek, Gennadij Rozhdest-
venski, Maxim Šostakovič). Je 
pravidelně zván na přední fes-
tivaly a  pódia mj. Barcelona, 
Berlín, Bratislava, Buenos Ai-
res, Edinburgh, Istanbul, Los 
Angeles, Mnichov, Newport, 
New York, Paříž, Praha, 
Salzburg, Tokio, Londýn. Jeho nahrávky u firmy Supraphon byly časopisem Harmonie 
dvakrát vyhodnoceny jako nejlepší ve svých kategoriích, zahrnují kritiky ceněnou na-
hrávku všech Bachových violoncellových suit (podruhé pro Animal Music na barokní vio-
loncello 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 Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem).

Bártovým diskům s Kodályho sólovou sonátou a Martinů violoncellovými koncerty udě-
lil londýnský časopis The Grammophone „Editor’s  Choice“. Jiří Bárta spolupracoval 
s Magdalenou Koženou na jejím albu „Songs“ pro Deutsche Grammophon oceněném 
Gramophone Award v r. 2004. V roce 2014 se stal kurátorem festivalu Dvořákova Pra-
ha, o rok později na tomto festivalu provedl Dvořákův violoncellový koncert h moll za 
doprovodu London Symphony Orchestra. V  loňském roce pak s  T. Fialovou přednesli 
oba violoncellové koncerty Dvořákovy s původním Dvořákovým klavírním doprovodem 
a na festivalu Struny podzimu 6 suit Johanna Sebastiana Bacha v jediném večeru. 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 spoluzakla-
datelem a dramaturgem Mezinárodního festivalu komorní hudby v Kutné Hoře. Hraje na 
nově postavené violoncello německého mistra Dietmara Rexhausena.

Terezie Fialová patří mezi nejtalentovanější české pianistky a  na-
vzdory svému mládí je i  vyhledávanou komorní partnerkou mnoha předních 
českých a zahraničních sólistů.

S orchestrem debutovala již jako dvanáctiletá a do svých dvaceti let se věno-
vala 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 (Itálie, Holandsko, 
Rusko), vystupuje pravidelně na významných festivalech (Praha, Basel, Vevey, 
Hamburg, Sarajevo, Paříž, Madrid, New York, Washington ad.) a je členkou kla-
vírního tria Eben trio, se kterým zvítězila na mezinárodní soutěži komorních 

souborů v Lausanne.

Jako jediná česká pi-
anistka se zúčastnila 
prestižní Verbier Fes-
tival Academy 2013 
ve Švýcarsku pod ve-
dením M. Presslera 
a  G. Takacze  – Nagy. 
Úspěšný debut na me-
zinárodním festivalu 
komorní hudby v ame-
rickém Newportu 2014 
kritika označila jako 
„stunning performan-
ce and very bright fu-
ture“. Podílela se na 
natočení tří CD, deska 
věnovaná skladateli 
Petru Ebenovi získala 
ocenění „Recording 
of the Months“ a  „IRR 
Outstanding“.

V  loňském roce pro-
vedla na festivalu 
Pražské Jaro ve spo-
lupráci s  orchestrem 
hl. města Prahy FOK 
a pod taktovkou Pietari 
Inkinena málo uváděný 
Klavírní koncert Pet-
ra Ebena. S  Josefem 
Somrem vystupuje 
v  programu divadla 
Viola o Leoši Janáčko-
vi a  Kamile Štösslové 
„Listy důvěrné“.



Trio Českého 
rozhlasu 

a Svatopluk Schuller
Místo konání:

Galerie Františka Drtikola Příbram, 19:00 hod.

Účinkují:
Trio Českého rozhlasu:
Lukáš Pavlíček – hoboj

Lukáš Dittrich – klarinet
Libor Soukal – fagot

Svatopluk Schuller – mluvené slovo

Program s  mluveným slovem kombinuje hudební skladby a  básně od 
významných českých básníků Seifert  – Čapek. Pomyslným vrcholem 
koncertu je melodram – skladba od Tomáše Ille – „Přísloví Šalamounova“, 

kterou napsal a věnoval Triu Českého rozhlasu.

21. dubna

Partner koncertu:

Je pro nás čest, že můžeme byť malým příspěvkem pomoci ko-
nání 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

Program koncertu*:
L. van Beethoven (1770 – 1827):    Trio C dur pro hoboj, klarinet 

a fagot op. 87
Allegro
Adagio

Scherzo
J. Seifert (1901 – 1986):    báseň PROMĚNY – F. X. Šaldovi
A. Dvořák (1841 – 1904):    Slovanský tanec č. 7 „Skočná“
A. Dvořák:    Oči lásky
K. Čapek (1890 – 1938):    báseň STARÁ METAFORA II
J. Ibert (1890 – 1962):    Pět kusů pro dechové trio (1936)

pauza

B. Martinů (1890 – 1959):    Loutky – Kolombína tančí
J. Seifert (1901 – 1986):    báseň CHLÉB A RŮŽE
L. Janáček (1854 – 1928):    Po zarostlém chodníčku (výběr)

(arr. pro dechové trio Tomáš Ille)
T. Ille (1971):    Přísloví Šalamounova

MELODRAM pro hoboj, 
klarinet, fagot a recitátora 

(věnováno Triu Českého rozhlasu) 
Klíč k poznání

Nenech se zlákat
Když s mocným člověkem sedáš si

Chvála znamenité ženy
Neodpírej dobrodiní
Do vína nezahleď se

Hostina moudrosti a tuposti

*změna programu vyhrazena



Trio Českého rozhlasu bylo založeno exkluzivně členy Symfonic-
kého orchestru Českého rozhlasu. Pro rozhlas tento komorní soubor pravidel-
ně nahrává a vystupuje v přímém vysílání. Nadto je trio zaangažováno vystupo-
váním na privátních i veřejných akcích po ČR i v zahraničí (Japonsko, Německo, 
Rakousko aj.).

Jejich patron, Český rozhlas, je jako svůj exkluzivní komorní soubor výhradně 
podporuje kvůli jejich nekonvenčnímu a modernímu pojetí skladeb, kterým po-
pularizují českou hudbu doma i ve světě.

Lukáš Pavlíček je uměleckým vedoucím Tria Českého rozhlasu. Sólo-
vě vystupuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Plzeňskou filhar-
monií pod vedením dirigentů Ondreje Lenárda, Tomáše Braunera, Ronalda Zo-
llmana a Václava Lukse. Od roku 2006 je hobojistou Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu. V Ostravě roku 2007 získal absolutní vítězství a titul laureáta 
dechové soutěže. Pravidelně natáčí pro Český rozhlas a spolupracuje s Praž-
ským dechovým oktetem, Pražákovým kvartetem, Bennewitzovým kvartetem, 
Sedláčkovým kvartetem. Narodil se v roce 1986 v Rakovníku, vystudoval Praž-
skou konzervatoř ve třídě Bedřicha Vobořila a Vladislava Borovky. Pokračoval 
ve studiu na Hudební akademii múzických umění v Praze. V roce 2011 studoval 
na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu u Stefana Schilliho.

Lukáš Dittrich jako sólista vystupuje s Českou filharmonií, Symfonickým or-
chestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc a Czech 
Virtuosi. Od roku 2015 působí jako sóloklarinetista Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. Je držitelem řady ocenění – kromě titulu laureáta z národních i mezinárodních 
soutěží, zahrnující i Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka nebo reprezentaci České repub-
liky na Eurovision Young Musicians 2010 se stal také stipendistou nadace Leoše Janáčka 
a nadace ČHF. Pravidelně natáčí v České televizi a v Českém rozhlase. Vystudoval Kon-
zervatoř v Brně a poté Janáčkovu akademii múzických umění. V letech 2012 – 2014 byl 
členem Orchestrální akademie České filharmonie.

Libor Soukal se narodil v Kolíně, vystudoval Vojenskou Konzervatoř v Roudnici 
nad Labem, Pražskou konzervatoř u Jiřího Formáčka a Hudební akademii múzických 
umění v Praze u prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla. Od roku 2000 je sólofa-
gotistou orchestru Státní opery Praha a Symfonického orchestru Českého rozhlasu od 
roku 2008. Pravidelně natáčí pro Český rozhlas a spolupracuje s Pražským dechovým 
oktetem.

Svatopluk Schuller 
vystudoval pražskou DAMU, obor 
činoherní herectví. Mimo stálé-
ho angažmá v  divadlech v  Mostě 
a  pražském ABC účinkoval i  na 
pódiu Národního divadla, Hudeb-
ního divadla Karlín nebo divadla 
Montmartre. Je zakladatelem 
pražského Divadla Litera.

V současné době se věnuje přede-
vším hlasovému projevu a  práci 
s  mikrofonem. Pravidelně také 
účinkuje v  Českém rozhlase. Od 
r. 2015 spolupracuje s Plzeňskou 
filharmonií a  zabývá se propo-
jením slova a  hudby. Připravuje 
dětské pořady a  slovem provází 
koncerty.



23. dubna Program koncertu*:
A. Dvořák (1841 – 1904):    Květiny bílé po cestě (akordeon sólo)
L. Janáček (1854 – 1928):    Záře od milého
L. Janáček:     Bolavá hlava
L. Janáček:     Koníčky milého

(duo loutna a akordeon)
J. Macek:    Moudrost králů (loutna sólo)
A. Dvořák (1841 – 1904):    Slovanský tanec e moll (akordeon sólo)
A. Dvořák:    Serenade – Waltz (duo loutna a akordeon)
J. Hatrík (1941):    Toccatina (citace A. Dvořáka, Slovanský tanec č. 1) 

(akordeon sólo)
A. Dvořák (1841 – 1904) (arr. pro loutnu J. Macek):    Pozdvihuji očí svých 

k horám
A. Dvořák (arr. pro loutnu J. Macek):    Když mne stará matka (loutna sólo)
L. Janáček (1854 – 1928):    Nejistota, Stálosť, Šafárova céra

(duo loutna a akordeon)
A. Dvořák (1841 – 1904):     Humoreska (akordeon sólo)
české a moravské lidové písně (arr. J. Macek):     (loutna sólo)

Ó, řebíčku zahradnický
Maličká su

Dyby mně tak bylo
Když jsem k Vám chodíval
Kdybys měla má panenko

V. Trojan (1907 – 1983):     Slepičí polka (duo loutna a akordeon)
A. Dvořák (1841 – 1904) (arr. J. Macek):    Largo –Z Nového světa 

(loutna sólo)
A. Dvořák (arr. J. Macek):    Měsíčku na nebi hlubokém (árie Rusalky) 

(loutna sólo)
A. Dvořák:    Dyby byla kosa nabróšená (duo loutna a akordeon)

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná pod záštitou obce Třebsko 
a jeho starosty Martina Kazdy.

Střípky ze života 
Dvořákova

Místo konání:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku, 
19:00 hod.

Účinkují:
Jitka Baštová – akordeon
Jindřich Macek – loutna

Pásmo slova a hudby připomínající loňské 
180 výročí narození Antonína Dvořáka, 
jehož život je velmi úzce spjatý s okolím 
Příbrami a  zejména pak s  Vysokou 
u Příbramě a Třebskem, do jehož kostela 

chodil pravidelně hrát na varhany.



Jitka Baštová studovala v letech 2004 – 2009 na Konzervatoři Pardu-
bice, kde absolvovala hru na akordeon. V průběhu studia přestoupila z kláveso-
vého na knoflíkový nástroj. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou 
školu múzických umění v Bratislavě, kde v  roce 2014 dokončila magisterské 
studium u prof. Borise Lenka. V roce 2013 absolvovala studijní pobyt ve Finsku 
na Sibeliově Akademii v Helsinkách. Během studia se zúčastnila několika sou-
těží. Mezi cenné úspěchy řadí účast na Mezinárodních soutěžích na Slovensku 
i v České republice. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde 
v roce 2008 založila akordeonovou třídu na pobočce v Přibyslavi.

Na první pohled jedinečná a ne-
tradiční spolupráce s  loutnistou 
Jindřichem Mackem vznikla již 
v  roce 2009 a přináší zcela nové 
myšlenky i  barevné nápady. 
Premiéra prvního společně při-
praveného koncertního pořadu 
s názvem „Doteky strun a kouzla 
měchu“ zazněla již 24.  7.  2011. 
Projekt „La Brise de France“, 
výjimečný svým programem za-
měřeným pouze na francouzskou 
hudbu různých stylových epoch 
a  vznikl v  roce 2012. Koncertní 
program „Poslán jest od Boha 
anděl“ (2014) je koncipován 
pro liturgické období adventu. 
Projekt „Renaissance touches“ 
(2015) úspěšně navazuje na pře-
dešlé pořady a nese název podle 
soudobého díla zkomponovaného 
pro netradiční duo. V  roce 2016 
zaznělo v  premiéře pásmo slova 
a hudby „Flos Florum“, oslavující 
Karla IV. a také koncert moderní 
hudby 20. a  21 století s  názvem 
„Close your eyes and listen“  – 
Zavři oči a  poslouchej. V  roce 
2017 vzniklo pásmo slova a čes-
koslovenské hudby připomínající 
osobnost T. G. Masaryka a  zalo-
žení Československé republiky.

Sólový repertoár Jitky Baštové tvoří originální koncertní kompozice pro akor-
deon (V. Trojan, J. Hatrík, V. Zubitskij, F. Angelis, G. Clucevsek, J. Gänzer), ale 
i převzaté kompozice autorů starších epoch (D. Scarlatti, J. S. Bach, B. Martinů, 
J. Haydna, W. A. Mozart…). V období studia hrála na akordeon zn. Pigini. Od roku 
2017 koncertuje na akordeon zn. Scandalli. Oba tyto zakázkové nástroje pochází 
z dílen významných italských výrobců koncertních akordeonů.

Jindřich Macek získal již v době svých studií několik ocenění v kytarových soutě-
žích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním 
oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubi-
cích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem 
hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 
1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filo-
sofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005).

V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista 
i  jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Při inter-
pretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny 
spolupracuje s  mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou, 
se kterou nastudoval čtyři celovečerní koncertní progra-
my – „Milostné písně“, „Písně trpělivosti“, „Moravská lidová 
poezie v písních“ a „Co se této noci stalo“. Ve vokálně-instru-
mentálním duu vystupoval také se sopranistkami Helenou 
Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Ja-
nou Novákovou. Příležitostně s  loutnou hostuje v  pražském 
souboru Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští 
Madrigalisté. Pořádá výchovné koncerty s  názvem „Loutna 
se představuje“ – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně s kyta-
ristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad „Struny v proměnách 
času“. V citlivých instrumentacích projektů „Putování krajinou 
hudby“ a „Flauto dolce“ účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. 
Pořady „Doteky strun a  kouzla měchu“, „La Brise de Fran-
ce“, „In Patches“, „Kontrasty“, „Poslán jest od Boha anděl“, 
„Renaissance touches“, „Close your eyes and listen“ a „Flos 
Florum“ připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou. Projekt 
mluveného slova a hudby „Hudba poezie – poezie hudby“ vzni-
kl díky spolupráci s českou spisovatelkou a básnířkou Sylvou 
Lauerovou. Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém 
festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. 
Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) 
a  ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti 
získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. 
Noiri či Letní škole barokní hudby v Holešově (J. Čižmář). Jeho 
hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, sloven-
ské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, lucemburské, 
holandské a americké publikum.

Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i  v  zahraničí. Jme-
nujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars 
Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby 

Valtice 2005, Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy 
hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010, Hofer Konzerte 2011, Ars Antiqua Euro-
pae in Via Gothica 2011, Veselská ozvěna 2013, Na dvanácti strunách 2015, Podlipanské 
hudební slavnosti 2016 a Festival komorní hudby 2016.



Purgatio
Místo konání:

Kostel sv. Jakuba, Příbram, 20:30 hod.

Účinkují:
Duo Kchun:

Martin Prokeš – tenor
Marek Šulc – baryton

Vladimír Javorský – recitace ze záznamu
Atila Vörös, Rudolf Živec – kresba světlem 

a videoart

28. dubna

Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o  druhý hexagram 
nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená 
Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve 
vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních 
kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají 
dar hlasu, stejně jako výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. 
KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou 

lidem, sobě samým a Bohu.

Projekt je doplněn o  videoart reflektující témata jednotlivých 
částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse 

a VJ Rudolfa Živce.

Program koncertu*:
KCHUN: PURGATIO

Creator Omnium – Tvůrce
Hymnus Primus parens hominum
František z Assisi: Píseň tvorstva

Kyrie Inmense Conditor
Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum Deus

Mors – Smrt
Conductus Veni redemptor gencium

Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 1,1–27)
Leich Vanitas Vanitatum

Conductus Si Deus est animus
Zjevení sv. Jana (4,1–11; 5,1–5)

Infernum – Peklo
Antiphona Aperite mihi portas justitie / Ps. 117 Confitemini Domino

Hymnus Audi tellus, audi magni
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 14,18–42)

Conductus Quis dabit capiti meo
Žalm 51 (50) Slituj se nade mnou, Bože

Lauda Convertime o Signore

Purgatorium – Očistec
De Lamentatione Jeremiae Prophetae

Prosa Portum in ultimo
Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta

Conductus In hoc ortus occidente – improvizace
Dante Alighieri: Božská komedie (Očistec, Zpěv 2,1–24)

Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro

Paradisum – Ráj
Sanctus O quam dulciter voces ibi resonant

Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella
Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj, Zpěv 7,1–48)

Hymnus Urbs Jerusalem beata
Benedicamus Benigno voto

*změna programu vyhrazena



„Motorem katolické křesťanské víry v onen svět je především touha po nebi, jež k sobě duše z očistce přitahuje 
v jediné nepřetržité řadě návratů k Bohu…“

(Jacques Le Goff: Zrození očistce)

Velkým okamžikem dějin křesťanství bylo zrození očistce. Toto „třetí místo“ nemá zakotvení v Písmu, přes-
to se stalo součástí křesťanského myšlení, součástí představy o onom světě. „Čistota“, „očista“, „očištění 
se“ – význam těchto slov v křesťanské nauce středověku mě inspiroval k vytvoření dramaturgie projektu, 
který jsem výmluvně nazvala Purgatio/Očištění. K tématu očistce bylo již kousek, stačilo otevřít Božskou 
komedii Danteho a začíst se do veršů. Dante Alighieri (1265–1321), florentský básník, na kterého se často 
pohlíží jako na symbol středověku, vytvořil snad nejvznešenější obraz očistce, jaký lidský duch zrodil. Dan-
teho ambicí bylo interpretovat Boží hlas. Komedie si nárokuje místo třetího Písma, jakéhosi apokryfního 
evangelia. I proto se stává kostrou projektu a povede nás tak, jako Vergilius či Beatrice vedli Danteho po 
zajisté nesnadné cestě k ráji.

Téměř sto let před Dantem vyjádřil František z Assisi (1181–1226) ve své Písni tvorstva, kdo je tvůrcem 
všeho. Naprosto přechází výtvory lidské civilizace a hovoří, inspirován žalmy a knihou Danielovou, pouze 
o Božích výtvorech. Můžeme za tím sledovat nejen hlubokou víru a fascinaci, ale i určitou bázeň před skutky 
Nejvyššího. Creator omnium – tedy Tvůrce všeho – je téma, které otevírá náš projekt a které bylo aktuální 
nejen po celý středověk, ale celou historii křesťanství. Stejně tak to byla smrt, peklo, očistec a ráj.

Autorkou úvodní hymnu Primus parens hominum o stvoření je žena (jak příznačné pro 12. století!), 
Herrad († 1195), abatyše z alsaského kláštera Hohenburg. Tento strofický zpěv nalezneme v encyklopedii 
Hortus deliciarum (Zahrada potěšení), bohatě ilustrovaném kompediu různých znalostí, určeném pro scho-
vanky kláštera, které Herrad částečně sepsala a revidovala. Stejného žánru liturgického zpěvu, avšak o ně-
kolik století staršího, je i hymnus Urbs Jerusalem beata (7./8. století), který byl, stejně jako hymnus Audi 
tellus z 9. století, inspirován textem Zjevení sv. Jana – zobrazuje město okrášlené pro svého ženicha, svatý 
chrám přirovnávaný ke svatému městu, novému Jeruzalému.

Od 12. století se stal velmi populárním tzv. conductus. Šlo o jedno- či vícehlasý zpěv, který byl kompo-
nován současně s novým poetickým textem. Významným pramenem, obsahujícím tyto zpěvy, je tzv. Codex 
Las Huelgas, který vznikl na počátku 14. století ve španělském cisterciáckém klášteře Santa María Real 
de Las Huelgas v Burgos. Obsahuje skladby typické pro první polovinu 13. století (pro tzv. Notredamskou 
školu) – skladby objevující se i v dalších evropských pramenech (condukty Veni redemptor gencium, In hoc 
ortus occidente, Si Deus est animus). Unikátní v kontextu již zmíněného repertoáru tohoto hudebního dru-
hu je conductus-planctus (pláč) Quis dabit capiti meo, zkomponovaný na již existující biblický text proroka 
Jeremiáše. Stejně tak je jedinečný nápěv Jeremiášovy lamentace (De Lamentatione Jeremiae Prophetae) 
z rukopisu benediktinského kláštera Santo Domingo de Silos, taktéž v provincii Burgos.

Doposud jsme hovořili jen o skladbách zahraniční provenience. České země ve středověku však mě-
ly svá specifika. Zároveň byly nejen politicky, ale i kulturně provázány s Evropou, proto v domácích pra-
menech nacházíme repertoár zahraniční provenience, který bychom ani neočekávali. Je tomu tak např. 
u repertoáru tropů – textových a hudebních přídavků k již existujícím melodiím. Významným pramenem 
s těmito zpěvy je tropář, který byl nazván podle prvního domácího reformátora liturgického zpěvu děka-
na Víta († 1271). V koncertním programu z tohoto rukopisu uvádíme tropus Inmense Conditor k mešnímu 
zpěvu Kyrie. Tropus O quam dulciter voces ibi resonant ke zpěvu Sanctus pochází z pramene z 2. poloviny 
14. století, spojovaného s nově založenou pražskou univerzitou. V případě tohoto tropu však nejde o domácí 
produkt, stejně tak jako tropus Domine Creator omnium jej nacházíme i v jiných starších či mladších ev-
ropských pramenech, a to v různých verzích, tedy v jednohlasé, ale i vícehlasé podobě. Již zmíněný ruko-
pis (označený signaturou V H 11) obsahuje mnoho dalších forem, např. lejchy – oblíbenou písňovou formu 
2. poloviny 14. století (např. lejch Vanitas vanitatum o marnostech světa).

Hudba, která vládla českému 14. století, se výrazně lišila od té, která se provozovala ve stejném období 
v Itálii. Tomuto období – zvaném trecento – panoval madrigal, v našem případě představující dvojhlasou 
písňovou formu, značně virtuózní a rytmicky specifickou. Do Itálie nás přenesou dva autoři, o více než ge-
neraci starší než Dante: Jacopo da Bologna (činný od r. 1340, † 1386) svým madrigalem Lo lume vostro 
a Johannes de Florentia (činný v polovině 14. století) madrigalem La bella stella. Oba dva byli přední před-
stavitelé ars nova, nového umění, které ovládlo zejména ve Francii a Itálii hudební kulturu 14. století.

Vrátíme-li se k repertoáru tropů, v kontextu tohoto repertoáru jsou specifickým druhem tropy k Bene-
dicamus Domino – závěrečnému děkovnému zpěvu hodinek officia. I my na konci poděkujeme – dvojhlasým 
benedicaminem Benigno voto ve formě organa z již zmiňovaného Codexu Las Huelgas. Formou organa se 
vracíme k repertoáru raného vícehlasu. Jeho krásu, svobodu a zároveň i pevný řád zcela vystihuje mystické 
Portum in ultimo.

Barbora Kabátková | koncept a dramaturgie

Martin Prokeš vystudo-
val teplickou konzervatoř a poté 
pokračoval ve studiu v Praze na 
HAMU ve třídě profesorky Mag-
daleny Hajóssyové. Jako sólista 
vystupoval se Severomoravskou 
filharmonií Olomouc, Filharmo-
nií Hradec Králové a  Janáčko-
vou filharmonií. Podílel se na 
provedení Oratoria ke svatému 
Mikuláši Benjamina Brittena 
či Matoušových pašijí Johanna 
Sebastiana Bacha. Spolupra-
cuje se soubory zabývajícími se 
historicky poučenou interpretací 
staré hudby, jako jsou Musica 
Florea, Ensemble Inégal nebo 
Capella Regia. Dvacet let byl 
členem souboru Schola Gregori-
ana Pragensis a dvanáct let také 
jeho manažerem. Jako zakla-
datel a  ředitel již osmnáctý rok 
stojí v čele festivalu Lípa Musica 
a je členem správní rady Nadač-
ního fondu Ozvěna pomáhajícího 
dětem se sluchovým postižením.

Marek Šulc na pražské 
HAMU vystudoval zpěv (prof. 
Miloslav Podskalský) a  hudeb-
ní management. Pod vedením 
Martina Haselböcka se několi-
krát účastnil mistrovských kur-
zů barokní hudby v  rakouském 
Gmundenu. V  letech 2004–2018 
byl členem souboru Schola Gre-
goriana Pragensis. Pravidelně 
spolupracuje se soubory Collegi-
um 1704 nebo Cappella Mariana. 
V  roce 2010 účinkoval jako člen 
vokálního ansámblu na několika 
koncertech Bobbyho McFerrina. 
Je členem umělecké rady fes-
tivalu Lípa Musica a  hudebním 
ředitelem rádia Classic Praha.



Mucha trio
Místo konání:

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 
19:00 hod.

Účinkují:
Mucha trio:

Johanna Haniková – klavír
Ludmila Pavlová – housle
Anna Paulová – klarinet

10. května

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

Program koncertu*:
D. Milhaud (1892 – 1974):    Suita pro housle, 

klarinet a klavír, op. 157b
A. Dvořák (1841 – 1904):    Když mne Stará matka
M. Kux (1987):    Chvíle před rozjasněním
I. Stravinský (1882 – 1971):    Život vojáka pro housle, klarinet 

a klavír

pauza

W. A. Mozart (1756 – 1791):    Trio pro housle, klarinet a klavír 
„Kegelstatt“, KV 498

A. Chačaturjan (1903 – 1978):    Trio g-moll pro housle, klarinet 
a klavír

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná pod záštitou starostky obce 
Vysoká u Příbramě Ing. Jany Krejčové

Mucha trio je unikátní složení tří mladých českých umělkyň. Společně vystupují 
již od roku 2014, procestovaly velkou část Evropy a vystoupily na významných festivalech 
(Bruno Walter Musik Tage, Wolfsburg Prag-live, Pražské klarinetové dny, Podkrkonoš-
ské hudební léto…). Všechny tři hráčky působí také na sólové dráze a jejich syntéza pře-
náší mládí a inspiraci jejich publiku. Často premiérují díla soudobých skladatelů. Jméno 
souboru je zvoleno na počest malíři Alfonsu Muchovi a skladatelce Geraldine Mucha.



Ludmila Pavlová (housle) je česká houslistka, která vystupuje jak 
sólově, tak v komorních složeních na české i mezinárodní půdě. Letos započala 
své doktorské studium na Akademii múzických umění v Praze a vyhrála Exce-
llent grant competition se zaměřením na pedagogiku, psychologii a fyziologii. 
Kromě toho založila ve svých osmnácti letech festival Podkrkonošské hudební 
léto a o rok později vydala své debutové CD s klavíristou Stanislavem Gallinem.

Ludmila se stala absolutní vítězkou Mezinárodní houslové soutěže k  poctě 
mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ a  laureátkou soutěže Bohuslava 
Martinů s cenou za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů a cenou Na-
dace Jaroslava a Zorky Zichových. V červnu 2019 také vyhrála zlatou medaili 
s vysokým vyznamenáním na 4th Manhattan International Music Competition. 
Ludmila hraje na historický nástroj, který dostala darem od vídeňského spon-
zora a nedávno s ním debutovala ve slavném Musikvereinu Ravelovou sonátou.

Anna Paulová (klarinet) je jednou z nejnadějnějších českých klarine-
tistek. Je držitelkou řady cen z národních a mezinárodních soutěží. Kromě řady 
dalších ocenění získala titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Praž-
ské jaro v květnu 2015 a 1. cenu na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2016. 
V červnu 2014 vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod vedením Jiřího 
Bělohlávka.

Je vítězkou speciální ceny Golden Medal with High Distinction na soutěži Vienna 
International Music Competition a v září 2019 se probojovala až do semifinále 
jedné z nejprestižnějších hudebních soutěží – ARD Musikwettbewerb německé 
veřejnoprávní televizní a rozhlasové soutěže ARD v Mnichově. V současné době 
je doktorandkou na Akademii múzických umění v Praze.

Johanna Haniková (klavír) vyvíjí bohatou koncertní činnost jak v ob-
lasti komorní hudby, tak i v oblasti sólové. Jako sólistka spolupracovala s řadou 
orchestrů a  vystupovala na významných hudebních festivalech. Je například 
dvojnásobnou laureátkou Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže a držitel-
ka Ceny Bedřicha Smetany.

Své klavírní umění pravidelně zdokonaluje na kurzech vedených významnými 
osobnostmi světového interpretačního umění (Ivan Klánský, Eugen Indjić, Ivo 
Kahánek, Andrzej Jasiński, Marina Samson Primachenko, Behzod Abduraimov, 
Irvin Venyš, Phillip Cuper). Nezanedbatelná je taktéž její spolupráce se sólistou 
ND a  Státní opery Praha Ivo Hrachovcem, se kterým v  r. 2014 vydala CD se 
skladbami Leoše Janáčka.

V současné době studuje hru na klavír v doktorském programu Hudební fakulty 
Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského.

POZNEJTE PRVNÍ ČISTĚ
ELEKTRICKÝ MODEL TOYOTA

ZAŽIJTE 
NEPOZNANOU
ENERGII 
NEJEN NA HUDEBNÍM FESTIVALU

VÁŠ SPOLEHLIVÝ
PARTNER FESTIVALU
Toyota Dolák
Evropská 126, Příbram
www.toyotadolak.cz
+420318632098



Napolitan songs
Místo konání:

Městské muzeum / Galerie L. Kuby – nádvoří 
(koncert open air), Březnice, 19:00 hod.

V případě nepřízně počasí bude koncert přesunut do 
vnitřních prostor galerie.

Účinkují:
Jiří Rajniš – baryton

Napolitan Quartet:
Jan Brabec – mandolína

Ladislav Horák – akordeon
Patrik Vacík – kytara

Tomáš Honěk – kytara

14. května

Unikátní projekt s  názvem Napolitánské písně vznikl na popud 
vynikajícího barytonisty Jiřího Rajniše ve spolupráci s hudební 
agenturou ArcoDiva. Jedná se o  kolekci známých vokálně 
-instrumentálních skladeb v italském stylu. Původní orchestrální 
sazbu písní upravil Tomáš Janoška pro baryton, mandolínu, 

akordeon a dvě kytary.

Program koncertu*:
S. Gastaldon (1861 – 1939):    Musica Prohibita
C. A. Bixio (1896 – 1978):    Parlami D’amore Mariu
E. Di Capua (1865 – 1917):    O sole mino
G. D’Anzi (1906 – 1974):    Notturno senza luna
P. I. Čajkovskij (1840 – 1893):    Chanson Napolitaine
C. Bixio (1896 – 1978):    Serenata melancolica
E. Curtis (1875 – 1937):    Non ti scordar di me!
E. Di Capua (1865 – 1917):    Maria, Marí
G. Rossini (1792 – 1868):    Marechiare
G. Rossini:    La Danza Tarantella napoletana
R. Falvo (1873 – 1937):    Dicitencello vuie
E. Cannio (1874 – 1949):    ’O surdato ’nnammurato
L. Denza (1846 – 1922):    Funiculí funicula
G. Rossini (1792 – 1868):    Largo al factotum 

(árie z opery Lazebník sevillský)

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná za podpory města Březnice a pod 
záštitou starosty Březnice Ing. Petra Procházky.

Partner koncertu:

Partnerem dnešního koncertu je společnost MPC System, 
společnost s r.o., která je součástí hudebního festivalu již 
několik let.

„Přesto, že jsou hlavním předmětem činnosti naší společnosti kompletní dodávky elektročástí 
a řídících systémů pro oblast průmyslové automatizace, věříme, že hudba nikdy zautomatizované 
nebude.

Je nám ctí, 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



Jiří Rajniš vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři 
a následně operní zpěv na prestižní UCLA Herb Alpert ve třídě Vladimíra Cher-
nova v Los Angeles. Stal se absolutním vítězem soutěže Pražský pěvec 2008 
a byl také semifinalistou v mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových 
Varech 2008. Vystupoval jako host v Hudebním divadle Karlín v Praze (Polská 
krev, Čardášová princezna), Národní divadlo Brno (Rusalka), DJKT Plzeň (Ev-
žen Oněgin), F. X. Šaldy v Liberci (La Bohéme) a také spolupracoval s Dětskou 
operou Praha, Pražskou komorní operou (turné v  Německu, Rakousku, Švý-
carsku a Francii), Virtuosi di Praga, Písek Chamber Orchestra – Missa Brevis 
a další. Jeho debut jako nejmladší český Don Giovanni v zahraničí se uskutečnil 
na festivalu Sommer Oper Bamberg 2013. Byl angažován jako cover Belcoreho 
v Nápoji lásky v Martina Arroyo Foundation v New Yorku a také se účastnil vy-
učovacího programu Metropolitní opery v New Yorku.

V pražském Národním divadle de-
butoval v  jednoaktových operách 
Chytračka / Měsíc (2016/2017), 
v  sezóně 2017/2018 ve Wertherovi 
v režii Willyho Deckera a jako Jon-
ny v  opeře Ernsta Křenka Jonny 
vyhrává (2018/2019). Po Luigim 
Basim, Donem Giovannim světové 
premiéry v roce 1787, se stal dru-
hým nejmladším interpretem ti-
tulní role, který účinkoval na scéně 
Stavovského divadla (letní stagiona 
2016). Byl členem Junges Ensem-
ble v  drážďanské Semperoper 
v sezonách 2017/2018 a 2018/2019, 
kde jeho repertoár zahrnuje: 
Schaunarda v  Bohémě, Moralese 
v  Carmen, Fiorella v  Lazebníku 
sevillském, 1. kněze v  Kouzelné 
flétně, Marulla v Rigolettovi a Troj-
ského vojáka/Řeckého vůdce v Tro-
janech), Amfortase (R. Wagner: 
Parsifal), Almavivu (W. A. Mozart: 
Figarova svatba) a další.

V  současné době ho může naše 
publikum vidět na scénách v Praze, Liberci, Plzni, Ostravě a Košicích, kde se 
přestavuje v operách Werther, Jakobín, Evžen Oněgin, Hubička a samozřejmě 
Don Giovanni. Na 25. ročníku prestižního Immling festivalu debutoval v Mada-
me Butterfly.

Vystupuje i koncertně v době předcovidové zejména v Německu. Spolupracoval 
také s Bamberskou filharmonií (Bernstein: Peter Pan) a dalšími. Svůj koncert-
ní repertoár neustále rozšiřuje o stěžejní díla světového repertoáru, s velkým 
úspěchem se také věnuje písním Gustava Mahlera.



Lubomír Brabec
Romantické skladby

Místo konání:

Dům Natura, 19:00 hod.

Účinkuje:
Lubomír Brabec – kytara

17. května

Program koncertu*:
G. Frescobaldi** (1583 – 1643):    Aria con variazioni
L. S. Weiss** (1686 – 1750):    Preludium in E
F. Sor** (1778 – 1839):    Etuda in E op.6/11
F. Sor**:    Variace op. 9 „ Na Mozartovo thema“
L. Brabec (1953):    Fantazia na „Goralu Czy ci nie žal“ 

(Hommage a snt. Jan Pavel II)
H. Villa-Lobos (1887 – 1953):    Preludium a koncertní etuda
J. Malats** (1872 – 1912):    Serenata Española
F. Tárrega** (1852 – 1909):    Capricho Árabe
A. Dvořák** (1841 – 1904):    Humoreska, op.101, N1
J. Turina (1860 – 1909):    Fadanguillo
J. Turina:    Ràfaga
J. Turina:    Hommage a Francisco Tárrega

(Garrotin, Soleares)

**úprava a realizace Lubomír Brabec
*změna programu vyhrazena

Koncert se koná ve spolupráci 
s Domem Natura Příbram.

Lubomír Brabec patří mezi nejvýznamnější koncertní kytaristy současnosti 
a kritika jej řadí ke špičce českého interpretačního umění. Pochází z Plzně, začínal jako 
houslista a  ke kytaře se dostal až ve svých třinácti letech. Jako patnáctiletý vstoupil 
na plzeňskou konzervatoř a svá studia dokončil na konzervatoři v Praze. Významným 
mezníkem v jeho uměleckých začátcích byl úspěch, kterého dosáhl v roce 1974 na Me-

zinárodní kytarové soutěži v  Paříži, kde 
získal titul laureáta. V  roce 1980 získal 
stipendium britské vlády a pokračoval ve 
studiích na londýnské Royal Academy of 
Music, kde se ve světově proslulém Early 
Music Centre věnoval interpretaci dobo-
vé hudby minulých století se speciálním 
zaměřením na loutnovou literaturu.

Lubomír Brabec spolupracuje s  nejre-
nomovanějšími pěvci a sólisty / Gabriela 
Beňačková, Elizabeth Vidal, Alžběta Po-
láčková, Hana Jonášová, Lucie Bílá, Petr 
Dvorský, Štefan Margita, Daniel Hůlka, 
Roman Janál, Aleš Briscein, Lubomír 
Malý, Pavel Šporcl, Jiří Bárta, Jaroslav 
Svěcený, Vilém Veverka, Jitka Hosprová, 
Kateřina Englichová, Žofie Vokálková, 
Jan Mráček, Olga Šroubková, Václav Hu-
deček, Jiří Stivín a další/. Neméně atrak-
tivní je jeho nahrávací činnost. Disko-
grafie Lubomíra Brabce obsahuje více 
než 30 titulů /m.j. autorská alba F. Sor, 
J. S. Bach, F. Tárrega, N. Paganini, A. Vi-

valdi, H. Villa – Lobos, V. Trojan /. Za snímek Rodrigova Concierta de Aranjuez (Panton) 
byl roku 1986 oceněn „Zlatým štítem“ za nejlepší nahrávku roku. Brazilská vláda mu 
v roce 1989 udělila Medaili Heitora Villa-Lobose. Od firmy Supraphon Records obdržel 
dvě zlaté desky: první v roce 1991 za desku Transformace a druhou v roce 1996 za na-
hrávku Vivaldiho koncertů. Za nahrávku „Suburban Path“ získal v Číně v roce 1995 Gol-
den Song Prize. V roce 2003 byl oceněn vydavatelstvím Multisonic Zlatou a Platinovou 
deskou za CD Vánoční Transformace. V roce 2013 získal od firmy Supraphon Diamanto-
vou desku za půl milionu prodaných desek. V témže roce při příležitosti státního svátku 
obdržel na Pražském hradě od prezidenta republiky Medaili I.stupně za zásluhy o stát 
v oblasti umění. V roce 2018 byl oceněn Multiplatinovou deskou vydavatelství Multisonic.

Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 koncert v šestém světadílu, v An-
tarktidě. Lubomír Brabec je aktivní jachtař. Zabývá se také lyžováním ve volném terénu, 
canyoningem a potápěním. Třikrát navštívil Antarktidu. V roce 2004 se zúčastnil jachtař-
ské expedice přeplutí Drakeova průlivu do Antarktidy.



Julie Svěcená 
Benefiční koncert pro vilu 

Rusalku

Místo konání:

Galerie Františka Drtikola Příbram, 19:00 hod.

21. května

Od roku 2016 pořádá Dvořákovo Příbramsko v rámci hudebního 
festivalu benefiční koncert, jehož výtěžek je použit na činnosti 
spojené s údržbou vily Rusalky ve Vysoké u Příbrami, milovaným 
sídlem Antonína Dvořáka. V  uplynulých letech jsme s  velkým 
nadšením a vděkem na těchto koncertech přivítali klavírní virtuosi 
prof. Ivana Klánského, Lukáše Klánského, Ivo Kahánka a Terezii 
Fialovou, houslového virtuosa Václava Hudečka, první dámu české 
harfy Jaua Bouškovou, violoncellistu Jiřího Bártu či vynikající 

hobojistku Kateřinu Javůrkovou spolu s Belfiato kvintetem.

Prostředky získané na základě prodeje vstupného na koncert 
a z darů návštěvníků budou v letošním roce použity na ochranný 
postřik klavíru A. Dvořáka proti červotoči a repase mobiliáře ve 

vile.

Účinkují:
Julie Svěcená – housle

Ladislav Horák – akordeon

Program koncertu*:
A. Schnittke (1934 – 1998):    Pastorale
J. S. Bach (1685 – 1750):    Sarabanda & Giga z partity 

č. 2 d-moll pro housle 
sólo

J. Benda (1722 – 1795):    Grave
A. Piazzolla (1921 – 1992):    Čtvero ročních dob

– Primavera Porteña
– Verano Porteño
– Otoño Porteño

– Invierno Porteño

pauza

R. Galliano (1950):    Tango pour Claude
J. S. Bach (1685 – 1750):    Chaconne d-moll pro housle sólo
A. Piazzolla (1921 – 1992):    Oblivion
A. Piazzolla:    Libertango
A. Piazzolla:    Ave Maria
G. Hermosa (1976):    Brehme

*změna programu vyhrazena

Součástí akce bude za přítomnosti potomků A. Dvořáka 
i mimořádné zpřístupnění vily Rusalka pro tento den 

veřejnosti v čase od 14:00 do 17:30 hodin.



Julie Svěcená je po-
važovaná za jeden z  nejnaděj-
nějších mladých houslových 
talentů. Vítězka mezinárodní 
rozhlasové soutěže „Concerti-
no Praga“ rozsáhle koncertuje 
v Evropě, Asii a USA.

Sólově vystupovala se Symfo-
nickým orchestrem Českého 
rozhlasu, Filharmonií Bohu-
slava Martinů ve Zlíně, Severo-
českou filhramonií Teplice, 
Moravskou filharmonií Olo-
mouc, Plzeňskou filharmonií, 
s komorními orchestry Virtuosi 
Pragenses, Quattro, Musica 
Cassovia a dalšími.

V roce 2014 dostala příležitost koncertovat na Mezinárodním hudebním festi-
valu Pražské jaro a  jako nejmladší interpretka tohoto ročníku se představila 
samostatným recitálem. Dále koncertovala na festivalech Za poklady Brou-
movska, Rozhlasový podzim, Moravský podzim, Janáčkův Máj, Smiřické svátky 
hudby, Klášterecké hudební prameny.

Julie se mimo jiné věnuje i komorní hudbě. Před nedávnem se účastnila festi-
valu komorní hudby „Festival de los Siete Lagos“ v Argentině, kde mimo kon-
certování byla také jednou z lektorů houslových kurzů.

V srpnu 2017 obdržela 3. cenu na mezinárodní houslové soutěži Tibora Vargy ve 
Švýcarsku. Je vítězkou a laureátkou mnoha houslových soutěží, například me-
zinárodní houslové soutěže Georga Philippa Telemanna v polské Poznani, me-
zinárodní soutěže Jaroslava Kociana, mezinárodní rozhlasové soutěže mladých 
hudebníků ‚Concertino Praga‘, kde se po čtyřiceti letech stala dalším českým 
houslistou, který v kategorii sólové housle tuto soutěž vyhrál.

Mistrovské kurzy a masterclassy absolvovala u Zakhara Brona, Maxima Ven-
gerova, Idy Haendel, Daniela Phillipse, Levona Chilingiriana, Nikolaje Znaide-
ra, Borise Kuschnira, Yuzuko Horigome, Stephena Shippse či György Pauka. 
Spolupracovala s osobnostmi celosvětové hudební scény, jako jsou Semyon 
Bychkov, Gabor Takács-Nagy, Sir Mark Elder, Y. P. Tortelier, Trevor Pinnock, 
a další.

Na housle začala hrát ve čtyřech letech pod vedením prof. Hany Metelkové 
v Praze. V roce 2013 odmaturovala na Pražské konzervatoři ve třídě renomova-
né pedagožky a komorní hráčky prof. Dany Vlachové.

Nyní studuje na Royal Academy of Music v Londýně u prof. Rodneyho Frienda 
MBE (bývalý koncertní mistr London Philharmonic, New York Philharmonic, 

BBC Symphony Orchestra a  jeden ze zakladatelů Solomon tria), kde v  červenci 2017 
završila studia s titulem „Master of Arts“ a speciální cenou za mimořádné úspěchy. Nyní 
pokračuje v postgraduálním studiu.

Julie nahrávala pro Český Rozhlas, Classic FM, Radio Wave či britské BBC Radio 3, dále 
například pro Českou televizi, TV Novu, TV Primu a TV Barrandov. V roce 2010 vyšlo její 
debutové CD ‘’JULIE’’, na kterém ve svých šestnácti letech natočila skladby J. Brahmse, 
P. de Sarasateho, M. Ravela, O. Ševčíka, F. Ondříčka a E. Ysaÿe.

Ladislav Horák je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské univer-
sity v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií se stal vítězem národní soutěže v Ho-
řovicích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku (1987-
1990).

Koncertuje jako sólista, komorní hráč a za doprovo-
du orchestrů (Symfonický orchestr Hl. města Prahy 
FOK, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská 
filharmonie Teplice, Pražská komorní filharmonie, 
Sukův komorní orchestr, Westmont Philharmonia 
Accordion Orchestra, Fisorchestra Marchigiana). 
Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech v Se-
verní Americe, Asii i po celé Evropě.

Je propagátorem a prvním interpretem skladeb sou-
dobých českých a zahraničních autorů, které pravi-
delně nahrává pro česká i mezinárodní média (Český 
rozhlas, Klassikradio-D, Classical WQED-USA) a vy-
dává ve svém nakladatelství Edition Rondo Prague. 
Natočil a  podílel se na desítce kompaktních disků. 
Patří mezi nejvýznamnější reprezentanty italské ná-
strojařské firmy Borsini. Reprezentuje českou akor-
deonovou školu v  mezinárodních organizacích (La 
Confédération Mondiale de l’Accordéon, Europeane 
Accordion Federation), či jako předseda porot mezi-

národních soutěží (Castelfidardo-I, Innsbruck-A, Pula-HR). Jako jediný akordeonista ze 
střední Evropy je zván do porot prestižních německých soutěží Deutscher-Akkordeon-
-Musikpreis (DAM) a  Deutsche-Orchesterwettbewerb (DOW). V  Praze je uměleckým 
ředitelem soutěžních festivalů Evropský festival akordeonových orchestrů a  Dny har-
moniky.

Od devadesátých let je pedagogicky činný na Pražské konzervatoři, kde od roku 2005 
zastává pozici zástupce ředitele. Více než 15 let stál v  čele akordeonového oddělení 
na největší jihobavorské privátní škole v Regenu. Byl pozván a vedl mistrovské kurzy 
v Andoře, italském Castelfidardu, Conservatório Funchal (Madeira), Hudební akademii 
v Lodzi (PL) a Budapešti, Královské akademii v Aarhus (DK) a Stockholmu, Steinhardt 
University v New Yorku.



Morningside Choir 
(USA)

Místo konání:

Basilica Minor, Svatá Hora u Příbrami, 
19:00 hod.

24. května

Univerzitní sbor ze státu Iowa se představí s  populárním 
gospelovým a  sakrálním programem, který doplní světová 
premiéra varhanní skladby vítěze 6. ročníku kompoziční soutěže, 

pořádané naším festivalem:

Miroslav Baklík (1997): Tokáta pro velké varhany.

Účinkují:
Morningside Choir (USA)

diriguje: Ryan Person
Miroslav Baklík – varhany

Program koncertu*:
K. Nystedt (1915 – 2014):    Be Not Afraid
A. Schnittke (1934 – 1998):    Gospodi, lisuse
J. Runestad (1986):    Wild Forces
K. Steven (1993):    Hentakan Jiwa
H. von Bingen (1098 – 1179):    Spiritus Sanctus vivificans vita
J. Whitbourn (1963):    Son of God Mass
J. Whitbourn:    Pax Domini
J. Whitbourn:    Amen
A. Dvořák (1841 – 1904):    Výběr moravských dvojzpěvů, JW XII/2

No. 2 Slavíkovský polečko malý
No. 3 Holub na javore

B. Henson:    My Flight for Heaven
G. Rossini (1792 – 1868):    ll Carnevale di Venezia (The Carnival 

of Venice)
Traditional Spiritual, arr. S. V. Gibbs (b. 1963):    Get Away, Jordan
Traditional American, arr. K. McCutchen:    Amazing Grace

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná za podpory Římskokatolické 
farnosti Svatá Hora.



Sbor Morningside působí na soukromé vysoké škole vizuálních 
a múzických umění v Sioux City v americkém státě Iowa. Těleso je známé tím, 
že ve sborovém zpěvu razí inovativní cesty a prezentuje zajímavou sborovou li-
teraturu. Působí pod vedením Dr. Ryana Persona, který v roce 2018 nastoupil 
na pozici ředitele sborových aktivit. Sbor Morningside byl založen v roce 1924 
a  v  roce 2024 oslaví sté výročí svého vzniku. Sbor každoročně cestuje nejen 
v rámci Spojených států, ale i do zahraničních destinací. V poslední době sbor 
absolvoval mezinárodní turné po Japonsku, Španělsku a Itálii. Jeho nynější kon-
certy v České republice jsou součástí turné zahrnující i Německo a Rakousko.

Ryan Person je ředitelem sborových aktivit a  odborným asistentem 
hudby na Morningside University v Sioux City ve státě Iowa. Jím vedené sbory 
patří mezi oceňovaná tělesa. R. Person působí jako průkopník nových celouni-
verzitních aktivit. Představení, která se pod jeho vedením pořádají například 
ve vánočním období každoročně přilákají tisíce diváků. Jako zkušený dirigent 
a  pedagog je Ryan Person po celou dobu své hudební kariéry vyhledávaným 
hostujícím dirigentem a sborovým lektorem po celém středozápadě Spojených 
států. V roce 2023 ho čeká dirigentský debut v Carnegie Hall v New Yorku.



J. Teml: Kocour 
v botách

25. května

V rámci doprovodného programu 53. ročníku se koná výtvarná soutěž pro 
děti z 1. stupně ZŠ, kterou již pošesté na téma hudby a zhlédnutých operních 
představení festival vypisuje. Pro rok 2022 jsou tématem POHÁDKY PANÍ 

HUDBY.

Inscenace Národního divadla Brno

autor: Jiří Teml
libreto: Eliška Hrubá Toperczerová, Jan Tůma

hudební nastudování: Valeria Maťašová
dirigent: Valeria Maťašová

režie: Marek Mokoš
scéna: David Janošek

kostýmy: David Janošek
dramaturgie: Patricie Částková

asistent dirigenta: Kostiantyn Tyshko, Robert Ferrer
asistent režie: Otakar Blaha

Osoby a obsazení:

Vypravěč:
Roman Hoza / Tadeáš Hoza j. h.

Kocour:
Veronika Hajnová Fialová / Jitka Klečanská

František:
Peter Račko j. h. / Václav Vallon j. h. / Ondřej Koplík

Domovnice:
Daniela Straková-Šedrlová / Martina Mádlová

Princezna:
Zdislava Bočková / Tereza Merklová Kyzlinková / Eva Daňhelová

Král:
Petr Levíček / Zoltán Korda

Obr Čaroděj:
David Nykl / Petr Karas

Místo konání:

Divadlo A. Dvořáka Příbram, 9:00 a 11:00 hod.

Uzavřená operní představení pro děti z 1. stupně ZŠ



Koncert laureátů
Místo konání:

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 
19:00 hod.

28. května

Již pátým rokem zazní v místě s „geniem 
loci“ hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké 

soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech.
Koncert je věnován památce Antonína 
Dvořáka  III., na něhož s  láskou a  úctou 

vzpomínáme.

Účinkují:
Magdaléna Heboussová – soprán

Daniel Kfelíř – baryton
Ahmad Hedar – klavírní doprovod

Program koncertu*:
A. Dvořák (1841 – 1904):    Cigánské melodie op. 55 (D. Kfelíř)

Má píseň zas mi láskou zní
Aj, kterak trojhranec můj

A les je tichý kolem kol
Když mne stará matka

Struna naladěna
Široké rukávy

Dejte klec jestřábu
A. Dvořák:    Večerní písně op. 31 (M. Heboussová)

Když jsem se díval do nebe
Vy malí, drobní ptáčkové

Jsem jako lípa košatá
Vy všichni, kdo jste stísněni

Ten ptáček

pauza

A. Dvořák (1841 – 1904):    Jakobín – árie Terinky (M. Heboussová)
„Ach bože, božínku…Na podzim v ořeší“

A. Dvořák:    Šelma sedlák – árie Knížete (D. Kfelíř)
„Kdo jest jenž slovy“

B. Smetana (1824 – 1884):    Prodaná nevěsta – árie Mařenky
(M. Heboussová)

„Ach jaký žal…Ten lásky sen“
B. Smetana:    Čertova stěna – árie Voka (D. Kfelíř)

„Jen jediná mě ženy krásná tvář“
Ch. Gounod (1818 – 1893):    Romeo Juliette – árie Julie (M. Heboussová)

„Je veux vivre“
Ch. Gounod:    Faust – árie Valentina (D. Kfelíř)

„Avant de quitter ces lieux“
G. Puccini (1858 – 1924):    La Bohéme – árie Musetty (M. Heboussová)

„Quando me’n vo’“

*změna programu vyhrazena

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

Koncert se koná pod záštitou starostky obce 
Vysoká u Příbramě Ing. Jany Krejčové



Magdaléna
Heboussová v roce 2021 
absolvovala Pražskou konzer-
vatoř, kde byla žačkou Moniky 
Brychtové. Během studií na PK 
měla příležitost několikrát spo-
lupracovat s  Barokním orches-
trem Pražské konzervatoře a vy-
stoupit tak například na festivalu 
BACH for ALL v  Praze nebo na 
Haydnových hudebních slavnos-
tech v Plzni. V Divadle Na Rejdi-
šti se mimo jiné představila jako 
Komtesa Stazi v operetě Čardá-
šová princezna a pak především 
jako Mařenka v  absolventském 
představení Prodané nevěsty. 
Studium na Pražské konzervatoři uzavřela absolventským koncertem v dopro-
vodu Karlovarského symfonického orchestru. Od podzimu 2021 je studentkou 
pražské HAMU, kde se dále vzdělává pod vedením Heleny Kaupové.

Na profesionální scéně DJKT v Plzni debutovala v říjnu 2021 rolí Kristy v Ja-
náčkově opeře Věc Makropulos. Je držitelkou ocenění z řady soutěží. Posled-
ním a největším dosavadním úspěchem bylo udělení 3.ceny v kategorii Junior 
a několik vedlejších ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech.

Daniel Kfelíř pochází 
z  Plzně, kde na tamní konzer-
vatoři vystudoval zpěv u  doc. 
Svatavy Luhanové. V  letech 
2015 až 2021 byl studentem na 
pražské HAMU ve třídě prof. 
Ivana Kusnjera. Nyní studuje na 
rakouské vysoké škole Univer-
sität für Musik und darstellende 
Kunst ve Vídní ve třídě prof. Mar-
git Klaushofer. Účastnil se pě-
veckých kurzů u E. Randové, G. 
Bouillet, L. Eustis, O. Escalady 
a A. Carangela.

Na Mezinárodní pěvecké sou-
těži Antonína Dvořáka v  Karlo-
vých Varech  – kategorie Operní 
naděje – získal 1. místo a zvlášt-

ní cenu J. Markové za interpretaci českých autorů. V kategorii Junior obdržel též 1. cenu 
včetně dalších pěti mimořádných cen, jako byla například Cena nastudování operní role 
v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Byl laureátem na Soutěžní přehlídce konzervatoří 
v  Pardubicích nebo na Písňově soutěži Bohuslava Martinů v  Praze. Během studia na 
konzervatoři nastudoval mj. role Demetria v Purcellově Královně víl a Figara v Moza-
rtově Figarově svatbě, na HAMU k  nim připojil Guglielma v  Così fan tutte a  Štěpána 
v Martinů Ženitbě. Nastudoval také některé barytonové role v Divadle J. K. Tyla v Plzni 
a již tento rok debutoval v Národním divadle v Praze. Působil také jako host na Barokní 
noci v Českém Krumlově nebo na festivalu Hudební léto Jezeří. Vystupuje také koncert-
ně doma i v zahraničí.

Ahmad Hedar, klavírista, zpěvák, 
korepetitor a vocal coach, se narodil v Rych-
nově nad Kněžnou. Již od dětství začal zpí-
vat v pěveckém sboru Pueri Gaudentes. Se 
sborem pravidelně účinkoval ve Státní opeře 
Praha v  inscenacích Turandot, Carmen či 
Orlando Furioso. Hru na klavír studoval pod 
vedením skvělých umělců, jakými jsou Jan 
Bartoš, Irina Kondratěnko, Martin Kasík 
a další. Svá studia završil na HAMU v Praze 
ve třídě Martina Kasíka a  Františka Malé-
ho. Své pěvecké umění zdokonaloval pod 
vedením renomovaných pedagogů a  uměl-
ců – Magdaleny Hajjosyové, Paola de Napoli, 
Vladimíra Chmela a Natalie Melnik.

Věnuje se nejen klasickému žánru, ale také 
žánrům populárním. Jako klavírista a aran-
žér působil například v kapele úspěšné zpě-
vačky Debbi, která získala cenu Anděl za nejlepší píseň roku 2011. V  klasické hudbě 
se mu podařilo získat 2. cenu na soutěži Pražský pěvec a v roce 2013 obdržel titul ab-
solutního vítěze na pěvecké soutěži v Olomouci. Od roku 2015 intenzivně spolupracuje 
se zpěváky všech generací jako korepetitor a vocal coach. Mimo své angažmá v DJKT 
v Plzni, kde působí jako klavírista, spolupracuje s významnými pěvci, mezi které patří 
Helena Kaupová, Vladimír Chmelo, Bojidar Nikolov, Eliška Weissová nebo Martin Bár-
ta. Dále spolupracuje s talentovanými pěvci mladé generace – Petr Nekoranec, Roman 
Hoza, Tereza Hořejšová, Ester Pavlů, Dana Šťastná, Eliška Gattringerová, Lukáš Bařák 
a mnozí další.

Za svůj největší korepetitorský úspěch považuje cenu za vynikající klavírní doprovod na 
soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech a  za klavírní doprovod na mistrovských 
kurzech Gabriely Beňačkové. Ahmad Hedar je jeden ze členů spolku RunOpeRun, jenž 
se snaží přiblížit operu mladým divákům. V roce 2016 nastudovali a uvedli Mozartovu 
Kouzelnou flétnu na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné v Praze. Toto vystoupe-
ní shlédlo přes 3000 diváků a setkalo se s velkým úspěchem.



Amerika
po Dvořákovi

– od klasiky po ragtime

Místo konání:

Svatá Hora u Příbrami, nádvoří, 19:00 hod.

5. června

Koncert navazující plynule na témata velmi populárních Immersive 
koncertů (2017, 2018) a komponovaného pořadu A. Dvořák a jeho 
vliv na americkou hudbu (2021) přinese v odlehčené podobě pohled 
na díla Dvořákových žáků a  následující generace amerických 
skladatelů, u  nichž lze vysledovat vliv Dvořákova působení 
v Americe. Dirigent Debashish Chaudhuri je zároveň dramaturgem 

a realizátorem celého projektu.

Open air koncert je v „piknikovém stylu“, kdy diváci mohou využít 
běžná sedadla, ale také si sami přinést deky, křesílka apod.

Účinkují:
Karlovarský symfonický orchestr

Martin Kot – akordeon
diriguje: Debashish Chaudhuri (Indie)

Program koncertu*:
J. S. Zamecnik (1872 – 1953)/ D.Hauser:    Wings (výběr): Gotha
F. Angelis (1962):    Fantasie na „Chiquilin de Bachin“ od A. Piazzolly
V. Trojan (1907 – 1983):    Pohádky pro akordeon a orchestr:

Kouzelná skříňka
O zakleté princezně, statečném rytíři a zlém draku

O námořníkovi a čarovné harmonice
G. Gerswhin (1898 – 1937):    A medley of melodies (směs melodií)

pauza

C. Nielsen (1865 – 1931):    Aladdin Suite Op. 34
G. Gershwin (1898 – 1937):    An American in Paris (Američan v Paříži)

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná za podpory Římskokatolické 
farnosti Svatá Hora.

Partner koncertu:

V  našem oboru říkáme: Voda je jenom jedna. Nezáleží na tom, 
jestli je to voda pitná, odpadní, dešťová, voda v jezeru nebo v řece. 
Všechna voda potřebuje správný přístup, péči, ochranu, zacházení. 
A lidi, kteří jí rozumí.

Myslím, že podobné je to i s hudbou. Ať je to klasická hudba, jazz, rock nebo folk – každá umí 
oslovit, potěšit, pomoci, přinutit k  zamyšlení. Hudba je jenom jedna. A  potřebuje lidi, kteří jí 
rozumí.

Tak jako se neobejdeme bez vody, nemůžeme být bez hudby. Proto jsme partnerem tohoto 
koncertu. A jsme rádi, že můžeme být.

Jiří Paul, VAK Beroun



Debashish Chaudhuri, 
dirigent, jehož hudební cítění a str-
hující interpretace vychází z  uni-
kátního spojení indické a  evropské 
kultury. Narodil se v  indické Kal-
katě, kde působil jako vedoucí hu-
dební katedry na St. James‘ School 
a  dirigoval čtyři sbory. Po studiích 
v Indii, USA, Singapuru a Anglii při-
jel do České republiky, kde nejprve 
absolvoval dirigentské kurzy v  Kro-
měříži a  následně začal jako první 
Ind studovat dirigování na Pražské 
konzervatoři. V  této době navázal 
úzký vztah s rodinou Antonína Dvo-
řáka. 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 zahra-
ničními orchestry jako hostující dirigent. V roce 2016 organizoval turné Filhar-
monie Bohuslava Martinů jako prvního českého orchestru v Indii po dlouhých 
57 letech a okouzlil českou hudbou mnoho posluchačů 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 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 ne-
jen u dětského publika.

Debashish Chaudhuri je členem správní rady Hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka v  Příbrami, umělcem PETROF ART Family a  uměleckým poradcem 
festivalu Talentinum. Založil tradici koncertů v  Plzni, které podporují zrako-
vě postižené, s městem Řevnice obnovili prvorepublikové koncerty v místním 
Lesním divadle a  v  letech 2016 a  2018 organizoval turné Filharmonie Bohu-
slava Martinů jako prvního českého orchestru v  Indii po dlouhých 57 letech. 
S BBC National Orchestra of Wales natočil CD s díly Johna a Jonathana Maye-
ra a s Karlovarským symfonickým orchestrem světovou premiéru orchestrální 
verze Milostných písní J.B. Foerstera. Spolupracuje s řadou českých i zahra-
ničních orchestrů. Současně podporuje také různé dobročinné a  charitativní 
projekty. V lednu 2021 byl prezidentem Indie vyznamenán cenou Pravásí bhár-
tíya samman, což je nejvyšší státní ocenění určené Indům žijícím dlouhodobě 
v zahraničí.

Karlovarský symfonický orchestr je jedním z nestarších orchestrů 
v Evropě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem La-
bitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August 
proměnil ve stálý symfonický orchestr. Významným počinem orchestru bylo uvedení 
kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v roce 1894.

Orchestr spolupracoval s  významnými osobnostmi české i  světové hudby: R. Manze-
rem, R. Straussem, J. Bělohlávkem, A. Chačaturjanem, Ch. Mackerrasem, L. Peškem, 
P. Altrichterem, I. Klánským, I.Kahánkem, D. Oistrachem, V. Hudečkem, J. Sukem, 
P. Šporclem, A. Plachetkou a dalšími.

Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli V. Neumann, V. Matěj, J. Hercl 
a R. Eliška. Na jejich odkaz navázal v devadesátých letech Angličan D. Bostock, v letech 
2004 až 2009 zde působil jako šéfdirigent prof. J. Stárek. Od července  2011 zastával 
pozici šéfdirigenta orchestru Francouz M. Lebel, po něm pracoval orchestr šest let pod 
vedením J. Kučery. Od sezony 2022/2023 nastupuje na pozici šéfdirigenta O. Vrabec.

KSO pořádá dva hudební festivaly: jeden z nejstarších hudebních festivalů v Evropě Dvo-
řákův karlovarský podzim (letos se koná již 63. Ročník) a od roku 1992 také Beetho-
venovy dny, kterými orchestr připomíná pobyt tohoto skladatele v  Karlových Varech. 
V současné době orchestr kromě abonentních cyklů a letních kolonádních i četné mi-
mořádné projekty: doprovází například hvězdy popové i rockové hudby (A. Langerovou, 
4tet, E. Farnou, Dashu, L. Bílou, R. Fišarovou, Čechomor, a  další). Tradičně orchestr 
spolupracuje s festivalem Jazzfest Karlovy Vary a prestižní Pěveckou soutěží Antonína 
Dvořáka.

Karlovarský symfonický orchestr vždy patřil a patří k základním pilířům kultury v Kar-
lových Varech, ale jeho působnost přesahuje hranice města i Karlovarského kraje, které 
reprezentuje na četných koncertech v rámci České republiky a Německa.



Martin Kot se narodil v roce 2002 ve Zlíně. Hře na akordeon se věnuje 
od šesti let. Své první hudební vzdělání získal v ZUŠ Rudolfa Firkušného v Na-
pajedlích.

Je vítězem mnoha soutěží v České re-
publice i v zahraničí. Po vítězství v ná-
rodním kole soutěže Eurovision Young 
Musicians reprezentoval Českou re-
publiku v Kolíně nad Rýnem, kde si ve 
finále soutěže zahrál před kolínskou 
katedrálou s orchestrem WDR. Soutěž 
živě odvysílal kulturní kanál ČT. Díky 
výborným soutěžním úspěchům měl 
příležitost vystoupit např. s  Filhar-
monií Brno, Filharmonií B. Martinů, 
s  Václavem Hudečkem, Jaroslavem 
Svěceným či Lubomírem Brabcem. 
Je držitelem prestižního ocenění Zlatý 
oříšek udělovaného nejtalentovaněj-
ším dětem České republiky. Od roku 
2018 je žákem Pražské konzervatoře, 
kde studuje u pana profesora Ladisla-
va Horáka. Martin získal celou řadu 
předních významných ocenění v rámci 

mezinárodních akordeonových soutěží např. v  USA, Chorvatsku, Polsku, Ně-
mecku, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Portu-
galsku, Belgii a dalších. K jeho dalším mimořádným úspěchům patří 4. místo 
na světové akordeonové soutěži v  italském Castelfidardu (2017), v  roce 2014 
a 2016 se stal absolutním vítězem celostátních kol ZUŠ v Pardubicích a Plzni, 
na konci roku 2020 získal 2. místo na celosvětové akordeonové soutěži Trophée 
Mondial de l‘Accordéon 2020 Online (CMA) za účasti 750 hráčů z celého svě-
ta. Vítězstvím na online soutěži American Protégé International Music Talent 
Competition 2021 obdržel pozvání vystoupit na koncertu vítězů v Carnegie Hall. 
Minulý rok se Martin probojoval do finále soutěže Societa Umanitaria Milano, 
kdy porota vybírala deset nejlepších interpretů na základě zaslaných nahrávek, 
kterých bylo téměř 70. Soutěž byla určena pro studenty všech nástrojů na střed-
ních a vysokých hudebních školách po celé Evropě.

Koncertoval na mnoha hudebních festivalech, např. Mezinárodní hudební festi-
val vážné hudby Dvořákova Praha, Mezinárodní hudební festival Mladá Praha, 
Hudební festival Svátky hudby v  Praze, Akordeonový festival Stockholm, Hu-
dební festival Znojmo, Hudební festival Concentus Moraviae, Festival Preludi-
um Aloise Motýla Šumperk, Kultura v srdci Prahy, Festival vážné hudby Pocta 
Rudolfu Firkušnému Napajedla. Vystoupil v televizních pořadech Sama doma, 
Terra Musica, Planeta YÓ, Zlatý oříšek, Gejzír a Víkend.

V současné době také vystupuje v komorní hře s mladým akordeonistou Vikto-
rem Stockerem jako duo Absoluto a klarinetistkou Gabrielou Matouškovou pod 
názvem Duo Comma.
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Den s Antonínem 
Dvořákem 2022

aneb ať jeden den zní 
klasická hudba ze všech stran

6. června

Na koncertech pro veřejnost, které se opět budou konat na tradičních místech 
(v Pražské ulici, na náměstí T. G. Masaryka, nám. 17.  listopadu či v Oblastní 
nemocnici Příbram) vystoupí Ševčík Quartet a akordeonové duo Akordeon 200 
spolu s žáky ZUŠ na nám. T. G. Masaryka a ZUŠ A. Dvořáka.

Tradicí Dne s  AD je rovněž škála projektů určených mateřským, základním 
a středním školám – tyto projekty jsou realizovány v rámci výuky na jednotlivých 
školách. Na programu bude např. pokračování populární série Hraji… hraješ…
hrajeme, tentokrát na téma saxofon, O historii akordeonu, nástroje, který prá-
vě letos slaví dvousté výročí od sestrojení prvního nástroje ad.

Program koncertů*:

Smyčcové trio Filharmonie Středního Saska
(Mittelsächsische Philharmonie)
z německého Freibergu v 17:30

Antonín Dvořák:    Drobnosti pro dvoje housle a violu, op. 75a
I. Cavatina. Moderato

II. Capriccio. Poco allegro
III. Romanza. Allegro
IV. Elegie. Larghetto

Eugène Ysaÿe:    Sonáta pro dvoje sólové housle op. “posthume”
I. Poco lento, maestoso – Allegro fermo

II. Allegretto poco lento
III. Finale. Allegro vivo e con fuoco

Antonín Dvořák:    Tercet C dur pro dvoje housle a violu, op. 74
I. Introduzione. Allegro ma non troppo

II. Larghetto
III. Scherzo. Vivace

IV. Tema con variazioni. Poco adagio

Sbor Coro Castel Penede – Nago
z italského Valle di Ledro v 19:00

Arr: Andrea Mascagni    In cjl e jé une stele
Arr: Arturo Benedetti Michelangeli    Vien moretina
Arr: Arturo Benedetti Michelangeli    La bella al mulino
Arr: Antonio Pedrotti    Belle rose
Arr: Arturo Benedetti Michelangeli    Entorno al foch
Arr: Aladar Janes    Soreghina
Arr: Antonio Pedrotti    L’è tre ore che son chi soto
Arr: Luigi Pigarelli; S. Pedrotti    La pastora
Arr: Renato Dionisi    Ninna nanna
Arr: Luigi Pigarelli    Dov’é la mia patria
Arr: Arturo Zardini    L’emigrant
Arr: Luigi Pigarelli    E col cifolo del vapore
Arr: Antonio Pedrotti    Al comando dei nostri ufficiali
Arr: Renato Dionisi    Siam prigionieri
Arr: Luigi Pigarelli    Ai preat
Arr: Luigi Pigarelli    La montanara

*změna programu vyhrazena

Součástí Dne s Antonínem Dvořákem jsou letos rovněž dva Koncerty 
přátelství, pořádané ve spolupráci s městem Příbram a zahraničními 
partnerskými městy – Freibergem a Valle di Ledro. Koncerty se 

konají v kostele sv. Jakuba, vstup na koncerty je ZDARMA.



Petr Nekoranec
operní galakoncert

Místo konání:

Divadlo A. Dvořáka Příbram, 19:00 hod.

7. června

V rámci koncertu proběhne vyhlášení vítěze
7. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele

do 40. let a rovněž předání Ceny města Příbram.

Účinkují:
Petr Nekoranec – tenor

PKF – Prague Philharmonia
diriguje: Robert Jindra

Program koncertu*:
W. A. Mozart (1756 – 1791):    Mitridate, re di Ponto: Předehra
W. A. Mozart:    Mitridate, re di Ponto: Se di lauri il crine adorno
W. A. Mozart:    Die Zauberflöte: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
W. A. Mozart:    Cosí fan tutte: Předehra
W. A. Mozart:    Cosí fan tutte: Un’aura amorosa
W. A. Mozart:    Cosí fan tutte: In quel fiero contrasto
W. A. Mozart:    Idomeneo: Předehra
W. A. Mozart:    Idomeneo: Fuor dell mare

pauza

G. Bizet (1838 – 1875):    Carmen – předehra 3. jednání
G. Bizet:    Lovci perel: Je crois entendre encore
G. Donizetti (1797 – 1848):    L’elisir d’amore: Una furtiva lagrima
G. Rossini (1792 – 1868):    Il barbiere di Siviglia: Předehra
G. Rossini:     Il barbiere di Siviglia: Cessa di piú resistere

*změna programu vyhrazena



Petr Nekoranec je jednou 
z  nejvýraznějších osobností nastu-
pující pěvecké generace v  České 
republice. Od září  2018 je sólistou 
Stuttgartské opery, kde mezi jeho 
uměleckými závazky figurují tři velké 
role: Rossiniho Almaviva (Lazebník 
sevillský) a  Ramiro (Popelka) a  Do-
nizettiho Ernesto (Don Pasquale). Na 
podzim 2019 vydal Supraphon profi-
lové album French Arias, které Petr 
Nekoranec nahrál spolu s  Českou 
filharmonií pod taktovkou Christo-
phera Franklina.

V  letech 2016–2018 byl Petr Neko-
ranec frekventantem Lindemannova 
programu v  newyorské Metropolitní 
opeře, a to jako první Čech, který byl 
do tohoto významného dvouletého 
projektu přijat. V  letech 2014–2016 
byl členem Bavorské státní opery 
v  Mnichově a  jejího operního studia, 
kde vytvořil řadu rolí včetně titulních 
rolí v Rossiniho opeře Hrabě Ory a v Brittenově opeře Albert Herring. Za roli 
Alberta Herringa mu byla 28. 11. 2016 v Mnichově udělena Bavorská umělecká 
cena. V lednu 2018 převzal další prestižní cenu, tentokrát cenu Classic Prague 
Awards v kategorii Talent roku 2017.

Petr Nekoranec je laureátem řady prestižních evropských soutěží. V lednu 2017 
se stal absolutním vítězem jedné z nejslavnějších pěveckých soutěží, Meziná-
rodní soutěže Francesca Viñase, konané v Gran Teatre del Liceu v Barceloně, 
kde obdržel rovněž Cenu Plácida Dominga. V srpnu 2015 se probojoval do semi-
finále významné Mezinárodní pěvecké soutěže královny Sonji v Oslu. V červenci 
2014 se stal ve Vídni vítězem 1. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže nesoucí 
jméno slavné bulharsko-rakouské sopranistky Ljuby Welitsch a  v  září  2014 
obsadil druhé místo v  jedné z  nejnáročnějších světových pěveckých soutěží, 
Concours International de Chant ve francouzském městě Toulouse. Z domácích 
soutěží uveďme Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v  Karlových 
Varech, na níž v roce 2013 obdržel druhou cenu v kategorii Junior a celou řadu 
dalších cen včetně ceny Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Petr Nekoranec studoval zpěv na Konzervatoři Pardubice u Jarmily Chaloupko-
vé. V současné době spolupracuje také s italským operním tenoristou a peda-
gogem Antoniem Carangelem.

Petr Nekoranec je exkluzivně zastoupen agenturou Nachtigall Artists.

PKF — Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta 
Jiřího Bělohlávka (1946—2017) pod názvem Pražská komorní filharmonie. Od počátku 
sezony 2015—2016 stojí v jejím čele francouzský dirigent Emmanuel Villaume. Orchestr 
má ve svém „rodném listě“ vepsánu svěžest, energičnost a perfekcionismus, jež stejně 
jako lásku k hudbě vkládá do každého koncertu. Je ceněn pro svůj charakteristický zvuk, 
za nímž stojí mimo jiné jeho stěžejní repertoárová oblast — hudba vídeňského klasici-
smu.

Pravidelně účinkuje se světoznámými dirigenty a sólisty: H. Bicketem, J. Hrůšou, D. Sit-
kovetským, D. Newmanem, P. McCreeshem, M. Turkovićem, J. Rachlinem, G. Shaha-
mem, M. Vengerovem, D. Müllerem-Schottem, M. Maiským, S. Chang, G. Boldoczkým, 
J. Kaufmannem, D. Damrau, A. Netrebko, A. Pérez a dalšími. V minulosti měla tu čest 
spolupracovat s Ch. Hogwoodem, M. Argerich, J. Bronfmanem, A. Schiffem, L. Pava-
rottim, P. Domingem, A. Gheorghiu, E. Garančou, J. D. Flórezem, T. Hampsonem, M. 
Koženou, R. Villazónem a dalšími. Je pravidelně zvána na mezinárodní hudební festivaly 
a  vystupuje v  předních světových sálech (BBC Proms, Berliner Philharmonie, Dresd-
ner Musikfestspiele, MITO Settembre Musica, Pražské jaro, Festspielhaus Baden-Ba-
den, Elbphilharmonie Hamburk, Gasteig Mnichov, Tokyo Suntory Hall, Královská opera 
Muscat v Ománu a další).

PKF — Prague Philharmonia natočila přes 90 kompaktních disků pro přední domácí 
i světová hudební vydavatelství a za nahrávky má na svém kontě řadu ocenění: Zlatou 
desku RAC Kanada 2000, Cenu Harmonie 2001, Diapason d‘Or 2007. V roce 2016 získala 
za CD Héroïque s Bryanem Hymelem nominaci na International Opera Awards a v roce 
2017 za CD Bohemian Rhapsody s  Gáborem Boldoczkým nominaci na International 
Classical Music Award (ICMA). Její profilové CD Ravel—Debussy—Bizet na labelu War-
ner Classics z roku 2018 získalo skvělé kritiky v London Sunday Times či v Gramopho-
ne a časopis BBC Music Magazine jej zařadil mezi TOP10 nahrávek týdne. V roce 2019 
vyšla u Deutsche Grammophon nahrávka PKF s tenoristou Benjaminem Bernheimem 
a Emmanuelem Villaumem, který dirigoval i nejnovější profilové CD orchestru s díly Bo-
huslava Martinů a Antonína Dvořáka.
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Robert Jindra se naro-
dil roce 1977 v Praze. Absolvoval 
Pražskou konzervatoř v  oborech 
klasický zpěv a  dirigování. Od 
roku 2001 působí v Národním di-
vadle v Praze, kde nastudoval na-
příklad Mozartovu operu Così fan 
tutte, Smetanovy Dvě vdovy nebo 
Janáčkovy opery Příhody lišky 
Bystroušky a  Z  mrtvého domu. 
Dále zde dirigoval řadu děl čes-
kého i světového operního reper-
toáru nebo mimořádné koncerty: 
Mozartovy narozeniny a  České 
operní gala. V sezóně 2013/2014 
působil v ND rovněž na pozici hu-
debního ředitele opery.

Od února 2010 do listopadu 2014 
byl hudebním ředitelem opery 
Národního divadla moravsko-
slezského v Ostravě. Jindra spo-
lupracoval s  Deutsche Oper am 
Rhein v  Düsseldorfu/Duisburgu, 
dirigoval v  Norské opeře v  Oslu, 
ve Slovenském národním diva-
dle v Bratislavě, ve Státním divadle Košice nebo Divadle F. X. Šaldy v Liberci. 
Pravidelně vystupuje na významných festivalech jako je Pražské jaro, Smeta-
nova Litomyšl, Viva musica, Janáčkův máj či Festival Leoše Janáčka v Ostravě, 
Smetanova Litomyšl a Košická hudobná jar. Spolupracoval s řadou orchestrů – 
Pražská komorní filharmonie, Český národní symfonický orchestr, Plzeňská 
filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Janáčkova filhar-
monie Ostrava, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Moravská filharmonie 
Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovenská filharmonie, Státní 
filharmonie Košice, Essen Philharmonie nebo Anhaltische Filharmonie v De-
ssau.

V  letech 2019-2021 zastával post 1.Kapllmeister v  Aalto Musiktheater und 
Filharmonie Essen. V roce 2021 s mimořádným úspěchem debutoval na festi-
valu Bavorské státní opery v Mnichově s Dvořákovou Rusalkou. Z výjimečných 
sólistů, se kterými R. Jindra spolupracoval, jmenujme například O. Peretyatko, 
E. Westbroek, E. Maximovu, N. Secunde, E. Urbanovou, M. Hundeling, J. Ku-
rucovou, A. Kučerovou, G. Portu, A. Plachetku, F. Furlanetta, T. Konieczneho, 
F. van Akena, P. Mikuláše, R. Saccà, A. Bezuyena, P. Breslika, P. Černocha, Š. 
Margitu, Š. Kocána, J. Vodičku, M. Kozáka, L. Vondráčka a další.

V září 2021 se stal šéfdirigentem Státní filharmonie Košice a od září 2022 bude 
hudebním ředitelem Národního divadla v Praze.

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

KLUB PODNIKATELŮ:

Kožené a textilníKožené a textilní
zbožízboží

Dlouhá 80, Příbram

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE

písmo pozite na nápis VINARSTVI v logu Jarmila + znak
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21. 5. 19:00 hodin
Julie Svěcená – B
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