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27 | 6

BÍLÁ VODA kostel Navštívení Panny Marie
RANDEZ-VOUS S RADKEM BABORÁKEM
RADEK BABORÁK / lesní roh

28 | 6

ŠUMPERK kostel Zvěstování Panny Marie
ANTONÍN REICHENAUER: český VIVALDI
MUSICA FLOREA, Marek Štryncl

19:00

20:00

4 |7

19:00

5 |7

20:00

6 |7

20:00

8 |7

20:00

hlavní partner

vstupné

300 Kč

vstupné

300 / 260 Kč

KRÁLÍKY klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
ROMANTICKÉ VARHANY
WACLAW GOLONKA, varhany (PL)

vstupné

200 Kč

vstupné

RAČÍ ÚDOLÍ (u JAVORNÍKA) Tančírna
GABRIELA VERMELHO + GADREW WAY

250 Kč

LOUČNÁ NAD DESNOU kulturní dům Skleník
FOLKLORECLASSIC
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ, housle a CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JANOUŠKA

vstupné

250 / 220 Kč
vstupné

ŠTERNBERK chrám Zvěstování Panny Marie
ENSEMBLE BAROQUE QUINTET

200 Kč

10 | 7

KARLOVA STUDÁNKA hudební hala Horských lázní
VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH DOB
LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ, ENSEMBLE LUCIS

16 | 7

BLUDOV zámek
DOPISY OLZE GARAJOVÁ / mezzosoprán
ŠOLCOVÁ / harfa; ZAWADSKÁ / mluvené slovo

19 | 7

JESENÍK kongresový sál PLL
ENDYMIO (BAROKNÍ OPERA)
ENSEMBLE DAMIAN

24 | 7

VELKÉ LOSINY státní zámek (nádvoří)
PIPERS
CLARINET FACTORY

300 / 260 Kč

31 | 7

MARŠÍKOV kostel sv. Archanděla Michaela
KONCERT PRO 51 STRUN
JANA BOUŠKOVÁ / harfa; JOSEF ŠPAČEK / housle

200 / 260 Kč

19:00
19:00
20:00

1 5 . R O Č N Í K

ve spolupráci s

Brosmannovým festivalem duchovní hudby

21:00

19:00

21 | 8

19:00

RAČÍ ÚDOLÍ (u JAVORNÍKA) Tančírna
LÁSKA OPRAVDIVÁ
Q VOX / vokální soubor

12 | 9

RAPOTÍN velký sál KKC
HRAJEME VÁM DNES ČESKOSLOVENSKÝ DŽES
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY

13 | 9

ŠUMPERK klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
ORATORIUM VERSUS REQUIEM: HORÁLEK VERSUS MOZART
MUSICA FLOREA, Marek Štryncl

19:00
19:00

vstupné

220 / 180 Kč
partner
rodina Mornstein-Zierotin

partner

vstupné

300 Kč

vstupné

250 / 220 Kč
vstupné

vstupné

vstupné

ŠTERNBERK augustiniánský klášter
BARDOLINO

22 | 8
19:00

hlavní partner

220 Kč

partner

vstupné

220 Kč

hlavní partner

vstupné

300 / 250 / 200 Kč
generální partner

vstupné

450 / 400 / 350 Kč

MgA. Roman Janků

PhDr. Lubomír Zaorálek

ředitel festivalu

ministr kultury České republiky

Vážení hudební přátelé.

Vážení přátelé,

Jsem nesmírně rád, že Vás mohu pozdravit na začátku 15. ročníku Mezinárodního festivalu Klášterní
hudební slavnosti. Období od posledního koncertu minulého ročníku bylo pro nás všechny velice
náročné. Pandemie udeřila s novou razancí a já byl celou zimu v napětí, jestli budeme letos vůbec
moct pozvat naše příznivce na koncerty KHS. Ale rok 2021 je jiný nežli rok 2020. Dennodenně jsme
sledovali vývoj pandemie a následné uvolňování či zpřísňování opatření. Nebyli jsme paralyzováni
něčím, co jsme nikdo neznal, ale pečlivě jsme připravovali různé scénáře festivalu i případné přeložení na rok 22. Ale to nebylo nutné.
S radostí jsem sledoval, jak se situace v jarních měsících zklidňuje, a následné uvolňování nám všem v organizačním týmu dodávalo
novou energii a naději, že rok 2021 bude festivalu přát.
Letošním tématem festivalu je ČESKÁ HUDEBNÍ ROZMANISTOST. České země se mohou pochlubit obrovskou hudební tradicí
a mimořádnou interpretační úrovní ve všech oblastech hudby. Chtěli jsme tímto programem vzdát hold českým hudebním velikánům
minulosti, některé nově představit či přímo objevit, chtěli jsme představit českou interpretační špičku v oblasti klasické vážné hudby,
ale také nabídnout večery českých interpretů s vlastní hudební produkcí. To vše se skrývá pod letošním tématem a já věřím,
že si z programu festivalu může vybrat opravdu každý. Při pohledu do katalogu festivalu mám velkou radost, doufám, že ji přenesu
i na vás.
Těším se na setkání na koncertech festivalu v srdci Jeseníků a doufám, že se začínáme vracet k běžnějšímu kulturnímu životu.
Všichni se opatrujme a užívejme kulturního léta.

je mi milým potěšením, že mohu jménem Ministerstva kultury pozdravit Klášterní hudební slavnosti.
Jsem velmi rád, že se pořadatelům povedlo uspořádat i přes obtížné podmínky letošní ročník
festivalu s tak skvělým obsazením a v takovém rozsahu.
Už druhý rok bojujeme s koronavirem, a i když se nyní zdá, že se začíná blýskat na lepší časy, stále
ještě nemáme vyhráno – minimálně se ještě nějaký čas budeme z následků epidemie vzpamatovávat, což pro hudebníky, kteří museli
strpět dlouhé měsíce nečinnosti, platí dvojnásob.
Jsem však optimistický. Ze všech stran dostávám zprávy, že se akce letos konat budou a je o ně zájem. O tom ostatně svědčí i vámi
organizovaný festival.
Přeji si, aby si k němu diváci opět našli cestu a aby z naplánovaných koncertů odcházeli všichni s úsměvem na rtech a naladěni
na optimistickou strunu.

Jan Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
Vážené dámy a pánové,

Jana Boušková
patronka festivalu
Vážení a milí posluchači, vážení hudební přátelé,
je mi obrovským potěšením vás co nejsrdečněji uvítat na letošním již 15. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti. Všichni věříme, že tento rok již nebude
poznamenán žádným omezením, tak jako tomu bylo v historicky nepříznivém, pandemickém roce
2020. Já, jako patronka tohoto festivalu, si nejen vážím obrovské obětavosti celého festivalového
týmu, obzvlášť ředitele festivalu, pana Romana Janků, který i v tomto nesnadném období nepřestal
věřit v lepší budoucnost hudebního dění a zůstal oporou celého festivalu, ale jsem vděčná i vám všem, drahým a věrným
posluchačům, kteří nepřestali hudbu a umění potřebovat ke svému životu, a i díky tomu může festival žít dál.

Klášterní hudební slavnosti jsou vždycky výjimečné. A nejinak tomu bude letos. Jejich hlavní téma
– Česká hudební rozmanitost – naznačuje, že letošní patnáctý ročník se opět zařadí mezi špičku
kulturních událostí v Olomouckém kraji.
Těší mě, že navzdory těžké situaci vyvolané celosvětovou epidemií koronaviru se pořadatelům akce
podařilo zajistit nabitý hudební program, který pokryje celé léto. A nejen to – posluchačům se představí hvězdy české hudební scény,
jejichž vystoupení budou jistě nezapomenutelným zážitkem. Já osobně se na ně už teď moc těším. Pozornost si zaslouží také umístění
jednotlivých koncertů do netradičních lokací – kromě kulturních domů se hudebníci představí i v kostelech, klášteře nebo v místních
zámcích.
Děkuji organizátorům Klášterních hudebních slavností za skvěle odvedenou práci. Návštěvníkům festivalu pak přeji hezké chvíle
strávené s rozmanitou hudbou v rozmanitém kraji.

Pro mě je velkou radostí, že se s vámi i letos setkám jako interpret a moc se na vás těším. Koncerty na Klášterních hudebních
slavnostech jsou vždy naplněné překrásnou atmosférou, na kterou se nezapomíná a já tímto všem děkuji. Letošní ročník festivalu
je výjimečný a já jsem přesvědčena, že každý posluchač si vybere z pestré dramaturgie, která je vždy bohatá nejen na špičkové
interprety, ale také na obrovsky širokou škálu nádherných skladeb.
Přeji vám, i celému festivalu, ať letos krásná hudba opět rozezní všechny síně Klášterních hudebních slavností a tím i srdce a radost
nás všech.
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RANDEZ-VOUS S RADKEM BABORÁKEM

27 | 6

klášterní kostel Navštívení Panny Marie
Bílá Voda

19:00

Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Miroslav Kocián, starosta obce Bílá Voda

RADEK BABORÁK / lesní roh
Jeden z nejlepších hornistů světa, Čech Radek Baborák, představuje
na festivalu svůj sólový program. Zazní skladby autorů, kteří se velkou
měrou historicky zasloužili o propagaci lesního rohu, a také transkripce
sólových skladeb J. S. Bacha, J. Brahmse, také G. Rossiniho, C. Debussyho
či lovecké fanfáry z různých období.

PROGRAM
Alexis Sombrun

Francouzské lovecké signály

(1875 - 1925)

Johann Sebastian Bach

3 tance

(1685 - 1750)

Gioacchino Rossini

Randevous en la chasse

(1882 - 1971)

V roce 1998 začala dlouholetá spolupráce s maestrem Seiji Ozawou (koncert k zahájení olympiády v Naganu). Baborák se stal členem
Saito Kinen Orchestra a Mito Chamber Orchestra. Členové Mito Chamber Orchestra iniciovali Baborákův vstup mezi dirigující sólisty.
Radek Baborák vystoupil jako sólista s nejvýznamnějšími světovými orchestry (Berlínská Filharmonie, Mnichovská Filharmonie, Bamberští
symfonikové, Radio France Lyon, Suisse Romande Geneva, Philharmonique de Strassbourge, Petrohradská ﬁlharmonie, Moskevská
ﬁlharmonie, Londýnský královský orchestr ad).
Zcela ojedinělá je Baborákova popularita v Japonsku, kam od roku 1994 pravidelně jezdí na turné, a kde vystoupil téměř se všemi japonskými
orchestry. Pro japonskou nahrávací společnost Octavia records (Exton, Cryston) zrealizoval v průběhu deseti let více než 20 cd titulů, mezi
nimi nahrávky J. S. Bacha. CD Baborak Ensemble bylo vyznamenáno cenou japonských kritiků.
Významnou a důležitou součástí hudebního života Radka Baboráka je komorní hudba. Založil a umělecky vede soubory Baborak Ensemble
v základním obsazení lesní roh a smyčcové kvarteto, Český hornový sbor pokračující v 300 - leté tradici hornové hry v Čechách, smyčcový
soubor Pražští komorní sólisté, u jehož zrodu stál v roce v roce 1960 Václav Neumann. Je členem Aﬄatus Quintet, se kterým získal 1. cenu
na soutěži ARD v Mnichově. Na recitálech vystupuje v duu s klavíristkou Yoko Kukuchi , s varhaníkem Alešem Bártou a harfenistkou Janou
Bouškovou. Je členem souboru Berlín - Mnichov - Vídeň Oktett, spolupracuje s Berlínskými barokními sólisty.

Radek Baborák začal studovat v osmi letech hru na lesní roh u profesora Karla Křenka. Pod jeho vedením se stal absolutním vítězem
rozhlasové soutěže Concertino Praga, získal 3. cenu na soutěži Pražského Jara, 1. místo v interpretační soutěži soudobé hudby a stal
se laureátem Grand Prix Unesco.

Tre composizioni per corno
Andante

(1833 - 1897)

/6

V sezónách sezónách 2003 – 2010 byl sólohornistou Berlínské ﬁlharmonie. S tímto orchestrem vystoupil pod vedením Simona Rattla
a Iana Bostrigema, Daniela Barenboima nebo Dmitrie Kitajenka.

Kadish

(1928 - 1990)

Johannes Brahms

Jeho koncerty jsou přenášeny a vysílány televizními a rozhlasovými stanicemi jako např. Euro Arts, BR, ARD, NHK, ČT, RTVE. Realizoval řadu
nahrávek pro vydavatelství EMI, Supraphon, Exton, Arte Nova, Artesmon, Animal music.

Radek Baborák působil jako docent v Boloni - Fondazione Arturo Toscanini, profesorsky hostuje na TOHO University Tokyo, Escuela superior
de Musica Reina Sophia a vyučuje na HAMU v Praze. Hornové kursy vedl v Německu a Švýcarsku.

(1927 - 2007)

Gustav Křivinka

Je hostem prestižních festivalů jako Salzburger Osterfestspiele, Maggiomusicale Fiorentino, Paciﬁc Music Festival, Festival Bílé noci
v St. Petersburgu, Suntory Hall Chamber music garden, International music festival Utrecht, Julian Rachlin and Friends Dubrovník, LePontes,
Jeruzalem chamber music festival, Smetanova Litomyšl, Pražské Jaro.

Variations for Pablo Picasso

(1976)

Lev Kogan

Hornista a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti klasické hudební scény. Za více než 25 let sólové kariéry oslovil svým
mimořádným muzikantským projevem posluchače v nejvýznamnějších kulturních centrech po celém světě. Mezi jeho dirigentské partnery
patří osobnosti jako Daniel Barenboim, Seiji Ozawa, Simon Rattle, Naame Jarvi, James Lewin, Vladimír Askhenazy, James de Priest, Marek
Janowski.

Monodie

(1867 - 1950)

Igor Stravinsky / Radek Baborák

/ lesní roh

Jako komorní hráč je pravidelně zván ke spolupráci s mimořádnými osobnostmi, mezi které patří klavíristé Yeﬁm Bronfmann, Andras Schiﬀ,
Itamar Golan, Denis Koshukin, Rudolf Buchbinder, Gerhard Opitz - houslisté Julian Rachlin, Janine Jansen, Guy Braunstein, Daishin Kashimoto,
Lorenz Nasturica, Boris Brovtsyn, violoncellista Julian Steckel, ﬂétnista Emmanuel Pahud, hobojisté Albrecht Mayer, Francois Leleux, zpěváci
Ian Bostridge, Thomas Quasthoﬀ, Waltraud Mayer.

(1792 - 1868)

Charles Koechlin

RADEK BABORÁK

KONCERT SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI S BROSMANNOVÝM FESTIVALEM DUCHOVNÍ HUDBY

Od roku 1990 - 1994 pokračoval ve studiích na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Bedřicha Tylšara. Během studií zvítězil na soutěžích
v Ženevě - 1993, Markneukirchenu - 1994, ARD v Mnichově - 1994. Obdržel cenu Grammy Classic Award - 1995 a cenu Dawidov.
V osmnácti letech mu bylo nabídnuto místo prvního hornisty v České ﬁlharmonii, zcela výjimečně bez konkurzu, na kterém setrval dva roky.
V letech 1996 - 2000 působil jako sólohornista Mnichovských ﬁlharmoniků. V roce 2001 uzavřel exkluzivní smlouvu u Bamberských Symfoniků.
Jeho působení v orchestrech se uzavřelo v Berlínské ﬁlharmonii v sezónách 2003 - 2010.
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ANTONÍN REICHENAUER: ČESKÝ VIVALDI
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kostel Zvěstování Panny Marie
Šumperk

20:00

Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Tomáš Spurný, starosta města Šumperk.

MUSICA FLOREA

MAREK ŠTRYNCL / umělecký vedoucí

Antonín Reichenauer je znám především jako autor chrámové hudby, ale poslední léta přinesla překvapení v podobě
objevů jeho instrumentálních děl, která jsou stylově velice blízká dílům Antonia Vivaldiho. Reichenauer působil
ve službách hraběte Morzina, který byl velkým mecenášem umění. Byl také podporovatelem italského skladatele Antonia
Vivaldiho, který hraběti věnoval mj. 4 houslové koncerty známé dnes jako Čtvero ročních dob. Odtud pramení také
Reichenauerova vynikající znalost Vivaldiho díla. Musica Florea jako rezidenční soubor letošního ročníku festivalu přiváží
tento program premiérově.

PROGRAM
Anonym

Sonata a 3

(konec 17. st.)

Antonio Vivaldi

Sinfonia pro smyčce a continuo g moll, RV 157

(1678 - 1741)

Allegro - Largo - Allegro

Johann Caspar Ferdinand Fischer

Journal du pritemps. Suite No. I

(1656 - 1746)

Ouverture - Marche - Air des Combattans - Riguadon - Menuet - Chaconne

Antonín Reichenauer

Concerto d moll pro violoncello a smyčce

(1694 - 1730)

Allegro - Adagio - Allegro

Giovanni Battista Bononcini

Sinfonia (a6)

(1670 - 1747)

Antonio Vivaldi

Koncert „LA NOTTE“ pro ﬂétnu a smyčce g moll, op. 10/2, RV 439
Largo. Fantasimi - Presto. Largo - Presto - Largo - Allegro

Antonín Reichenauer

SONATA D dur

MUSICA FLOREA / rezidenční soubor festivalu v roce 2021
Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem jako jeden z prvních výrazných počinů na poli
stylově poučené interpretace v České Republice. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská
činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými rysy ansámblu.
Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty
i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století.
Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech, spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly
a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Diapason, cenu Zlatá Harmonie, ocenění Cannes Classical Award ad.).
Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci
nově objevených skladeb i skladeb již známých, které si ale zasluhují návrat k interpretační
původnosti. Musica Florea je též iniciátorem novodobých nastudování oper a baletů především
období baroka, často v novodobých premiérách (např. balet J. Starzera La guirlande enchantée,
světová premiéra Armidy G. Scarlattiho, balet Opuštěná Didó G. Angioliniho, opera J. J. Fuxe
Costanza e Fortezza, opera G. F. Händla, F. Bononciniho a F. Amadeiho Muzio Scevola,
která měla novodobou premiéru na festivalu Händel-Festspielle, divadelní slavnost Phasma
Dionysiacum Pragense, ad.). V roce 2014 vznikla pro přiblížení dobové divadelní praxe mobilní
scéna na principech barokního divadla Florea Theatrum.
Musica Florea se v posledních letech systematicky věnuje rovněž symfoniím Antonína Dvořáka
podle principů romantické interpretace na dobové romantické nástroje a pořizuje komplet jejich
nahrávek. Rozsáhlé oratorní skladby či mše pak realizuje Musica Florea ve spolupráci s vlastním
sborem Collegium Floreum, který také založil a jako sbormistr vede Marek Štryncl.

MAREK ŠTRYNCL

/ umělecký vedoucí souboru

Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již
během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské ﬁlharmonie.
Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello
na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených
na stylovou interpretaci. Spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory,
ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble,
Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní
ﬁlharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé
skladby. Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru
Musica Florea. Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce
se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007) nebo provádění romantické symfonické
hudby na dobové nástroje v původní interpretaci.
Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Univerzitě Karlově a barokní violoncello na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně. Jako umělecký ředitel působí téměř 10 let v Mezinárodní
letní škole staré hudby ve Valticích. Okouzlení „transcendentními“ principy dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného
barokního divadla Florea Theatrum.

Allegro - Adagio - Presto

MUSICA FLOREA
Magdalena Malá, Simona Tydlitátová - housle, Lýdie Cillerová - viola, Marek Štryncl - violoncello,
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HLAVNÍ PARTNER KONCERTU

Ondřej Štajnochr - kontrabas, Marek Špelina - ﬂétna, Iva Štrynclová - cembalo, Jaroslav Rouček, Karel Mňuk - trubky
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ROMANTICKÉ VARHANY

4 |7

19:00

kostel Nanebevzetí Panny Marie (klášter na Hedeči)

Králíky

Záštitu nad koncertem převzal Ing. Václav Kubín, starosta města Králíky

WACLAV GOLONKA / varhany (PL)
PROGRAM
Georg Friedrich Händel

Sinfonia z Oratoria Saul HWV 53 (upr. F. A. Guilmant / W. Golonka)

(1685 - 1759)

Gottfried Kirchhoff

Preludium a fuga c moll

(1685 - 1746)

František Xaver Brixi

Preludium F dur

(1732 - 1771)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sonata D dur op. 65 č. 5

(1809 - 1847)

Andante - Andante con moto - Allegro maestoso

Mikajolus Konstantinas Čiurlionis

Fuga cis moll

(1875 - 1911)

Daniar Dianov

Tarantela

WACLAV GOLONKA

/ varhany

Waclaw Golonka patří mezi nejvýraznější osobnosti polského
interpretačního umění současnosti. Svou uměleckou kariéru začal
v roce 1993, kdy absolvoval na Hudební akademii v Krakově obor
varhany pod vedením prof. T. Nowaka a následně v roce 1996 ukončil
studia na Hochschule für Musik ve Vídni ve varhanní třídě
prof. H. Haselböcka. Rozvoj jeho umělecké osobnosti dále ovlivnila
účast na mnoha mistrovských kurzech vedených světoznámými
varhanními virtuózy (L. Lohmann, M. Schneider, J. Guillou, M. Radulescu
a L. Rogg). Waclaw je laureátem Mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro 1994. Na této soutěži získal 2. cenu a byla mu udělena
také cena za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Je držitelem
3. ceny soutěže Musica sacra v Norimberku 1995 a vítězem soutěže
UNISA v Pretorii v Jihoafrické republice 1998, kde získal rovněž ocenění
za nejlepší provedení triové sonáty J. S. Bacha, za nejlepší recitál 3. kola
a za nejlepší interpretaci varhanního romantického koncertu
s orchestrem ve ﬁnálovém kole.
Jeho repertoár obsahuje díla od raného baroka po současnost.
Koncertoval v řadě míst Evropy (katedrály v Chartres, ve Vídni,
v Utrechtu, koncertní síně Obecního domu v Praze, ORF ve Vídni,
Meistersingerhalle v Norimberku, Národní ﬁlharmonie ve Varšavě,
Albert Hall v Nottinghamu) a na významných festivalech jako
např. v Londýně, Berlíně, Kodani, Brně, Krakově aj. Dále se představil
v USA (Museum of Art v Clevelandu, Dayton aj.), v Jižní Africe
(na univerzitách v Pretorii, v Kapském Městě, v Port Elizabeth,
a v Stellenbosch) a v Jižní Koreji při příležitosti kolaudace nových varhan
ﬁrmy Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt.
Na svém kontě má četné nahrávky pro Rakouský rozhlas ORF ve Vídni, Bavorský rozhlas, Holandský rozhlas NOS Hilversum a Český rozhlas.
Záznamy jeho recitálů na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro byly vysílány v rámci programové výměny Euroradia řadou
rozhlasových organizací sítě EBU. Nahrál rovněž hudbu pro TV Polsat a TV Katovice.
Waclaw Golonka je uměleckým ředitelem festivalu hudby J. S. Bacha ve svém rodném městě. Věnuje se také pedagogické činnosti
na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a na Hudební akademii v Krakově.

(1963)

Felix Alexandre Guilmant

Marche religieuse na téma písně Lift up your Heads op. 15

(1837 - 1911)
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GADREW WAY se zpěvem Gabriely Vermelho

5 |7

Tančírna
Račí údolí

20:00

GABRIELA VERMELHO

Pódiové zkušenosti získávala již během studií na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Ostravské univerzitě.
O její pěvecké multifunkčnosti a talentu svědčí jak úspěšná spolupráce s Orchestrem Gustava Broma, tak například se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu, s nímž pod taktovkou Vladimíra Válka provedla náročný sopránový part v jazzovém Requiem Ladislava Simona.
Vytvořila a spoluinterpretovala hudbu k dokumentárnímu ﬁlmu „Uloupené mateřství“ od režisérky Libuše Rudinské a v témže roce vytvořila a
interpretovala hudbu k tanečnímu představení „Echoes“ a „Havran“. V roce 2010 vytvořila hudbu pro baletní představení Jessie a Morgiana.

Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice

BOHUMILA BUDÍNSKÁ

PROGRAM
lidová / upr. G. Vermelho

Pres Brezovú

židovské lidové / upr. G. Vermelho

Yerushalayim Ani Ma‘Min

Gabriela Vermelho

Bohyně

/ housle

Bohumila začala hrát na housle ve čtyřech letech a svá studia započala na Gymnáziu Jana Nerudy ve třídě prof. H. Metelkové. Dále
pokračovala na Pražské konzervatoři u prof. P. Kudeláska a v roce 2012 úspěšně ukončila studia na Akademii múzických umění v Praze
ve třídě prof. J. Tomáška.
Od roku 2009 je členkou orchestru Státní opery Praha. V roce 2011 sólově vystoupila s Ústřední hudbou Armády ČR ve Dvořákově síni
Rudolﬁna. Již během studií se věnovala folklorní hudbě. Se souborem Špalíček se zúčastnila mnoha domácích i zahraničních festivalů a své
dovednosti si prohloubila při účasti na mnoha interpretačních kurzech – Ameropa v ČR, Illinois Wesleyan University a Bloomington v USA,
Conservatory Penrith v Austrálii.

(1976)

Pavel Fischer

/ housle

Zpěvačka, hráčka na housle a kvinton a herečka Gabriela Vermelho se řadí mezi nejvšestrannější a nejpozoruhodnější osobnosti naší hudební
a divadelní scény. Nevšední schopnost zvládnout stylově hudbu klasickou, jazzovou, folklórní a world music instrumentálně i pěvecky se
zhodnotily v roce 2005, kdy za roli čarodějky Evy v muzikálu Balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v režii Vladimíra
Morávka obdržela cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku.

Jedů chapci jedů

(1965)

HELENA VOVSOVÁ

Elvis Costello / Cassidy

Absolvovala Pražskou konzervatoř pod vedením prof. J. Rajniše a v roce 2012 Akademii múzických umění u prof. L. Malého. Již za studií se
zúčastnila kurzů komorní hudby v Litvě, interpretačních kurzů J. Žigmunda, B. Matouška a G. Demeterové a úspěšně vykonala konkurz
do European Union Youth Orchestra.

(1954)

Deliver Us, For Other Eyes

(1982)

lidové / upr. G. Vermelho

Číže to koníčky; Ej, tam dole; Neboj sa, Aničko

Aleksandra Vrebalov

Pannonia Boundless

(1970)

Elvis Costello / Cassidy

Who Do You Think You Are

Ondřej Brzobohatý / Gabriela Vermelho

Silencio

/ viola

Spolupracuje s mnoha českými orchestry jako je Talichův komorní orchestr, Český národní symfonický orchestr, Orchestr hl. města Prahy
FOK, Pražská komorní ﬁlharmonie PKF a Pražský komorní orchestr.
Procestovala Evropu, Japonsko či Jordánsko, kde doprovázela slavné
osobnosti, jakými jsou např. Andrea Bocelli, Plácido Domingo či José
Carreras., z osobností české a světové hudební scény to byli Sting,
Schlomo Mintz, Lalo Schifrin, Karel Gott, Dara Rolins nebo Support
Lesbiens. Od roku 2008 je členkou orchestru Národního divadla v Praze.

(1983)

David Balakrishnan

Tremors

ADRIANA VORÁČKOVÁ

(1954)

Gabriela Vermelho / Jan Žamboch

Verdun

(1975)

GADREW WAY

židovská lidová / upr. G. Vermelho

V‘taher Libenu

Gabriela Vermelho - housle

Pavel Fischer

Koně

Bohumila Budínská - housle

židovská lidová / upr. G. Vermelho

Hava Nagila
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Helena Vovsová - viola
Adriana Voráčková - violoncello

/ violoncello

Absolvovala Konzervatoř v Teplicích (prof. T. Strašil). Zúčastnila se
mezinárodních hudebních kurzů u J. Bárty, E. Rattaye, F. Smetany aj.
V současné době je členkou Českého národního symfonického
orchestru a převážně se věnuje komorní a orchestrální hře, díky čemuž
také měla možnost spolupracovat s osobnostmi jako je například
Andrea Bocelli, Itzhak Perlman, Shlomo Mintz, Libor Pešek, James
Morrison, Sting, George Michael, Hana Hegerová, Blue eﬀect, Serj
Tankian (System of a down). Při koncertních turné vystoupila na pódiích
po celé Evropě, Japonsku, Jižní Americe a Austrálii.
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FOLKLORECLASSIC

6 |7

20:00

KD Skleník
Loučná nad Desnou

Záštitu nad koncertem převzala Petra Harazímová, MBA, starostka obce Loučná nad Desnou

MARKÉTA JANOUŠKOVÁ / housle CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JANOUŠKA
Projekt FolkloreClassic jedinečným způsobem propojuje klasickou hudbu a moravský folklór. V první polovině programu zazní skladby autorů,
kteří byli ovlivněni českým a moravským folklorem, v druhé části programu je to folklór. Projekt zaznamenal mimořádný divácký úspěch,
obdržel vynikající recenze hudebních kritiků a byl oceněn ve ﬁnále prestižní soutěže Web Concert Hall Competition 2012.

PROGRAM
Leoš Janáček / upr. J. Janoušek

Moravská lidová poesie v písních

(1854 - 1928)

Stojí šohaj - Hájíčku

Jiří Janoušek

Pod háječkem pod zeleným, koncertní duo pro housle a cimbál

(1946)

Leoš Janáček / upr. J. Janoušek

Moravská lidová poesie v písních
Žaloval sa pták - Zelené

Sylvie Bodorová

Dža more

(1954)

Jan Gašpar Hrisko

Klarinetový tanec

(1935 - 2018)

Tomáš Drábek

Písně z Kopanic, pásmo písní o manželství

Jiří Janoušek

Jedla bych, jedla bych

Štefan Cikoš / upr. J. Nečas

Variace na východoslovenskou karičku pro cimbál

(1922 - 2015)

Jenő Hubay / upr. J. Janoušek
(1858 - 1937)
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/ housle

Na housle začala hrát v šesti letech ve třídě H. Metelkové. Po několikaletém studiu na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy a Pražské
konzervatoři pod vedením prof. D. Vlachové získala stipendium na prestižní Chicago College of Perfoming Arts of Roosevelt University,
kde studovala ve třídě prof. C. Forougha a prof. R. Chena, koncertního mistra Chicago Symphony Orchestra. Úspěšně absolvovala na Pražské
konzervatoři pod vedením prof. J. Foltýna. Na Akademii múzických umění v Praze byla první studentkou P. Šporcla a také studentka
prof. I. Štrause. V současné době ukončuje studium v magisterském programu na Hochschule für Music Hanns Eisler Berlin ve třídě
švédského prof. Ulfa Wallina. Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů, např. Shlomo Mintze, Shmuela Ashkenasiho, Eberhalda Feltze,
Michaela Fishenschlagera, Dory Schwarzberg, Rogera Chase, Fabia Bidiniho, Oly Karlssona, Patinky Kopec. Je též vítězkou letních kurzů Václava
Hudečka.
Markéta má za sebou přes šest set koncertů a recitálů v České republice, ale i po zemích Evropy či v Rusku, Ekvádoru a USA. Sólově vystoupila
v nejprestižnějších českých koncertních sálech a s významnými tělesy jako jsou Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Komorní ﬁlharmonie
Pardubice, Severočeská ﬁlharmonie Teplice ad. Učinkovala na festivalech ISA (Rakousko), Beyond Music Festival a Castello Music Festival
(Španělsko), Sevenoaks Music Festival (Velká Británie), Vesna v Rossii (Moskva), na prestižní festival Aurora Chamber Music (Švédsko), Classic
um Eins (Německo), Mezinárodní festival Český Krumlov, České doteky hudby, Dvořákův festival, Beethovenův festival ad. Mimo jiné byla
i ikonou nadačního festivalu Prager Kultur am Prager Platz v Berlíně.
Na koncertech spolupracovala s významnými umělci (Josef Suk, Václav Hudeček, Charles Olivieri-Munroe, Jiří Bělohlávek, Anton Zapf, Boris
Andrianov, Friedemann Riehle či Shlomo Mintz). Kromě sólové hry je Markéta též vyhledávanou komorní hráčkou. Je členkou Páleníčkova
klavírního tria.
Markéta se podílela na natáčení CD pod záštitou Maltské Filharmonie (Goldbergovy variace J. S. Bacha pro housle, violu a kontrabas), Český
Rozhlas zaznamenal její nedávný recitál a vydal CD se skladbami Jiřího Temla. Spolupracuje se švédským souborem Camerata Nordica,
belgickým Hulacourt Chamber Soloist, německým Kammersymfonie Berlin, Orchestrem Berg či jako jeden z umělců Festivalového orchestru
Českých doteků hudby.
Pedagogicky působí na International School of Music and Fine Arts v Praze, vedla mistrovské kurzy v Německu (Hudební konzervatoř
v Dinkensbühlu) a jako hostující profesor byla pozvána na mistrovské kurzy do španělského Benasque.
Markétě byl věnován jeden z dílů dokumentárního seriálu Nehasit, hořím! a byla jedním z protagonistů dokumentu Učedníci
hudby francouzského režiséra Richarda Dindoa. Její provedení Bachovy Ciaconny můžete slyšet ve ﬁlmu Vlk z královských Vinohrad.
Markéta hraje na housle Henry Lockey Hill a smyčec Dirk Löscher
laskavě zapůjčené ze soukromé sbírky.

Cikánský tanec

(1921 - 1980)

František Jančík

MARKÉTA JANOUŠKOVÁ

Scéna z čardáše č. 4 „Hejre Kati“ op. 32

CIMBÁLOVWÁ MUZIKA
JIŘÍHO JANOUŠKA
Cimbálová muzika Jiřího Janouška patří bezesporu k nejvýraznějším
cimbálovým muzikám u nás. Tvoří ji ti nejlepší muzikanti, mnozí
absolventi konzervatoří a hudebních akademií. Tato pražská kapela
je uznávaná nejen pro precizní provedení, ale i pro stylově čisté podání
podtržené citlivými úpravami Jiřího Janouška. O kvalitě svědčí nejen čtyři
natočená CD u renomovaných ﬁrem (Sony Bonton, Multisonic). Za CD
„Zlatý cimbál” muzika dokonce obdržela ocenění Zlatá deska za prodej
25 000 nosičů, což je v tomto žánru nebývalý úspěch.
Po mnoho let svého působení byla Cimbálová muzika Jiřího Janouška
součástí Českého souboru písní a tanců.
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KDYŽ JSI V ŠTĚSTÍ

8 |7

20:00

ENSEMBLE BAROQUE QUINTET

chrám Zvěstování Panny Marie
Šternberk

ENSEMBLE BAROQUE QUINTET

V roce 2017 natočil svůj debutový videoklip k Monteverdiho madrigalům Brněnský Monteverdi.

Jan Facilis Boleslavský, Jan Campanus Vodňanský nebo Samuel Capricornus - jména skladatelů období renesance
a baroka, kteří sami působili nebo mají nějakou vazbu na skladatele působící v Čechách. To je základ duchovního
programu souboru Ensemble Baroque Quintet. Mezi další autory programu patří Heinrich Schütz, Diettrich Buxtehude
nebo Claudio Monteverdi.

Heinrich Schütz
(1585 - 1672)

Claudio Monteverdi

Tereza Válková - soprán 2 a umělecká vedoucí
Martin Ptáček - alt
Jiří Miroslav Procházka - bas

Když jsi v štěstí

(???? - 1570)
(1572 - 1622)

Pavla Radostová - soprán 1

Jakub Kubín - tenor

PROGRAM

Jan Campanus Vodňanský

Těžištěm činnosti Quintetu je zejména madrigalová tvorba a duchovní moteta 17. století (Montevedi, Arcadelt, Lasso, Byrd, Schütz). Czech
Ensemble Baroque Quintet uvádí mimo jiné také premiéry skladeb soudobých skladatelů. Většina z děl byla zkomponována přímo pro EBQ:
J. Čiernik – Cyklus písní na slovenské lidové texty, M. Jakubíček – Maria, kantáta pro čtyřruční klavír a vokální quintet, madrigalový cyklus
L. Hurníka Poslední léto s Juliet na texty J. Tůmy, Jiří Miroslav Procházka – Bolebraní, M. Jakubíček – Deutsche Madrigalen,
M. Štědroň – I am no as seem to be a další
Soubor vystupoval na festivalech po celé České republice (Janáčkův máj, Concentus Moraviae, Barbara Maria Willi uvádí, Olomoucké barokní
slavnosti, Bacha na Mozarta!, Třebíčský hudební festival, hudební festival Znojmo aj.) i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo aj.)
a kromě mateřského orchestru Czech Ensemble Baroque pracoval také s Capellou Appollinis Barbary Marie Willi, souborem Musica Aeterna
Petra Zajíčka, klavírním duem Renaty a Igora Ardaševových a s mnoha dalšími. Na svém kontě má několik CD.

Záštitu nad koncertem převzal Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberk

Jan Facilis Boleslavský

Pětičlenný vokální ansámbl je tvořen mladými sólisty, kteří se specializují na autentickou interpretaci staré hudby. Soubor se zabývá také
vokální tvorbou autorů 20. století. Ensemble Baroque Quintet je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech Ensemble Baroque,
které je zaměřeno na autentické provádění velkých barokních oratorií, oper a kantát.

Diettrich Buxtehude
(1637 - 1707)

Psalm XXV
Odarion XCIV
Odarion XVI
Odarion X

Samuel Capricornus
(1628 - 1665)

Membra Jesu Nostri - Ad Pedes
Membra Jesu Nostri – Vulnerasti

Marek Čermák - varhaní positiv

Jesu dulcis memoria
Jesus in pace imperat

Musikalische Exequien
Christus ist mein Leben
Leben wir dem Herren
Das Blut Jesu Christi
Unser Wandel ist im Himmel
Gehe hin, mein Volk
Der Gerrechten Seelen
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
Die mit träen säen (Geistliche Chormusik)
Conﬁtebor Tibi Domine

(1567 - 1643)
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ANTONIO VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH DOB

10 | 7

19:00

hudební hala HLKS
Karlova Studánka

Nejznámější a také nehranější dílo Antonia Vivaldiho. Čtyři koncerty „Čtvero ročních dob“ byly komponovány ve své
podstatě jako programní hudba. Vivaldi zhudebnil sonety, které si pravděpodobně sám napsal, a které jsou nedílnou
součástí celého díla. Zároveň jsou jakýmsi návodem, jak jednotlivé části interpretovat.

PROGRAM
Antonio Vivaldi

Houslový koncert op. 8 č. 5 Es dur „La Tempesta di Mare – Mořská bouře“

(1678 - 1741)

Presto - Largo - Presto

Johann Pachelbel

Kánon a Gigue

(1653 - 1706)

Antonio Vivaldi

Houslové koncerty op. 8 „ČTVERO ROČNÍCH DOB“ (LE QUATTRO STAGIONI)
Koncert č. 1 E dur „Jaro“ RV 269
Allegro
Nadešla Vesna a čas radovánek, ptáci ji vítají veselým zpěvem a studánky, když dechnou do nich vánky zefírů, se sladkým zurčením přetékají. Hned nebe zahalí černým pláštěm, vstup Vesny oznámí hromy a blesky; hned zase utichnou a ptáci se znovu dávají do luzného
pění.
Largo e pianissimo sempre
Na svěží louce porostlé kvítím při milém šumění větví a stébel dříme pasáček koz s věrným psem po boku.
Allegro pastorale
Za zvuků syringy slavnostně tančí s nymfami pastýř pod líbezným loubím jara, jež v zářivé nádheře vzchází.

Koncert č. 2 g moll „Léto“ RV 315
Allegro non molto
V úmorném období slunečního žáru umdlévá člověk i stádo, pinie létem hoří; kukačka zakuká a jen se to rozlehne, přidá se hrdlička
a také stehlík svým zpěvem. Zavane mírný zefír, avšak ten neklid náhle přivolá severní vítr; zapláče pastýř, úzkost ho svírá, kruté bouře
se bojí a toho, co má nastat.
Adagio e piano - Presto e forte
Jeho znaveným údům nedopřeje odpočinku strach z blesků a z krutých hromů a z divého hejna much a komárů.
Presto
Žel, jeho obavy nejsou plané, hřmí a blýská se a těžké krupobití láme vzrostlé klasy zralého obilí.

Koncert č. 3 F dur „Podzim“ RV 293
Allegro
Vesničan slaví tanci a zpěvy s radostí šťastné dožínky a mnozí rozjařeni Bakchovým mokem užívají si, dokud je nepřemůže spánek.

Koncert č. 4 f moll „Zima“ RV 297
Allegro non molto
Zkřehle se chvět v mrazivém sněhu, v nelítostném vání strašného větru, pobíhat sem a tam a zimou podupávat a v nezměrném mrazu
cvakat zuby.
Largo
U krbu trávit klidné a spokojené dny zatímco venku déšť všechno smáčí.
Allegro
Opatrně kráčet přes led pomalým krokem a bát se, aby se neprolomil. Prudce se otočit, uklouznout, upadnout, znovu se postavit na led
a rychle utíkat, jen aby nepraskl a nerozevřel se. Cítit, že i přes zavřené a utěsněné dveře proniká Sirocco, Borea a všechny zápasící větry.
Taková je zima a takové jsou radosti, které přináší.

ENSEMBLE LUCIS
Viktor Mazáček - 1. housle, Jan Hádek - 1. housle, Jan Nykrýn - viola, Martin Sedlák - violoncello, Tadeáš Mesany - kontrabas,
Jiřina Dvořáková Marešová - cembalo

LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ

/ housle

Houslistka Lucie Sedláková Hůlová je absolventkou Konzervatoře v Praze a hudební
fakulty AMU. Na svém kontě má řadu úspěšných sólových vystoupení s orchestry
i s různými partnery v komorní hře. V roce 2004 se například s velkým úspěchem
představila jako sólistka Plzeňské ﬁlharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA
(Dvořákův Houslový koncert).
Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem, tvoří České smyčcové duo
a společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou hrají v klavírním triu Kinsky Trio Prague.
Často koncertuje se svým otcem, houslistou Pavlem Hůlou. Spolupracuje s varhanicí
Jiřinou Dvořákovou Marešovou. Je sólistkou a členkou komorního orchestru Praga
Camerata. Věnuje se také autentické interpretaci staré hudby, a to zejména
se souborem Capella Regia. Několik sezón působila v mládežnických orchestrech
(Orchestr Evropské unie, UBS Verbier Festival Orchestra), kde spolupracovala
s nejslavnějšími světovými dirigenty a sólisty. Se všemi těmito soubory i jako sólistka
absolvovala již stovky koncertů po celém světě v nejslavnějších koncertních síních
a natočila několik CD. Hraje na nástroj italského mistra 2. poloviny 18. století a na kopii
barokních houslí G. Guarneriho zhotovenou Daliborem Bzirským.

ENSEMBLE LUCIS
Komorní soubor Ensemble Lucis je složen z prvotřídních hráčů, členů různých
renomovaných komorních souborů, které spojuje radost ze společného muzicírování
a shodný způsob hudebního vyjadřování. Přesto, že soubor hraje na moderní nástroje,
všichni jeho členové mají zkušenosti a praxi v oblasti tzv. autentické interpretace, jejíž
prvky přenáší i sem. Sólistkou souboru a uměleckou vedoucí je houslistka
Lucie Sedláková Hůlová. Základní nástrojové obsazení je: sólové housle, dvoje housle,
viola, violoncello, kontrabas a cembalo nebo varhanní pozitiv.

Adagio molto
Nechť ustane tanec a umlkne zpěv, nechť konejší nás lehký, mírný vánek a období, jež každičkého zve, ať užije si přesladkého spánku.
Allegro
Za ranního rozbřesku vychází lovec s rohem a puškou, psi vyrážejí po stopě zvěři, jež před nimi prchá; je vyděšena velikým hlukem střelby
a štěkotu, hrozí se ran, uštvána úprkem, sevřena zmírá.
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SIMPLY
CLASSICS

POMÁHÁME KULTUŘE
V SRDCI JESENÍKŮ

Vyrábíme špičkové řezné nástroje
a rádi spojujeme síly s nejlepšími.
Proto jsme hlavním partnerem
Klášterních hudebních slavností.

Přejeme příjemně strávené chvíle
s klasickou hudbou.

www.dormerpramet.com

www.nemocnicesumperk.cz

Karlova Studánka
Horské lázně

Naše hlavní benefity:

Nejčistší vzduch ve střední Evropě
Unikátní architektonický styl
Nejvýše položené lázně v ČR
Bazénový komplex a mnoho dalších
procedur

Co se u náš léčí:

Nemoci onkologické
Nemoci oběhového ústrojí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz
s vnitřní sekrecí
Nemoci nervové
Nemoci pohybového ústrojí
Duševní poruchy
Nemoci kožní

DOPISY OLZE
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EVA GARAJOVÁ

sál zámku
Bludov

19:00

Záštitu nad koncertem převzal Ing. Pavel Ston, starosta obce Bludov

EVA GARAJOVÁ / mezzosoprán ZBYŇKA ŠOLCOVÁ / harfa
VALÉRIE ZAWADSKÁ / mluvené slovo
Po několik let strávených ve vězení psal Václav Havel své ženě Olze o všedních věcech, dotýkal se však i takzvaných
vysokých témat. Posléze jeho korespondence přerostla v zásadní ﬁlosoﬁcké a mravní sebevyjádření moderního
humanisty a demokrata. Dopisy Olze dávají jedinečným způsobem nahlédnout do myšlenkové dílny umělce, jehož
samozřejmá, organická politická angažovanost vedla nakonec až ke křeslu nejvyššího představitele státu.

PROGRAM
Georg Friedrich Händel

Ombra mai fu

(1685 - 1759)

Georg Friedrich Händel

Passacaglia pro harfu

Michal Müller

Missa brevis pro mezzosoprán a harfu

/ mezzosoprán
Řadu let spolupracovala se Státní operou Praha a pravidelně se objevuje
na koncertních pódiích v tuzemsku i v zahraničí, nezřídka po boku věhlasných
umělců, jakými jsou španělský tenorista José Carreras, slovenský klavírista
Marián Lapšanský, česká harﬁstka Kateřina Englichová, ﬂétnistka Žoﬁe Vokálková,
varhaník Jaroslav Tůma ad. Spolupracovala a spolupracuje s významnými dirigenty
a orchestry, např. Česká ﬁlharmonie, Slovenská ﬁlharmonie, Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, Pražská komorní ﬁlharmonie či Symphony Orchestra Tokyo.
Je označována za jednu z nejvýznamnějších interpretek písňové literatury své
generace v Česku i na Slovensku. Svou autentičností vzbuzuje pozornost také na
mezinárodní hudební scéně.

ZBYŇKA ŠOLCOVÁ

/ harfa
Již jako studentka získala 1. cenu na soutěži komorních souborů v belgickém
Neerpeltu v duu s harfenistkou Janou Bouškovou. Komorní a sólové hře se věnuje
po celá léta své hudební kariéry. V průběhu let spolupracovala
s mnoha významnými interprety a komorními soubory, např. s Virtuosi di Praga
a Oldřichem Vlčkem. Již dvě desítky let působí v souboru Duo Per la gioia
s 1. ﬂétnistou SOČR Mariem Mesanym. Na koncertních pódiích se pravidelně
setkává se špičkovými sólisty, jako je mezzosopranistka Eva Garajová, Martina
Kociánová, sopranistka Hana Jonášová, ﬂétnista Jan Machat, houslista Jaroslav
Svěcený, houslistky Silvie Vlčková a další. Její jméno ﬁguruje na titulech mnoha
CD, rozhlasových i televizních záznamů u nás i v dalších zemích Evropy. Její široký
záběr a orientace v mnoha hudebních stylech zosobňuje např. působení
v Rožmberské kapele, ale také koncerty populární hudby.

(1956)

Domenico Scarlatti

Concerto d moll pro violoncello a smyčce

(1660 - 1725)

Giuseppe Giordani

Caro mio ben

(1751 - 1798)

Bedřich Smetana / Hanuš Trneček
(1824 - 1884)

Vltava pro harfu sólo

(1858 - 1914)

Antonín Dvořák

Biblické písně op. 99

(1841 - 1904)

č. 4 Hospodin jest můj pastýř
č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou

Antonín Dvořák

Cigánské melodie op. 55
Když mě stará matka
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VALÉRIE ZAWADSKÁ

/ mluvené slovo
Česká herečka a jedna z nejznámějších dabérek (šestinásobná vítězka ankety
TýTý v této kategorii). Již na základní škole začala recitovat a navštěvovat taneční
a pěvecký kroužek, později i kroužek divadelní. I na šumperském gymnáziu
pokračovala v herectví a recitaci, a vyhrála opakovaně v letech 1973 - 1975
celostátní amatérské recitační soutěže Wolkerův Prostějov i Neumannovy
Poděbrady. Po maturitě v roce 1977 nebyla přijata na JAMU v Brně, ale získala
angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku jako elév. O rok později byla
přijata na DAMU v Praze, kterou v roce 1982 úspěšně dokončila. Následovalo
čtyřleté angažmá v Západočeském divadle v Chebu. Do Městských divadel
pražských byla přijata v roce 1986. Zde sama na konci roku 1993 svou působnost
ukončila a od té doby je na volné noze. Během své kariéry se objevila v několika
celovečerních ﬁlmech jako Rozpuštěný a vypuštěný nebo Snowboarďáci,
ale také v mnoha televizních inscenacích a seriálech (Dobrodružství kriminalistiky,
Četnické humoresky, Rodinná pouta, Ordinace v růžové zahradě 2…).
/ 27
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ENSEMBLE DAMIAN

kongresový sál PLL
Jeseník

Záštitu nad koncertem převzala Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník
Opera českého skladatele P. Davida Kopeckého Endymio (Kroměříž 1727) se dochovala pouze libretem. Novodobě
ji v neobarokní podobě zhudebnil a zinscenoval skladatel muzikolog Tomáš Hanzlík. Opera byla svého času prováděna
na dvoře olomouckého biskupa W. Schrattenbacha v Kroměříži.

ENDYMIONŮV PŘÍBĚH
Opera vypráví příběh o konﬂiktu mezi bohem lásky Amorem a bohyní lovu Dianou, která se nezabývá láskou,
ale pouze lovem, což také stvrdila zákonem. Amor se to snaží změnit a svým šípem lásky zajistí, že se Diana zamiluje
do pohledného mladíka Endymiona. Ten má ovšem oči jen pro svého pejska, který se mu v lese ztratí. Amorovy šípy
následně zasáhnou také členy Dianiny družiny, kteří na svůj objevený cit různě reagují a dostávají se do komplikovaných
situací. Sama Diana je Endymionem při svém vyznání lásky odmítnuta. Amor se cítí vítězně. Diana ovšem zjistí, že Aurilla
z její družiny také miluje Endymiona a mstí se. Objevuje se první volání po zrušení jejího zákona. Endymio je zdrcen
ztrátou svého psa a žádá o věčný spánek. Diana je nakonec sama a ruší svůj zákon o lásce. Každý může milovat.
OBSAZENÍ:
ENDYMIO
DIANA
AURILLA
THYRSUS
SYLVANUS
AMOR
MORFEUS

Jan Mikušek / kontratenor
Markéta Israel Večeřová / soprán
Jana Synková / alt
Rostislav Baláž / tenor
Jiří Poláček / bas
Šimon Hron / pohybová role
Marek Říhák / pohybová role

Bel Canto, Jana Synková / sbormistr
Ensemble Damian
Tomáš Hanzlík / dirigent

Od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se Ensemble Damian zaměřuje téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní
a soudobé hudby. V první oblasti čerpá z bohatého fondu českých a moravských archivů, ve druhé spolupracuje převážně
se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru.
Ensemble Damian má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního
orchestru a komorního sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem
a jinými operními zvyklostmi. Pro interpretaci barokní hudby používá kopie dobových nástrojů. Soubor se rovněž snaží opouštět
schéma klasické koncertní prezentace a koncipovat své programy do tematicky propojených ploch. Věnuje se převážně scénickému
provádění barokních i soudobých oper. Cílem není historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný
širokému spektru diváků. V řadě projektů soubor kombinuje historické, moderní a netradiční nástroje. Soubor působí při Katedře
hudební výchovy UP v Olomouci.
Největším projektem Ensemble Damian bylo v létě 2011 účinkování na operním „maratonu“ Pražské barokní slavnosti, kde odehrál
72 představení. Od roku 2013 pořádá soubor obdobnou akci v domácím prostředí pod názvem Olomoucké barokní slavnosti. Vedle
toho soubor pravidelně pořádá koncem roku festival Opera Schrattenbach, zaměřený na soudobé hudební divadlo. Soubor provozuje
rozebiratelnou divadelní scénu Theatrum Schrattenbach a používá rozsáhlý depozitář originálních kostýmů.

TOMÁŠ HANZLÍK / umělecký vedoucí
Hudební skladatel a muzikolog Tomáš Hanzlík (1972) je uměleckým vedoucím Ensemble Damian (zal. 1996) a zároveň impresáriem
kočovného divadla Theatrum Schrattenbach (2004). Je dramaturgem tří olomouckých festivalů: Baroko (od r. 1998, v r. 2009 udělena
cena Olomouckého kraje), Opera Schrattenbach (od r. 2005), Olomoucké barokní slavnosti (od r. 2013). Zároveň je uměleckým
vedoucím Dětské opery Olomouc při SGO (zal. 2006), pro kterou napsal řadu původních titulů. Je odborným asistentem na KHV PdF
UP (od r. 2004). Vedle pedagogické činnosti (od r. 2001) se věnuje kritickým edicím staré české hudby (T. N. Koutník: Requiem ex Es,
Salve Regina Capucinorum ex d, Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu ex C – 1998, Choceňský manuskript – 2000, Hudba piaristických
klášterů I. – 2003). V letech 1996 - 98 byl zaměstnán jako redaktor pro vážnou hudbu a folklór v Českém rozhlase Olomouc, se kterým
spolupracuje externě doposud. Od roku 1993 pravidelně koncertuje jako dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje. S Ensemble
Damian uvádí vedle staré hudby a vlastních děl také soudobé autory z minimalistického okruhu. Účinkoval na festivalech Maraton
soudobé hudby Praha, Forfest Kroměříž, Janáčkův Máj Ostrava, Janáčkovy Hukvaldy, Bezručova Opava ad. Se souborem prezentoval
ČR netradičními operami také na turné v Pobaltí, Německu a v Itálii. V řadě Barokní opera a oratorium pražského FOK (2004) uvedl
operu Johanna Huga Wilderera La Nascita del Diamante (Zrození diamantu) a v rámci festivalu Hudební fórum Hradec Králové (2006)
českou premiéru opery Three Tales Steva Reicha.
1. února 2004 premiéroval Hanzlík v projektu Národního divadla Bušení do železné opony vlastní operu Yta innocens (Nevinná Yta,
V. Zouhar: Coronide, Zouhar - Hanzlík: Torso; 2004) a objednávku na celovečerní operu pro Národní divadlo (Slzy Alexandra Velikého
– premiéra 25. ledna 2007). V letech 2009 - 10 vytvořil a premiéroval rozsáhlé hudební drama Labyrint vášně. V roce 2011 uvedlo
Národní divadlo v Brně ve světové premiéře jeho operu La Dafne (společně s V. Zouharem). Zatím posledním operním kusem je volná
rekonstrukce nedochované Monteverdiho Ariadny (společně s V. Zouharem). Výrazně se také podílí na vizuální stránce produkcí
Ensemble Damian a to jak po stránce pohybové (rétorická barokní gestika) tak výtvarné (návrhy a výroba dekorací a rekvizit
z papírmaše) ve spolupráci s kostýmní výtvarnicí Vendulou Johnovou. V letech 2005 - 2010 vlastním nákladem zrekonstruoval
klasicistní kovárnu v Doubravici, kde žije a tvoří opery, sochy a obrazy.
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CLARINET FACTORY

nádvoří
Státní zámek Velké Losiny

Záštitu nad koncertem převzala Ing. Jana Fialová, starostka obce Velké Losiny

CLARINET FACTORY
JINDŘICH PAVLIŠ / klarinet VOJTĚCH NÝDL / klarinet
LUDĚK BOURA / klarinet PETR VALÁŠEK / basklarinet
Představte si hudební dílnu nebo laboratoř, do níž vám dodají trochu klarinetového umění, klasické hudební vzdělání,
trochu ethna, jazzu a dejme tomu i minimalismu. Vy dodáte chuť improvizovat, nakoupíte nejmodernější elektroniku
a technologie, pozvete zajímavé hosty a začnete zkoumat, tvořit a hlavně komunikovat s posluchači. Z prostředí,
jež vytvoříte, pak vzejde svébytný žánr, jenž může mít leccos společného se zavedeným termínem crossover, ale ještě
svobodněji se dá vyjádřit jako „hudba bez hranic“.

PROGRAM

PIPERS
Název programu vychází ze stejnojmenné desky, kterou Clarinet factory vydali v roce 2020 u vydavatesltví Supraphon.
Na tomto albu CF opět posouvají svůj zvuk o několik úrovní dále a s hravostí sobě vlastní mění zažité chápání klarinetu
i možností jeho využití. Hudba je to nevšední, těžko škatulkovatelná, ale o to podmanivější a zajímavější.
Album Pipers (*2020) bylo oceněno dle WMCE jako 22. nejlepší album roku (ze 708 nominací)

•
•
•
•
•
•

první český soubor, který se nominoval na showcase Classical: NEXT v Rotterdamu (2019)
první český soubor, který se nominoval na kanadský showcase Mundial Montréal (2018)
vítězové Classic Prague Awards v kategorii Crossover (2017)
úspěšný showcase v rámci WOMEX (2015)
hosté pražského vystoupení Bobbyho McFerrina (2009 + 2015)
vítězové silně obsazené soutěže International Songwriting Competition v Nashvillu (USA) - 2005.

Počátky čtyřčlenného hudebního tělesa Clarinet Factory, které v roce 2021 oslaví dvacet sedm let na scéně, se váží
k době studií všech členů na pražské AMU. Tehdy byla doménou čtveřice Jindřich Pavliš, Vojtěch Nýdl, Luděk Boura
a Petr „Pepíno“ Valášek především interpretace klasiky a jazzu. Clarinet Factory se ale brzy posunuli k experimentům
napříč hudebními žánry, od aranžování ke komponování, k touze hudbou sdělovat a komunikovat nezávisle na žánrech
či generační příslušnosti.
Clarinet Factory během své dosavadní kariéry spolupracovali s Bobby McFerrinem, Janou Koubkovou, Filharmonií
Brno, PKF Prague philharmonia, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Radkou Fišarovou, Ivou Bittovou; Lenkou
Dusilovou a Beatou Hlavenkovou ve společném projektu Eternal Seekers, ale i s Tata Bojs, Floexem či Joe Achesonem
z Hidden Orchestra. V řadě site speciﬁc vystoupení spolupracovali s intermediálním umělcem Petrem Niklem
a legendárním perkusionistou Alanem Vitoušem.
Mezi další milníky v kariéře Clarinet Factory pak patří hudba k ﬁlmům Hidden Things či Smrtelné historky – část Maják
(2016), vítězství v prestižní soutěži International Songwriting Competition v americkém Nashvillu se skladbou Orlík.
Od roku 2014 vystupují Clarinet Factory pravidelně také s taneční skupinou VerTeDance ve společném projektu
„Korekce”, který sklízí úspěchy a skvělé recenze doslova po celém světě a od svého vzniku již získal mnoho prestižních
cen. (CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 2016, TANEČNÍ INSCENACE ROKU 2014 / HERALD ANGEL AWARD 2015 / MESS
FESTIVAL AWARD 2015 …).
„…Clarinet Factory se novým albem opět výrazně posunuli, a jen potvrzují
starou pravdu, že držet se vlastní vize – navzdory počátečnímu nepochopení či
tápání – se vždy vyplácí. Jak pro soubor samotný, tak pro jeho posluchače.
A těch stále přibývá, i mezi mladšími, kteří jinak o „vážnou“ hudbu nezavadí.
I v tom se skrývá přínos jedinečného souboru a jeho nahrávek.“
– ČT24 – Česká televize, 24. 9. 2020
„…Pokud má nějaká česká kapela dar rozdávat svou hudbou to nejlepší,
co se dá od tohoto abstraktního, prastarého i věčně nového umění očekávat,
jsou to Clarinet Factory.“ - Ostravan.cz, 15. 10. 2017
„…to je základní deviza kvarteta: spolehlivě „vyšívá“ své zdánlivě jednoduché,
často se opakující vzory jako přesný stroj z fabriky. A ten je schopen uvést
posluchače až do transu.“ – Hospodářské Noviny, 30. 3. 2017
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kostel sv. Michaela Archanděla
Maršíkov

19:00

Záštitu nad koncertem převzala Ing. Jana Fialová, starostka obce Velké Losiny

JANA BOUŠKOVÁ / harfa JOSEF ŠPAČEK / housle
Camille Saint-Saëns

Fantasie pro housle a harfu, op. 124

(1835 - 1921)

I. Poco allegretto
II. Allegro
III. Vivo e grazioso
IV. Largamente
V. Andante con moto
VI. Poco adagio

Sergej Prokofjev

Sonáta pro housle sólo D dur , op. 115

(1891 - 1953)

I. Moderato
II. Andante dolce. Tema con variazioni
III. Con brio. Allegro precipitato

Antonín Dvořák / upr. J. Boušková

Sonatina G dur, op. 100

(1841 - 1904)

I. Allegro risoluto
II. Larghetto
III. Scherzo
IV. Finale. Allegro

Bedřich Smetana / Jana Boušková

/ 32

Vltava pro harfu sólo

(1970)

Maurice Ravel / upr. J. Boušková
(1875 - 1937)

/ harfa

Jana Boušková absolvovala konzervatoř v Praze a Ostravskou univerzitu ve třídě profesorky Libuše
Váchalové. Ve studiu posléze pokračovala na renomované Indiana University u profesorky Susann
McDonald. Získala přední ocenění na nejvýznamnějších harfových soutěží 1. cena/ Zlatá medaile/
na Mezinárodní harfové soutěži v USA v roce 1992 a 2. cena na Mezinárodní harfové soutěži v Israeli
v roce 1992. Mezi další četná ocenění patří i vítězství v Concours International de Musique de Chambre
v Paříži a v Torneo Internazionale di Musica v Itálii. Za mimořádné koncertní úspěchy a přínos v rozvoji
hry na harfu získala ocenění ve Švýcarsku. V Čechách jí bylo uděleno jako první interpretce klasické hudby
vůbec ocenění nejvýznamnějších žen České republiky.
Od roku 2005 je Jana sóloharﬁstkou České ﬁlharmonie. Pravidelně vystupuje sólově i v komorních
sestavách na významných domácích i světových koncertních pódiích a festivalech. Mezi nejvýznamnější
patří její sólové recitály v Alice Tully Hall – Lincoln Center (New York), v Theatre Châtelet v Paříži,
ve vídeňském Musikvereinu, na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo Berliner Festtage. Je častým hostem komorních koncertů
na festivalech v Německu, Estonsku, USA, Francii.
Jana se díky výrazným uměleckým úspěchům rychle stala velmi žádanou harﬁstkou vystupující na renomovaných světových pódiích nejen
sólově, ale i komorně s interprety, ke kterým patří např. Maxim Vengerov (turné Evropa a Izrael), Jurij Bashmet, Patrick Gallois, Josef Špaček,
Jiří Bárta, Christian Tetzlaﬀ, Sharon Kam, Josef Špaček, Jiří Bárta, Radek Baborák či Mstislav Rostropovič.

PROGRAM

(1824 - 1884)

JANA BOUŠKOVÁ

Tzigane, koncertní rapsodie

Jako sólistka předních a světových orchestrů (např. Česká ﬁlharmonie, PKF - Prague Philharmonia, Stuttgartská ﬁlharmonie, Chicago
Sinfonietty, Amsterdam Sinfonietty, Israel Philharmonic Orchestra, Tokyo Chamber Orchestra) vystoupila v nejvýznamnějších světových
koncertních sálech. Jana Boušková nahrála přes dvě desítky CD pro domácí i zahraniční ﬁrmy, natáčí pro rozhlasové a televizní společnosti.
Od roku 2019 je profesorkou na prestižní Royal College of Music v Londýně a od roku 2007 docentkou na Hudební fakultě Akademie
múzických umění v Praze. Je pravidelně zvána k účinkování na světových harfových kongresech a sympoziích a vede Mistrovské kurzy
po celém světě.

JOSEF ŠPAČEK

/ housle

Josef Špaček studoval pod vedením renomovaných pedagogů Idy Kavaﬁan a Jaime Lareda na Curtisově
hudebním institutu ve Filadelﬁi nebo Itzhaka Perlmana na newyorské Juilliard School. Studium
na Pražské konzervatoři absolvoval pod vedením Jaroslava Foltýna. Je laureátem světově proslulé
mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, získal první cenu v mezinárodní houslové soutěži
Michaela Hilla (Nový Zéland) a třetí cenu a cenu poroty mladých na mezinárodní houslové soutěži Carla
Nielsena (Dánsko). Na prestižní soutěžní přehlídce Young Concert Artists International Auditions
v New Yorku získal druhou cenu.
Josef vystupuje s významnými orchestry po celém světě. V posledních deseti letech se na světových
pódiích objevil například s Českou ﬁlharmonií, Orchestre de Paris, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,
Bamberger Symphoniker, Konzerthausorchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich a dalšími.
Stejnou pozornost jako sólovým recitálům věnuje Josef i komorní hudbě a je pravidelným hostem festivalů i koncertních sálů v Evropě
nebo Asii a v USA. Na pódiích se v rámci komorních souborů objevuje po boku předních světových instrumentalistů, jakými jsou
např. Gil Shaham, Kian Soltani, James Ehnes, Clemens Hagen, Gerhard Oppitz, Noah Bendix-Balgley, Máté Szücs, Miroslav Sekera,
Tomáš Jamník, Sharon Kam, Kristóf Baráti, Zoltan Fejervari a Suzana Bartal.
Josef spolupracuje s uznávanými dirigenty, jako jsou např. Jakub Hrůša, Semjon Byčkov, Manfred Honeck, Valerij Gergiev, a mnoho dalších.
Nahrává sólová CD i CD s komorní hudbou pro mnohá světová vydavatelství, v poslední době pro SUPRAPHON. V roce 2011 se stal historicky
nejmladším koncertním mistrem České ﬁlharmonie a na této pozici setrval devět sezón až do roku 2020. Orchestr jej v roce 2016 jmenoval
rezidentním umělcem. Josef Špaček hraje na housle “LeBrun; Bouthillard” Guarneri del Gesù cca. 1732 zapůjčené od společnosti
Ingles & Hayday.
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CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
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augustiniánský klášter (atrium)
Šternberk

Záštitu nad koncertem převzal Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberk

BARDOLINO

je uskupení nacházející inspiraci v etnické hudbě celého světa.
Své pojetí obohacuje o prvky jiných žánrů a vytváří tak svůj jedinečný
hudební jazyk. Jejich netradiční, originální pojetí hudby je přivedlo
k řadě spoluprací s jinými výraznými interprety nejen české scény,
například Ivou Bittovou, Zuzanou Navarovou či Jethro Tull. Bardolino
vzniklo z iniciativy tří hudebníků známých z působení ve Škampovu
kvartetu, v KOA nebo v Kapralova Quartet – houslisty Pavla Fischera,
violoncellistky Margit Koláčkové a perkusisty Camila Callera. Po čase
se k Bardolinu přidává zpěvačka Jana Procházková (vokální trio Triny)
a akordeonista Jakub Jedlinský (Escualo Quintet).

MARGIT KOLÁČKOVÁ

Na pomyslné cestě kolem světa prožijeme s Bardolinem mnoho dobrodružství, ve kterých navštívíme divoké a mystické
Kelty, prosluněné Španělsko, na skok zastavíme na Balkánu i u nespoutané cikánské hudby, meditovat budeme v Číně
a Indii, a letecky to vezmeme do Severní a jižní Ameriky.

PROGRAM
irský reel

Irish Madly / upr. P. Fischer

skandinávské melodie

Fanitullen / upr. P. Fischer

písně sefardských židů

Los Bilbilicos, Bre Sarika / upr. P. Fischer

indická Raga

Čínský Sheng / upr. J. Jedlinský a M. Koláčková

Camilo Caller

Lajka pichitanka, peruánská píseň

(1975)

Astor Piazzolla

BARDOLINO

(1921 - 1992)

Oblivion
Libertango, argentinské tango / upr. J. Jedlinský

severoamerický bluegrass

Fischer´s hornpipe / upr. P. Fischer

moldavsko cikánská píseň

Dumbala dumba / upr. P. Fischer

cikánská píseň a lamentace

Marel o del, Nane so chal / upr. P. Fischer

/ violoncello

Je absolventkou Státní konzervatoře Ostrava, Akademie múzických umění Praha a Mistrovských hudebních kurzů v italské Sieně.
Dlouhou dobu působila v souboru Rejchovo trio a Kaprálová Quartet, byla také koncertní violoncellistka Talichovy komorní
ﬁlharmonie.
V současnosti hraje v hudebně literárních projektech s Alfrédem Strejčkem, Taťjanou Medveckou, ale především v souboru Bardolino.
Spolupracovala a spolupracuje s předními českými a zahraničními orchestry a významnými umělci jako jsou Česká ﬁlharmonie,
Doshisha University Orchestra in Japan, Josef Suk, Václav Hudeček, Pavel Šporcl, Shlomo Mintz,, Škampovo kvarteto, Hana Hegerová,
Ian Anderson, Jethro Tull a další. Pedagogicky působí nebo působila na Music Academy Prague, Yamaha škola, hudebně pedagogické
projekty Lidové tradice současnosti, Kjóto – Praha.

PAVEL FISCHER

/ housle

Je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. 20 let byl primáriem Škampova kvarteta. Mezi lety 1994
až 1998 byl hostujícím umělcem v londýnské Wigmore Hall. Během své kariéry spolupracoval s mnoha významnými umělci, mezi
nimiž byli například Josef Suk, Jiří Bárta, Iva Bittová, Kathryn Stott, Ian Anderson, Jethro Tull a další. Pavel rovněž vystupoval na řadě
významných koncertních míst jako je například Carnegie Hall/New York, Wigmore Hall/Londýn, Sydney Opera Concert Hall.
Zkomponoval tři skladby pro smyčcové kvarteto s premiérou v Carnegie Hall v New Yorku a aranžuje skladby pro Bardolino Music.

JAKUB JEDLINSKÝ

/ akordeon

Akordeonista, bandoneonista a hudební pedagog Jakub Jedlinský absolvoval Konzervatoř v Pardubicích, Západočeskou univerzitu
v Plzni a Mistrovskou třídu na Hudební akademii v Dánském Esbjergu u doc. Jytte von Rüden. Pravidelně spolupracuje s Českým
rozhlasem, účinkuje na mezinárodních hudebních festivalech v ČR i v zahraničí (Německo, Dánsko, Polsko, Rakousko, UK, Holandsko).
Vedle uskupení Bardolino působí v Escualo Quintetu a v Gabriela Vermelho & GaRe (moderní chansony). V neposlední řadě
spolupracuje s českým houslistou Pavlem Fischerem. Jakub Jedlinský vyučuje na Konzervatoři v Pardubicích hru na akordeon
a předměty hudební teorie, jako pedagog akordeonu působí také na ZUŠ ve Vysokém Mýtě.

JANA PROCHÁZKOVÁ

/ zpěv

Vystudovala sólový zpěv u profesoky Jany Šímové, soukromou muzikálovou školu Petra Novotného a SPgŠ obor učitelství. Účinkovala
v muzikálech Krysař, Kráska a zvíře, Hamlet, Drácula. Byla jednou ze zakládajících členek vokálního tria skupiny Triny, členkou hudební
skupiny Camael, v níž je autorkou mnoha skladeb, nyní je stálou členkou Bardolina. Vystupovala na hudebních festivalech
např. Khamoro, Struny podzimu, České doteky hudby, Benátská noc, Rock for People, festival Antonína Dvořáka a jiné.

/ 34

/ 35

LÁSKA OPRAVDIVÁ
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Q VOX
Mužské vokální kvarteto Q VOX bylo založeno v roce 1997, jeho členové
jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě
je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový koncertní i operní,
dirigování, hudební aranžmá, pedagogická práce, …).

Tančírna
Račí údolí

Repertoár ansámblu zahrnuje mnoho programů a cappella (zpívaných
skladeb) napříč žánry i staletími od středověku po nejžhavější
současnost. V některých programech vystupuje i s hosty, například
cimbalistkou a zpěvačkou Zuzanou Lapčíkovou, kytaristou Lubomírem
Brabcem či sopranistkou Lenkou Cafourkovou – Ďuricovou a dalšími.

Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice

Q VOX také pravidelně spolupracuje s dirigentem a aranžérem Milošem
Machkem a předními českými symfonickými orchestry (ﬁlharmonie
v Brně, Zlíně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Teplicích a Karlových
Varech) – programy Po stopách gospelu (2007), Pink Floyd Classic (2010),
Symphonic Queen (2011), Beatles Mania (2013), Rolling Rock (2015),
Christmas Dreams (2017) nebo Symphonic Rock Show (2019).

Q VOX
PROGRAM
Leoš Janáček

Orání

(1854 - 1928)

Pavel Křížkovský
(1820 - 1885)

Leoš Janáček
(1841 - 1904)

Antonín Dvořák
(1841 - 1904)

Zdeněk Kaňák
(1910 - 1911)

Oldřich Halma
(1907 - 1985)

Martin Šujan

Keď ja pojdzem

(1974)

Odvedeného prosba
Utonulá

černošské spirituály

výběr

Láska opravdivá
Divím se milému
Vínek stonulý
Ach, vojna
Ó lásko!
Zavedený ovčák
Hostina (Pět sborů pro mužské hlasy na slova litevských národních písní op. 27)
Vlk mi radu dal
Husaři
Polka
A keď prišlo bílé ránko
Zahrajte ně, husličky
Chodila Maryška

Dalším směrem, kterým se Q VOX vydává, jsou jevištní projekty, například humorně scénický žert Kocourkovský Kabaret z Kufru,
což je pocta legendárnímu Pěveckému Sdružení Učitelů Kocourkovských s texty V+W v režii Magdaleny Švecové. Dále hudebně
scénická koláž Český Orloj – Cesta Poutníka, spojující hudbu Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s verši Karla Šiktance v režii Tomáše
Pilaře, nebo program Kvítí Milodějné, kde je Leoš Janáček představen nejen jako skladatel, ale též sběratel lidových písní. Zde jsou
partnery Q VOXu cimbalistka a zpěvačka Magdaléna Múčková a cimbálová muzika Danaj ze Strážnice, ženská pěvecká skupina Marína
ze Zvolena a klavírní improvizátor Martin Jakubiček.
První proﬁlové album vydal soubor v roce 1998 ještě pod původním názvem České mužské vokální kvarteto, v roce 2001 vyšla
nahrávka Ach, vojna, vojna a následovaly tituly Janáček-Křížkovský Choirs (2004), publikem velmi žádaný Spirituals and Songs (2006)
a CD Grieg-Dvořák Male Choirs (2009).
Q VOX pravidelně koncertuje po celé České republice na samostatných koncertech i v rámci hudebních festivalů (např. Pražské jaro,
Smetanova Litomyšl, Mitte Europa, Zlatá Praha, Moravský podzim, Pražské hudební slavnosti, Svatováclavské hudební slavnosti,
Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Forfest Kroměříž, Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, aj.). V zahraničí zatím vystoupil
na Slovensku, v Polsku, Francii, Holandsku, Německu, Estonsku a Izraeli. V letech 2010 - 2015 byl organizátorem a garantem
hudebního festivalu VOCAL FEST BRNO.

Q VOX
Petr Julíček - tenor
Tomáš Badura - tenor / baryton
Tomáš Krejčí - baryton
Aleš Procházka - bas
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HRAJEME VÁM DNES ČESKOSLOVENSKÝ DŽES
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velký sál KKC
Rapotín

Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce Rapotín

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY
PROGRAM
Sláva Emanuel Nováček Mám život hrozně rád / text J. Gruss
Slunečnice / text J. Gruss
(1911 - 1979)
Jiří Traxler

Honba za písničkou / text K. Kozel

(1912 - 2011)

Jaroslav Ježek

Tři strážníci / text J. Voskovec a J. Werich

(1906 - 1942)

Petr Kareš (vl. jm. Karel Šroubek) Světla promenád / text K. Kozel
(1880 - 1956)

Kamil Běhounek

Můj kalendář / text K. Kozel

(1916 - 1983)

Jaroslav Ježek

City lights

Kamil Běhounek

Smutná nálada / text K. Kozel

Marián Stránský

Anča, Anča, Anča, Hana / text V. Stach

Jiří Traxler

Bloudění v rytmu / text K. Kozel

Jaroslav Ježek

Život je jen náhoda / text J. Voskovec a J. Werich
Babička Mary / text J. Voskovec a J. Werich
Když jsem kytici vázala / text J. Voskovec a J. Werich

Jaroslav Ježek

Svítá / text J. Voskovec a J. Werich

Kamil Běhounek

Kdy a kde / text K. Kozel
Kdopak – copak? / text K. Kozel

Jde o netradiční hudební zážitek plný jemných divadelních momentů, který vás vtáhne do atmosféry 30. a 40. let
minulého století, swingových barů, kaváren a tančíren. Nabitý hudební program připomene, jak československý jazz
žil nejen za první republiky, ale také v období války, a jak se v důsledku dějinných událostí dostal až za oceán. Vedle
legendárních ﬁlmových skladeb Slávy Emana Nováčka či Jaroslava Ježka z Osvobozeného divadla zazní melodie, které
proslavil orchestr Karla Vlacha a rovněž méně známé skladby pánů Jiřího Traxlera či Kamila Běhounka…

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY
Jazz, swing, Osvobozené divadlo, Tři strážníci, mládí…
…to jsou slova, která si patrně vybaví ten, kdo se někdy setkal
s Orchestrem Ježkovy stopy. Kolektiv jedenácti mladých
muzikantů, které uchvátila hudba, elegance a noblesa období
první republiky. Členové jsou absolventy Konzervatoře Jaroslava
Ježka, Pražské konzervatoře a HAMU. Od ledna 2020 Orchestr
změnil svou tvář a do čela se postavil v roli konferenciéra
a zpěváka Radek Žitný a nová zpěvačka Lenka Švestková.
Orchestr Ježkovy stopy se jako jediné profesionální těleso věnuje
české swingové hudbě, pravidelně vystupuje na festivalech,
samostatných koncertech, tančírnách, dobových večírcích
a dalších akcích po celé republice. Mimo to také na podzim
roku 2017 uvedl hudební revue Proč nemohu spát aneb příběh
Osvobozeného divadla, která je nejen hudebním ale i divadelním
zážitkem. Z této revue vyšlo i první stejnojmenné CD.

Petr Kareš (vl. jm. Karel Šroubek) Melodie nedá mi spát / text P. Kareš
Arnošt Kavka

Doktor Swing / text J. Moravec

(1917 - 1994)
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MOZART VERSUS HORÁLEK
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kostel Zvěstování Panny Marie
Šumperk

Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Tomáš Spurný, starosta města Šumperk

PROGRAM
Václav Horálek

Oratorium de Passione Domini nostri Jesu Christi

(? - ?)

(Opera Bohemica pro sacro die Veneris)

I. Introdutio – Largo, Alla breve,
II. Recitaivo – „Ach běda duše…“
III. Aria – „Přestaň bičovati…“
IV. Recitativo – „Ach jaké soužení…“
V. Aria – „Sem pohané, sem katané…“
VI. Recitativo (accompagnato) – „Co se soužíš…“
VII. Arietta – „Ach mé očičky, světlé hvězdičky…“
VIII. Recitativo – „Slyš, hříšnice…“

IX. Arietta –„Půjdu, kam vina má mě přemluvila…“
X. Recitativo – „Přestaň truchlivěti, nezoufej…“
XI. Aria – „Potup hříchův ohyzdnost…“
XII. Recitativo – „Spasitelné následovat budu rady…“
XIII. Aria – „Ach pospěšte nemeškejte…“
XIV. Recitativ – „Tak žel, tak oplakávej viny tvé…“
XV. Chorus – „Sem přistupte hříšníci…“

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem d moll, KV 626

(1756 - 1791)

IV. Offertorium:
Domine Jesu
Hostias
V. Sanctus:
Sanctus
Benedictus

I. Introitus
II. Kyrie
III. Sequentia:
Dies irae
Tuba mirum
Rex tremendae
Recordare
Confutatis
Lacrimosa

VI. Agnus Dei
VII. Communio

Oratorium de Passione Domini nostri Jesu (1735) českého skladatele Václava Horálka je novodobou premiérou. Dílo bylo spartováno
teprve před několika lety. Oratorium je komponováno na český text, sólové party jsou svěřeny alegorickým postavám Svědomí,
Naděje, Duše a Zoufalství. Protipólem této skladby je světoznámé Requiem W. A. Mozarta.

MUSICA FLOREA / rezidenční soubor festivalu v roce 2021
Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem jako jeden z prvních výrazných počinů
na poli stylově poučené interpretace v České Republice. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky,
badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými
rysy ansámblu. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby,
orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století.
Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech, spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly
a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Diapason, cenu Zlatá Harmonie, ocenění Cannes Classical Award ad.).
Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených skladeb i skladeb
již známých, které si ale zasluhují návrat k interpretační původnosti. Musica Florea je též iniciátorem novodobých nastudování oper
a baletů především období baroka, často v novodobých premiérách (např. balet J. Starzera La guirlande enchantée, světová premiéra
Armidy G. Scarlattiho, balet Opuštěná Didó G. Angioliniho, opera J. J. Fuxe Costanza e Fortezza, opera G. F. Händla, F. Bononciniho
a F. Amadeiho Muzio Scevola, která měla novodobou premiéru na festivalu Händel-Festspielle, divadelní slavnost Phasma
Dionysiacum Pragense, ad.). V roce 2014 vznikla pro přiblížení dobové divadelní praxe mobilní scéna na principech barokního divadla
Florea Theatrum. Musica Florea se v posledních letech systematicky věnuje rovněž symfoniím Antonína Dvořáka podle principů
romantické interpretace na dobové romantické nástroje a pořizuje komplet jejich nahrávek. Rozsáhlé oratorní skladby či mše pak
realizuje Musica Florea ve spolupráci s vlastním sborem Collegium Floreum, který také založil a jako sbormistr vede Marek Štryncl.

COLLEGIUM FLOREUM

Collegium Floreum je smíšený pěvecký sbor složený z profesionálních zpěváků, sbormistrů, učitelů, hlasových poradců a studentů
zpěvu, které spojuje hluboký zájem o historicky poučenou hudební interpretaci a kteří mají zkušenost z mnoha ansámblů a pěveckých
sdružení v Čechách (Regnis, Fons...). Sbor založil při souboru Musica Florea dirigent Marek Štryncl.
Sbor Collegium Floreum se uplatňuje v repertoáru od baroka až po romantismus (v poslední době např. J. A. Fridrich: Musica in luctu,
J. K. Vaňhal: Missa C dur, J. J. Ryba: Stabat Mater, A. Dvořák: Hymnus „Dědicové Bílé hory“ ad.)

MAREK ŠTRYNCL / umělecký vedoucí souboru

Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích
funkci koncertního mistra Severočeské ﬁlharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello
na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci. Spolupracuje
s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky,
The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní
ﬁlharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. Zájem o dobovou
interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea. Nevyhýbá se ani experimentálním projektům,
kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007) nebo provádění romantické symfonické hudby
na dobové nástroje v původní interpretaci. Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Univerzitě Karlově a barokní violoncello
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jako umělecký ředitel působí téměř 10 let v Mezinárodní letní škole staré hudby
ve Valticích. Okouzlení „transcendentními“ principy dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného barokního divadla
Florea-Theatrum.

Michaela Šrůmová - soprán (Anima - Duše), Aneta Patrasová - alt (Spes - Naděje), Jaroslav Březina - tenor (Consciencia - Svědomí)
Miloš Horák - bas (Desperatio - Zoufalství)

GENERÁLNÍ PARTNER KONCERTU
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Ústředním tématem bude hudba českého skladatele
JIŘÍHO ANTONÍNA BENDY, od jehož narození v roce 2022 uplyne 300 let.
Benda ve své době platil za skladatele mimořádných kvalit a ovlivnil množství svých
současníků i nástupců.
Festival bude koncipován jako celonárodní vzpomínka na skladatele, který dal světu
hudební melodram a kterého obdivoval i Mozart.
Bendovo působení v Německu přiblíží zahraniční umělečtí hosté, melodram jako hudební
formu představíme nejen s hudbou J. A. Bendy, ale také jeho českých následovníků.
Uslyšíme premiéru Bendovy opery, program festivalu nabídne ale také hudbu jeho
současníků (především českých), a především vystoupení vynikajících českých
i zahraničních umělců světových kvalit.

Tisk: Trifox s. r. o.
1. vydání, 2021
Náklad 2500 kusů
Změna programu vyhrazena.

TÝM KHS
Roman Janků (ředitel a dramaturg KHS)
Štěpánka Šoupalová (PR & Marketing), Ivana Žůrková (produkce a propagace), Pavel Hrubý (Marketing & prodej)
Marcela Nováková (produkce)
Alžběta Janků (asistent produkce)
Zdeněk Nováček (foto), Jan Barančík (videoprezentace míst koncertů), Hana Šanovcová (květiny)
Radek Jandík (technické zajištění ozvučení a osvětlení)
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