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nejVýznaMnějŠí
počiny roku 2016

koncert k 120. Výročí české filharMonie 
začátek roku 2016 patřil dvěma mimořádným výročním koncertům. hned na 4. ledna připadlo 120. výročí prvního ve-
řejného koncertu české filharmonie. tehdy, v roce 1896, stál za dirigentským pultem antonín Dvořák a řídil program 
z výhradně svých skladeb. Šéfdirigent jiří Bělohlávek připravil k jubileu orchestru repliku programu, která se lišila od 
originálu jen v drobnosti: vypustil původní slovanskou rapsodii č. 3, aby mohly zaznít kompletní Biblické písně, kte-
rých před 120 lety bylo v orchestrální verzi k dispozici jen pět. sólového partu se ujal sólista Berlínské státní opery  
jan Martiník. Vedle Biblických písní byla na programu koncertní předehra othello a symfonie č. 9 e moll „z nového světa“.

koncert u příležitosti 70. narozenin 
jiřího BělohláVka

V sobotu 13. února se v rudolfinu sešla velká řada osobností, aby popřály k 70. narozeninám šéfdirigentovi jiřímu 
Bělohlávkovi. jak jinak mohl oslavit jubileum než koncertem, a to s českými i zahraničními umělci, s nimiž ho pojí 
umělecké i osobní přátelství. s českou filharmonií, kterou v první polovině řídil jakub hrůša a ve druhé jiří Bělohlávek, 
tak vystoupili sopranistky karita Mattila, nina stemme, hibla gerzmawa, tenorista jaroslav Březina, basbarytonista 
adam plachetka, basisté jan Martiník a richard novák, klavírista paul lewis, houslista josef Špaček a violoncellista 
Václav petr. Velkým překvapením pro jiřího Bělohlávka na následné oslavě byl velký dort s postavami všech hráčů or-
chestru i jeho samotného, který vytvořil cukrářským tým hornistky kateřiny javůrkové jako dárek všech filharmoniků 
svému šéfdirigentovi.
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VýznaMné koncerty V průBěhu roku
na konci ledna zavítala do prahy dirigentská hvězda Valerij Gergijev. příprava abonentního programu pod jeho tak-
tovkou začala hned po gergijevově prvním angažmá s českou filharmonií v červnu 2014. Dirigent tehdy zanechal 
v orchestru velký dojem, přestože bylo málo prostoru ke zkoušení. program lednového abonentního koncertu sestá-
val z Beethovenova houslového koncertu D dur, jehož sólového partu se vynikajícím způsobem zhostil josef Špaček, 
a z koncertního provedení baletu igora stravinského svěcení jara, které je pro orchestr i dirigenta vždy velkou výzvou.
V rámci velikonočního týdnu, ve dnech 23. až 25. března, zazněla na abonentních koncertech skladba nejvhodnější 
– Stabat Mater antonína Dvořáka. Ve skvělém provedení šéfdirigenta jiřího Bělohlávka vystoupili sopranistka eri 
nakamura, mezzosopranistka elisabeth kulman, tenorista Michael spyres a basista jongmin park, pražský filharmo-
nický sbor a česká filharmonie.

Velkou událostí poloviny dubna bylo koncertní provedení opery leoše janáčka Její pastorkyňa. V jediném exkluzivním 
večeru zazněla opera ve špičkové interpretaci sólistů, sboru a české filharmonie, v nastudování šéfdirigenta jiřího 
Bělohlávka, který koncertní provedení oper zařazuje do svého uměleckého diáře pravidelně. k nastudování její 
pastorkyně, jejíž druhé provedení proběhlo 18. dubna v londýně, přizval jiří Bělohlávek sólisty karitu Mattilu (kostel-
nička), adrianu kohútkovou (jenůfa), jaroslava Březinu (Števa), aleše Brisceina (laca), dále svatoupluka sema, yvonu 
Škvárovou, lucii silkenovou, luďka Veleho, janu hrochovou, Martu reichelovou, kateřinu jalovcovou, kateřinu kně-
žíkovou a český filharmonický sbor Brno.

na konci dubna zavítala do rudolfina uznávaná osobnost světové hudební scény, německá houslová legenda Anne-
Sophie Mutter. Dirigent Manfred honeck připravil program, v jehož rámci zahrála s nesmírnou technickou brilancí 
i interpretačním mistrovstvím houslový koncert a moll antonína Dvořáka. Mimo to zazněly skladby památník lidicím 
Bohuslava Martinů a Beethovenova 7. symfonie. hojně navštívenou událostí byl v pátek 29. dubna mistrovský kurz 
anne-sophie Mutter, která je známá svojí podporou mladých talentů. 

V rámci dramaturgického záměru zvát pravidelně do sezony žijícího a dirigujícího skladatele byla do květnových abo-
nentních koncertů pozvána maďarská legenda Peter Eotvös. jeho široký záběr na poli interpretace hudby 20. a 21. století, 
stejně jako jeho tvůrčí a osvětová činnost jsou nevídané a pro českou filharmonii bylo jeho angažmá opravdovou událos-
tí. uvedl svoji skladbu speaking Drums, dále Melodii györgy ligetiho a symfonii č. 3 Witolda lutosławského. sólovým 
výkonem ve speaking Drums strhl publikum salcburský rodák, vynikající bicista Martin grubinger.

Ve středu 22. června se sešly tisíce lidí na pražském hradčanském náměstí, aby si vyslechly tradiční Open Air koncert 
české filharmonie. Další posluchači měli možnost koncert sledovat v přímém přenosu stanice čt art. pestrý program 
koncertu pod širým nebem představil některé ze skvělých sólistů, kteří se skromně ukrývají ve filharmonických řadách. 
V premiéře zazněla nová kompozice petra Wajsara pro čtyři fagoty, koncertní mistr jiří Vodička přednesl sarasateho ci-
kánské melodie, lukáš Moťka část koncertu pro trombón nino roty, hornistka kateřina javůrková vystoupila s Duka-
sovou Villanelou a Vladislav Borovka s piazollově oblivionu v úpravě pro anglický roh. koncert, který měl tradičně charitativ-
ní rozměr na podporu jednoho z projektů společnosti člověk v tísni, dirigoval petr altrichter a moderoval Marek eben.

Do své 121. sezony vstoupila česká filharmonie na přelomu září a října s hvězdným sólistou, houslistou joshuou Bellem 
v čajkovského houslovém koncertu D dur. Ve druhé polovině programu zazněla píseň o zemi gustava Mahlera, skla-
datelova niterná výpověď pro alt, tenor a orchestr. sólových partů se ujali mezzosopranistka Bernarda fink a tenorista 
pavel černoch, pro kterého byl tento koncert debutem s českou filharmonií. Zahájení sezony proběhlo samozřejmě pod 
taktovkou šéfdirigenta jiřího Bělohlávka.

její pastorkyňa V royal festiVal hall
po úspěšném koncertním provedení opery leoše janáčka její pastorkyňa v pražském rudolfinu se všichni interpreti pře-
sunuli do londýna, do prestižní royal festival hall, southbank centre, kam se česká filharmonie vrátila po dlouhých 
třinácti letech. pod taktovkou jiřího Bělohlávka zde 18. dubna vystoupili karita Mattila (kostelnička), adriana kohút-
ková (jenůfa), jaroslav Březina (Števa), aleš Briscein (laca) a další sólisté, český filharmonický sbor Brno a česká filhar-
monie. koncert vysílala živě britská stanice BBc a těšil se velkým ohlasům publika i hudební kritiky. Důkazem toho jsou 
pětihvězdičkové recenze v nejvýznamnějších britských denících The Daily telegraph, The independent, The guardian 
a dalších. podle ohlasů se touto událostí podařilo českou hudbu (nejen) v londýně propagovat v tom nejlepším slova smyslu.   

seMjon ByčkoV a čajkoVského projekt

V rámci čajkovského projektu, který zahrnuje postupné kompletní natočení symfonií petra iljiče čajkovského realizo-
vané českou filharmonií a dirigentem semjonem Byčkovem pro společnost Decca, vyšlo na podzim 2016 první cD 
se slavnou symfonií č. 6 „patetickou“ a symfonickou básní romeo julie. nahrávka získala nejvyšší ocenění u odborné 
kritiky a umístila se na předních místech ve světových žebříčcích. V rámci čajkovského projektu byla v červenci 2016 
nahrána další ze symfonií, a to třetí, zvaná polská. semjon Byčkov má od 121. sezony české filharmonie oficiální titul 
„umělecký ředitel čajkovského projektu“.
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turné čína
na podzimním turné po číně mezi 22. a 30. říjnem zazněla v podání české filharmonie na osmi koncertech výhradně 
hudba českých skladatelů. Vedle populárních antonína Dvořáka, Bedřicha smetany nebo leoše janáčka mělo čínské 
publikum možnost slyšet i v číně do té doby méně známé české autory Bohuslava Martinů, josefa suka, zdeňka fibi-
cha, oskara nedbala a další. jako sólisté v houslovém a violoncellovém koncertu antonína Dvořáka se v rámci turné 
hned několikrát představili koncertní mistři české filharmonie josef Špaček a Václav petr. orchestr řízený jiřím Bě-
lohlávkem vystupoval v posledních letech v číně poměrně pravidelně, vůbec poprvé však zahrál v jednom z hlavních 
čínských přístavů čching-tao, v milionových městěch Wu-chan a Šen-čen a v osmimilionovém nankingu. turné také 
obsahovalo dva koncerty na prestižním Beijing Music festivalu v pekingu a jedno vystoupení v šanghajském oriental 
arts centre – v sále s jednou z nejlepších akustik na světě. 

letní festiValy

V rámci turné na přelomu srpna a září (26. 8. – 9. 9.) vystoupila česká filharmonie na několika z nejvýznamnějších pódi-
ích evropské letní festivalové sezony. kromě koncertu na rheingau Musik festivalu v německém Wiesbadenu a na ote-
vřené scéně Wolkenturm u rakouského zámku grafenegg (grafenegg Musik festival) zavítal orchestr také na festivaly 
do italského Merana, švýcarské ascony a španělského formentoru. na závěr svého turné zahájil jeden z největších svát-
ků hudby v německu Beethovenfest Bonn. na všech koncertech vystupovala česká filharmonie se svým šéfdirigentem 
jiřím Bělohlávkem a s jednou z nejslavnějších světových houslistek současnosti, američankou hilary hahn.   

noVá řaDa „oBjeVy“
Do abonentní nabídky 120. sezony byla zařazena nová řada nazvaná „objevy“, projektovaná do sobotních odpoledních 
koncertů. jejím záměrem bylo přivézt v každé sezoně do rudolfina čtyři zajímavé dirigenty nastupující mladé generace, 
kteří jsou zároveň ve světě prověřeni a žádáni v těch nejlepších koncertních sálech. V rámci programového zadání měl 
každý z nich připravit jednu ze známých operních předeher, jeden instrumentální koncert a jednu z Beethovenových 
symfonií. první koncert cyklu se uskutečnil v roce 2015, zbylé tři spadají do roku 2016.  V programech roku 2016 vystou-
pili dirigenti alexander shelley (23. 1.), lahav shani (2. 4.) a cristian Macelaru (4. 6.) a také Venezuelan Manuel lópez-
gómez (17. 12.) v prvním programu pokračování řady „o“ ve 121. sezoně.
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turné něMecko
V roce 2016 se česká filharmonie objevila hned několikrát v prvotřídních německých sálech – kromě letních festivalů 
(Bonn a Wiesbaden) vystoupili orchestr a jiří Bělohlávek v březnu v norimberské Meistersingerhalle s klavíristou kiri-
llem gersteinem a na přelomu listopadu a prosince podnikla česká filharmonie po několika letech ryze německé turné, 
v rámci kterého zavítala do Düsseldorfu, hamburku, hannoveru, kolína nad rýnem a do Mnichova s hvězdnou gru-
zínskou klavíristkou katiou Buniatišvili. na divácky i umělecky velmi úspěšných koncertech zazněly skladby antonína 
Dvořáka, leoše janáčka a klavírní koncerty roberta schumanna, sergeje rachmaninova a petra iljiče čajkovského. 

český spolek pro koMorní huDBu 
při české filharMonii (čskh)

V roce 2016 probíhala již 121. sezona čskh a jako rezidenční soubor v první polovině roku pokračovalo renomované 
smetanovo trio. Ve druhé polovině roku, tedy ve 122. sezoně bylo rezidenčním souborem zemlinského kvarteto, které 
si ke dvěma koncertům pozvalo dva zahraniční hosty.

Ve čtyřech koncertních-abonentních řadách oslavily 30 let trvání dva vynikající české soubory: Wihanovo kvarteto 
a guarneri trio prague. tradičně patřily dva koncerty vítězům soutěží (Mezinárodní soutěže pražského jara a soutěže 
nadace B. Martinů). jednou za dva roky je jeden z koncertů v menších sálech cyklu hudební podvečery a Dopolední 
koncerty, věnován členům orchestrální akademie čf, vždy s dirigentem z řad členů čf. 

V posledních letech jsou do cyklů ve Dvořákově síni zařazovány koncerty komorních orchestrů a sborové koncerty. 
V první polovině roku to byl koncert sboru Martinů Voices se sbormistrem lukášem Vasilkem a ve druhé polovině roku 
koncert k 10. výročí úmrtí skladatele Viktora kalabise. filharmonický komorní orchestr zařadil do programu dvě kala-
bisovy skladby a celý koncert byl proveden s mimořádnou kvalitou nastudování.

Mimořádnou událostí roku byl písňový recitál pěvce richarda nováka k jeho 85. narozeninám 

( klavírní spolupráce jaroslav Šaroun), spojený s autogramiádou a prodejem nově vydaného cD, 

o jehož presentaci se postaral supraphon. koncert zaznamenal český rozhlas – stanice Vltava. 

spolupráce s čro se v posledních letech ustálila na pořízení cca sedmi záznamů z koncertů čskh a na jednom pří-
mém přenosu. záznamy z koncertů jsou vysílány většinou do měsíce po uskutečnění koncertu.

Dramaturgickou zajímavostí k předvánoční atmosféře bylo uvedení Michnovy loutny české v nastudování  ensemblu  
inégal  (dirigent adam Viktora). jednalo se o provedení původní verze s nově objevenými party prvních houslí a var-
han. průvodní slovo muzikologa dr. petra Daňka umocnilo výjimečnost objevu. ke koncertu byla vydána pamětní  
„knížečka“ s faksimilemi partů a textem loutny.

Vyvrcholením roku byl koncert z díla W.a.Mozarta a j. Myslivečka v podání sopranistky simony Šaturové a orchestru 
l‘ armonia terrena s dirigentem zdeňkem klaudou. koncert byl zřejmě nejnavštívenějším koncertem roku s velikým 
ohlasem u publika.

cenu čskh pro rok 2016 získalo sedláčkovo kvarteto
(Michal sedláček - 1.housle, jan Maceček - 2.housle, Vít kubík - viola a karel chudý - violoncello).
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eDukační činnost české filharMonie
rok 2016 byl v oblasti edukačních programů české filharmonie obdobím dalšího rozvíjení a růstu. nejen ve sféře kvan-
tity pořádaných programů (či ve zvětšování edukačního týmu), ale také v intenzivním a hlubším zaměření se některými 
významnými směry. na straně jedné to bylo další posílení sociálních a komunitních aktivit čf, při kterých jsme se kromě 
dětí v dětských domovech a nízkoprahových/komunitních centrech věnovali především podpoře setkávání, poznávání 
a porozumění romů a neromů (nejen) na poli hudby. 

rok 2016 byl významný také tím, že jsme navázali spolupráci s několika donory, kteří edukační programy čf začali finanč-
ně podporovat. jsou to americká nadace Bader philanthropies, program creative europe evropské unie a nadace agrofert.

V roce 2016 uspořádala čf celkem 359 jednotlivých edukačních akcí, tedy o 110 více než v roce předešlém. nejvíce 
bylo hudebních workshopů (tvořivých dílen pro děti), komunitních workshopů v praze a Vsetíně, dále pak workshopů-
mistrovských kurzů se světovými sólisty čf. Šlo dohromady o 273 akcí. celkem 44 programů tvořily koncerty pro děti 
a mladé lidi, pro rodiče s dětmi a také další mimořádné koncerty pro široké publikum. celkem 42 akcí představovala 
předkoncertní preludia – programy pro návštěvníky večerních abonentních koncertů české filharmonie – o něž je mezi 
obecenstvem stále větší zájem. pokud jde o počet návštěvníků, edukační programy v roce 2016 navštívilo anebo se jich 
aktivně účastnilo celkem 47 000 dětských i dospělých posluchačů. (to je o 8000 více než v roce 2015).

k nejvýznamnějším – a zároveň dlouhodobým a pokračujícím – akcím patřily: romano drom věnovaný dětem ze sociál-
ně vyloučených lokalit české republiky a slovenska a projekt společného orchestru hudebníků české filharmonie a žáků 
základních uměleckých škol z celé české republiky. V obou případech jde o trvalé snahy čf, v obou jde nejen o rozvíjení 
vlastního hudebního talentu, ale také o schopnost růst jako osobnost a zároveň nacházet porozumění s osobnostmi jinými.

společný orchestr čf-zuŠ

společný orchestr hudebníků české filharmonie a žáků základních uměleckých škol je důležitým pojítkem mezi světem 
hudebních profesionálů a mladých talentů, tedy filharmoniků a žáků zuŠ. V roce 2016 se konal už potřetí, opět ve spo-
lupráci s asociací základních uměleckých škol čr. 

co je smyslem tohoto společného orchestru? 

aby se potkali a vzájemně inspirovali mladí lidé, kteří jsou vedeni k hudbě v unikátní vzdělávací síti, a špičkoví profesio-
nální hudebníci; proto vede každou nástrojovou skupinu filharmonik, který se stává spoluhráčem i rádcem. aby se uká-
zal význam základního uměleckého školství jako druhu; proto se během prvních tří let projektu 2014–2016 v orchestru 
vystřídali žáci zuŠ ze všech krajů české republiky. a do třetice: aby se posílila schopnost „společné hry“ v nejširším slo-
va smyslu. ať už jde o cit pro orchestrální ansámbl, vnímavost pro jinou nástrojovou skupinu než jen pro tu svou. a v ne-
poslední řadě i o vzájemné porozumění a pochopení. Mezi těmi, kteří mají hudbu jako profesi a jsou už třeba desítky 
let srostlí se svými hudebními nástroji, a těmi, kteří musejí na cestě ke špičkovému výkonu zdolávat překážky, potřebují 
poradit nebo pomoci, ale jsou ochotní pracovat na sobě s nevídanou energií a neskrývaným nadšením.

V roce 2016 se projektu účastnilo 80 dětí a mladých lidí ze 30 zuŠek z karlovarského, Ústeckého, středočeského, jiho-
českého a olomouckého kraje. na závěrečném koncertu v rudolfinu 10. 4. 2016 vystoupili spolu se dvěma desítkami 
hudebníků české filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta jiřího Bělohlávka; na programu byla předehra „pohádka 
o krásné Meluzíně“ felixe Mendelssohna-Bartholdyho, nedokončená symfonie franze schuberta a noc na lysé hoře 
Modesta petroviče Musorgského. 

z ohlasů hudebníků zuŠ vybíráme: „tato zkušenost mi dala mnoho, ale to nejdůležitější je asi chuť hrát, která v prů-
běhu let pomalu vyprchávala.“ – „jsem student gymnázia, ale tento projekt mě přinutil přemýšlet opět o dávno zaho-
zeném tématu: gymnázium, nebo konzervatoř?“ – „nádherná akustika mi připomínala proud potoka, ve kterém teče 
křišťálově čistá a průzračná voda. Voda v potůčku se v průběhu následujících měsíců měnila v proudy vody řeky svatého 
Vavřince. když v tu chvíli přišel den D a přišel jiří Bělohlávek. nával vášně, adrenalinu, pocitů se v mém těle valil jako 
voda, která padá z niagarských vodopádů obrovskou rychlostí. Byl to neskonale krásný zážitek, na který nikdy v životě 
nezapomenu.“ – „Díky této zkušenosti jsem získal maják, který mi bude v průběhu let udávat směr.“

roMano DroM 2016 
romano drom se odehrál v srpnu 2016 opět ve spolupráci se zpěvačkou a sbormistryní idou kelarovou a jejím z. s. Miret. 
tentokrát ne na slovensku, jako tomu bylo v letech 2014 a 2015, ale na Šluknovsku, novoborsku a Děčínsku. V mís-
tech, kde se hlavně v létě 2011 otevřeně projevovalo napětí mezi neromy a romy, mj. v protestních protiromských 
pochodech. česká filharmonie vyslala 14 hudebníků, kteří vystoupili spolu s dětským pěveckým sborem čhavorenge 
vedeným idou kelarovou v novém Boru, rumburku a v Děčíně. Do publika přišly na všech koncertech místní nero-
mové i romové.

Díky spolupráci se sbormistryní kateřinou Müllerovou z Varnsdorfu se podařilo propojit čhavorenge se čtyřmi desít-
kami místních mladých lidí – neromů – kteří vystoupili na všech koncertech (a v říjnu 2016 se účastnili také 4 koncertů 
v pražském rudolfinu). průběh letní umělecké školy bohužel poznamenala otevřená agrese ze strany souseda rekreační-
ho areálu, v němž hudebníci čf i děti z čhavorenge bydleli, stejně jako problematické jednání ze strany policie čr, kte-
rá po zavolání na tísňovou linku na místo konání letní umělecké školy nepřijela. celá věc je v dalším šetření nejvyšších 
kontrolních orgánů policie čr a vzbudila velkou pozornost médií (mj. týdeník respekt, reportéři čt, právo, Dnes 
atd.). přezkum jednání policie vede také ombudsmanka čr anna Šabatová.

jedna ze studentek gymnázia rumburk alžběta petrášová, která byla součástí projektu, napsala: „Všechny mé obavy 
se rozplynuly během první hodiny společné zkoušky s dětmi z čhavorenge. ještě nikdy jsem se necítila tak vítaná 
mezi skupinou úplně neznámých lidí. a ještě nikdy jsem necítila takovou radost ze zpěvu jako právě při zkouškách 
a koncertech s čhavorenge. Všechny tři koncerty měly svou jedinečnou atmosféru. i přes chladné až mrazivé počasí 
sálalo z účinkujících na pódiu teplo, které my se sborem nejsme nikdy schopni vytvořit, i kdybychom se snažili sebe-
víc. Během toho týdne s projektem romano drom jsem si uvědomila, že nemůžu brát vše černobíle. jediný způsob, 
jak správně rozlišovat věci, je na dobré a špatné. stejně tak je to i s lidmi. Děti z čhavorenge, které strávily ve Šluk-
novském výběžku dva týdny a projekt braly i jako jakýsi tábor, musely u jejich ubytování zažít slovní nadávky i fyzic-
ké napadení. někdo byl tak odvážný, že zaútočil na dětský tábor. na tábor dětí, které se učily zpívat, které se dospělí 
snažili naučit se o sebe postarat, naučit být dobrým člověkem. je to snad špatně?“

jitka kokšová, členka české filharmonie, doplňuje: „romano drom – romská cesta. i pro mne to byla cesta, cesta 
plná okamžiků, na které se nezapomíná. této akce jsem se účastnila už podruhé. zanechala v mé duši krásné a někdy 
i neveselé zážitky. Děti byly skvěle připravené a my s mými kolegy jsme už jen celé akci dali pomyslnou třešničku na 
dortu. zkoušky každý den, přednášky s úspěšnými romy, mimochodem velice zajímavé, koncerty plné energie a celo-
denní výlet s dětmi mne velice obohatil. jsem ráda, že jsem mohla přispět k formování a navedení talentovaných dětí 
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na správnou cestu s šancí na lepší život.“ na letní romano drom navázaly koncerty čhavorenge s českou studentskou 
filharmonií v rudolfinu v říjnu 2016 při programu „čí je má vlast? a co je česká hudba?“, který kombinoval hudbu 
Bedřicha smetany a Desideria Duždy. 

V říjnu 2016 se odehrála slavnostní premiéra dokumentárního filmu režiséra tomáše kudrny „o čo ide idě“, který 
vznikl ve spolupráci české filharmonie a české televize. film zachycuje snahu idy kelarové měnit prostřednictvím 
hudby a vzájemného setkávání svět, v němž žijeme, k lepšímu. Dokument se točil při romano drom 2015 u slovenské-
ho Bardejova. 

DalŠí prograMy

V průběhu roku 2016 probíhalo velké množství osvědčených workshopů pro předškoláky, školáky i středoškoláky. pokra-
čovaly workshopy „+/- 120“ věnované 120. výročí české filharmonie stejně jako oblíbený rudolfínek pro mateřské školy. 
poprvé se odehrály skladatelské workshopy „skládání na přání“, při nichž si mohou jejich účastníci vyzkoušet skladatel-
ský způsob vnímání světa a základy kompoziční práce. 

Úspěšně pokračovala řada workshopů v nízkoprahových a komunitních centrech na území hl. m. prahy; šlo o artetera-
peutická a hudební setkání za účasti filharmoniků, jejichž cílem je podpora a rozvoj tvořivosti, hudebnosti, soustředě-
nosti a dlouhodobé práce na sobě u dětí, které do center docházejí. s podporou Bader philanthropies se od října 2016 
rozběhly workshopy s romskými dětmi ze vsetínského ghetta poschla.

nové koncertní programy scénáristky a režisérky alice nellis přinesly tři různé koncerty s moderátory pavlem liškou 
(tučňáci v rudolfinu), janem Budařem (kdo se bojí české filharmonie) a Markem ebenem (zkouška orchestru). 
zkouška orchestru se zaměřila na operní tvorbu richarda strausse (růžový kavalír) a leoše janáčka (příhody lišky 
Bystroušky) dle výběru jiřího Bělohlávka; mimořádným hostem byl basista richard novák, legenda českého pěveckého 
umění. tučňáci a „kdo se bojí“ měly téma prožitky a láska a oba aktivizovaly malé/mladé posluchače i po svém skončení.

V  cyklu koncertů pro studenty čtyři kroky do nového světa se hrály některé pozoruhodné kompozice hudby 20. století: 
gershwinova rapsodie v modrém, ligetiho lontano či Bernsteinovy symfonické tance z West side story anebo – jako 
pomyslný vrchol co do hráčské a posluchačské náročnosti – stravinského svěcení jara. k novým pohádkovým progra-
mům pro rodiče s dětmi se zařadil piknik v rudolfinu s jarním koncertem české filharmonie (podle scénáře kláry Bou-
dalové) a král a chuďas (podle scénáře Moniky Václové), vždy s oblíbeným průvodcem – hercem pavlem tesařem.
s počtem programů i návštěvníků dále roste počet hudebníků české filharmonie (filharmoniků i členů orchestrální aka-
demie), kteří se zapojují do vzdělávacích programů. V současnosti jde o cca 70 hudebníků. aktivní účast filharmoniků 
je pro budoucnost vzdělávacích programů klíčová. to se týká i zapojení vynikajících sólistů, kteří s českou filharmonií 
koncertují na abonentních koncertech, ale zároveň jsou otevření tomu předávat své zkušenosti dál. Mistrovské kurzy pro 
mladé lidi ze základních uměleckých škol, konzervatoří i hudebních akademií tak v roce 2016 vedli mimo jiné klavíristé 

Behzod abduraimov a Murray perahia (ve spolupráci s prague Music performance) a houslistka anne-sophie Mutter.

galerie ruDolfinuM  
VýstaVní projekt roku 2016

Loni v Marienbadu. Film jako umění

8. 9. 2016 – 27. 11. 2016
Velká galerie
Kurátor: Christoph Grunenberg, Eva Fischer-Hausdorf

Výstava Loni v Marienbadu. Film jako umění byla nejvýznamnějším projektem  galerie rudolfinum roku 2016. před-
stavovala kreativní dialog mezi kultovním filmem francouzského režiséra alaina resnaise „loni v Marienbadu“ z roku 
1961 a vizuálním uměním v dílech současných umělců mezinárodní scény, kteří se odkazují k francouzské filmové klasi-
ce. Výstava prezentovala také jedinečná díla tvůrců klasické moderny, jako jsou alberto giacometti, giorgio de chirico 
či rené Magritte, s nimiž film sdílí avantgardní estetiku a kritickou formu. Výstava vedle soch, prostorových instalací, 
fotografií a videa zahrnovala i klasickou malbu a kresbu. kromě výtvarného umění film silně ovlivnil například i módní 
průmysl, přičemž kostýmy původního filmu byly navrženy coco chanel. Výstava nabídla mimo jiné pohled do zákulisí 
tvorby filmu prezentací historických dokumentů, původních scénářů nebo fotografií z natáčení. Divák se mohl seznámit 
především s řadou inspiračních zdrojů pro film samotný. 

Výstava loni v Marienbadu: film jako umění byla poprvé uvedena v kunsthalle v německých Brémách a její pražská 
verze byla doplněna o instalaci jána Mančušky a zvukovou nahrávku Věry linhartové. svým zasazením do neorene-
sančních prostor budovy rudolfina navíc navázala instalace nový dialog s historickou architekturou výstavních sálů. 
odborným poradcem pražské verze výstavy byl tomáš pospiszyl, autorem architektonického návrhu David korecký. 
film jako umění je první výstavou v galerii rudolfinum, která byla návštěvníkům díky podpoře nadačního fondu 
aVast přístupna zdarma.

k výstavě byla vydána doprovodná publikace s úvodem ředitele petra nedomy, esejem tomáše pospiszyla, vybranými 
reprodukcemi děl a soupisem vystavených prací (česky a anglicky). celková návštěvnost výstavy činila 15 497 diváků. 
Bohatý doprovodný program výstavy se skládal především z přednášek, komentovaných prohlídek, ale i dílen pro děti. 
navíc byl oficiálně zahájen provoz KINA Rudolfinum v Sukově síni, které se zaměřuje na filmy představující umělecká 
témata korespondující s výstavním programem.

Více informací o činnosti galerie rudolfinum je k dispozici v samostatné zprávě o činnosti galerie rudolfinum v roce 
2016, jež je přiložena k Výroční zprávě české filharmonie 2016.

pohled do instalace výstavy,  
galerie rudolfinum © 2016.  
foto: Martin polák
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chronologické
přehleDy

chronologický přehleD aBonentních  
koncertů české filharMonie V roce 2016

Datum/místo Program Účinkující

13/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
Dvořákova síň

Martinů: symfonie č. 1 h 289
Mahler: symfonie č. 1 D dur

jiří Bělohlávek dirigent g3
a3

20/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
Dvořákova síň

čajkoVskij: romeo a julie
Bruch: houslový koncert č. 1 g moll op. 26
čajkoVskij: symfonie č. 3 D dur op. 29 „polská“

janine jansen housle
jiří Bělohlávek dirigent

g4
B3

23/01/2016
Dvořákova síň

WeBer: čarostřelec, předehra
Martinů: rapsodie pro violu a orchestr h 337
BeethoVen: symfonie č. 4 B dur op. 60

antoine tamestit viola 
alexander shelley dirigent

o2

27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
Dvořákova síň

BeethoVen: houslový koncert D dur op. 61
straVinskij: svěcení jara

josef Špaček housle
Valerij gergijev dirigent

a4

17/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
Dvořákova síň

DeBussy: faunovo odpoledne
raVel: klavírní koncert č. 1 g dur
raVel: klavírní koncert pro levou ruku

kirill gerstein klavír 
jiří Bělohlávek dirigent

g5
B4

09/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
Dvořákova síň

Mozart: symfonie č. 39 es dur kV 543
Bok: apokalypsa v kamenické stráni

liana sass soprán
jana hrochová alt
Miloslav pelikán tenor
jozef Benci bas
kühnův dětský sbor
pražský filharmonický sbor
Manfred honeck dirigent 

a5

16/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
Dvořákova síň

BartÓk: houslový koncert č. 2
BrahMs: symfonie č. 4

frank peter zimmermann housle
jaap van zweden dirigent

g6
B5

23/03/2016
24/03/2016
25/03/2016
Dvořákova síň

DVořák: stabat Mater eri nakamura soprán
elisabeth kulman mezzosoprán
Michael spyres tenor
jongmin park bas
pražský filharmonický sbor
jiří Bělohlávek dirigent 

a6

02/04/2016
Dvořákova síň

Wagner: tannhäuser, předehra k opeře
páleníček: klavírní koncert č. 3
BeethoVen: symfonie č. 6 f dur op. 68
„pastorální“

Veronika Böhmová klavír 
lahav shani dirigent 

o3

06/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
Dvořákova síň

čajkoVskij: klavírní koncert č. 1 b moll
strauss: alpská symfonie

Behzod abduraimov klavír
jakub hrůša dirigent

g7
B6

27/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
Dvořákova síň

Martinů: památník lidicím h 296
DVořák: houslový koncert a moll op. 53
BeethoVen: symfonie č. 7 a dur op. 92

anne-sophie Mutter housle 
Manfred honeck dirigent

g8
B7

04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
Dvořákova síň

ligeti: Melodie
eÖtVÖs: speaking Drums
lutoslaWski: symfonie č. 3

Martin grubinger perkuse
peter eötvös dirigent

a7

04/06/2016
Dvořákova síň

VerDi: síla osudu, předehra k opeře
chačaturjan: houslový koncert d moll
BeethoVen: symfonie č. 3

sergej chačatryan housle 
cristian Macelaru dirigent

o4

12/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
Dvořákova síň

hayDn: symfonie č. 96 D dur „zázrak“
rachManinoV: klavírní koncert č. 3  d moll
ŠostakoVič: symfonie č. 1 f moll

Behzod abduraimov klavír
jiří Bělohlávek dirigent

a1
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16/11/2016
17/11/2016
18/11/2016
Dvořákova síň

BeethoVen: egmont, předehra
schuMann: klavírní koncert a moll
DVořák: symfonie č. 6

katia Buniatišvili klavír
ondřej Vrabec dirigent

g1
B1

07/12/2016
08/12/2016
09/12/2016
Dvořákova síň

Messiaen: turangalila pierre-laurent aimard klavír
Valérie hartmann-claverie 
Martenotovy vlny
David robertson dirigent

a2

17/012/2016
Dvořákova síň

riMskij-korsakoV: noc před Vánocemi, suita z opery
Mozart: houslový koncert č. 3 g dur k 216
čajkoVskij: louskáček, výběr z baletu

jan Mráček housle
Manuel lópez-gómez dirigent

o1

chronologický přehleD MiMořáDných 
koncertů české filharMonie V roce 2016

Datum/místo Program Účinkující

01/01/2016
Dvořákova síň

novoroční koncert
gershWin: kubánská předehra
roDrigo: aranjuezský koncert
orff: carmina burana

Miloš karadaglić kytara
sofia fomina soprán
Barry Banks tenor
audun iversen bas
český filharmonický sbor Brno
petr fiala sbormistr
královéhradecký dětský sbor jitro
jiří skopal sbormistr
jakub hrůša dirigent 

M4

04/01/2016
Dvořákova síň

koncert ke 120. výročí založení čf
DVořák: othello, koncertní předehra op. 93
DVořák: Biblické písně op. 99
DVořák: symfonie č. 9 e moll op. 95 „z nového světa“

jan Martiník bas
jiří Bělohlávek dirigent

M5

08/01/2016
sukova síň

koncert ke znovuotevření sukovy síně
suk: jaro 
sMetana: tři salonní polky 
janáček: sonáta 1. X. 1905 
slaVický: tři skladby pro klavír 
chopin: andante spianato a Velká brilantní polonéza 
čajkoVskij: Variace f dur op. 19 
chopin: Barcarola 
prokofjeV: sonáta č. 3 

igor ardašev klavír
ivan klánský klavír
ivo kahánek klavír
Martin kasík klavír

13/02/2016
Dvořákova síň

slavnostní koncert k 70. narozeninám jiřího Bělohlávka
Martinů: ouverture (1953)
Mozart: hai gia vinta la causa, árie hraběte z opery figarova svatba
BrahMs: finále z Dvojkoncertu pro housle a violoncello
VerDi: pace, pace mio Dio, árie leonory z opery síla osudu
čajkoVskij: árie gremina z opery evžen oněgin
BeethoVen: klavírní koncert č. 2 b dur, 3. věta
DVořák: árie rusalky
sMetana: árie kaliny z opery tajemství
DVořák: árie hraběte z opery jakobín
Bellini: casta diva, árie normy z opery norma
VerDi: Morro ma prima in grazia, árie amélie z opery Maškarní ples
janáček: příhody lišky Bystroušky, závěrečná scéna
suk: pohádka, 1. věta

adam plachetka basbaryton
hibla gerzmava soprán
jan Martiník bas
karita Mattila soprán
paul lewis klavír
josef Špaček housle
Václav petr violoncello
jaroslav Březina tenor
richard novák bas
jakub hrůša dirigent
jiří Bělohlávek dirigent

15/04/2016 janáček: její pastorkyňa, koncertní provedení opery karita Mattila Kostelnička
adriana kohútková Jenůfa
jaroslav Březina Števa
aleš Briscein Laca
svatopluk sem Stárek
yvona Škvárová Stařenka
lucie silkenová Karolka
luděk Vele Rychtář
jana hrochová Rychtářka
Marta reichelová Jano
kateřina jalovcová Pastuchyňa
kateřina kněžíková Barena
český filharmonický sbor Brno
petr fiala sbormistr
jiří BělohláVek dirigent

M6

17/05/2016
katedrála sv. Víta

pocta karlu iV. 
(projekt v rámci národních oslav 700. výročí narození císaře karla iV.)
eBen: pocta karlu iV., kantáta pro mužský sbor a orchestr
suk: praga, symfonická báseň op. 26
krček: Maiestas et Vita caroli, hommage á carolus Quartus, 
výběr z cyklu: „čtyři sonety do kamene“
DVořák: te Deum, pro sóla, sbor a orchestr op. 103

lucie silkenová soprán
petr nekoranec tenor
svatopluk sem baryton
český filharmonický sbor Brno
petr fiala sbormistr
jiří Bělohlávek dirigent
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22/06/2016
hradčanské náměstí

závěrečný koncert sezony 2015/2016 pod širým nebem
janáček: sinfonietta, 5. věta
Dukas: Villanella
sarasate: cikánské melodie op. 20
rota: koncert pro trombón, 3. věta
Wajsar: čtvero rozhněvaných mužů a orchestr
piazzola: oblivion, úprava pro anglický roh a smyčce
BeethoVen: symfonie č. 9 d moll op. 125, 4. věta

kateřina javůrková lesní roh
jiří Vodička housle
lukáš Moťka trombon
Vladislav Borovka anglický roh
ondřej roskovec, jaroslav kubita, 
tomáš františ, Martin petrák fagoty
nicola proksch soprán
Václava krejčí housková mezzosoprán
jaroslav Březina tenor
jan Martiník bas
český filharmonický sbor Brno
petr fiala sbormistr
hudba hradní stráže
žáci zuŠ
Marek eben moderátor
petr altrichter dirigent

29/09/2016
30/09/2016
Dvořákova síň

zahajovací koncert 121. sezony
čajkoVskij: houslový koncert D dur op. 35
Mahler: píseň o zemi

joshua Bell housle
Bernarda fink mezzosoprán
pavel černoch tenor
jiří Bělohlávek dirigent

M1

01/10/2016
Dvořákova síň

Den otevřených dveří české filharmonie Cimbálová muzika ČF
czech philharmonic jazz Band
Dan Bárta vokály
robert Balzar trio
robert Balzar kontrabas
jiří levíček klavír
kamil slezák bicí

31/12/2016
Dvořákova síň

Mimořádná silvestrovská generální zkouška
fučík: Vjezd gladiátorů, pochod op. 68 
rossini: lazebník sevilský, předehra k opeře
gounoD: „o Dieu, que de bijoux… ah je ris“, 
árie Markétky z opery faust
suk: serenáda pro smyčcový orchestr es dur op. 6, 1. 
věta andante con moto
puccini: „chi il bel sogno di Doretta“, árie Magdy z opery 
la rondine (Vlaštovka)
gounoD: „je veux vivre“, áriejulie z opery romeo a julie
Berlioz: římský karneval, předehra op. 9 
leoncaVallo: „Qual fiamma …stridono lassu“,  
árie neddy z opery pagliacci
VerDi: „Merce dilette amiche“, árie z opery sicilské nešpory
DVořák: scherzo capriccioso op. 66
puccini: „in quelle trine morbide“,  
árie Manon z opery Manon lescaut
neDBal: Valse triste
VerDi: „ah, forse e lui che l´anima...“ , árie Violetty z opery la traviata

Marina rebeka soprán
jiří Bělohlávek dirigent 

M2

chronologický přehleD 
aDVentních koncertů V roce 2016

Datum/místo Program Účinkující

27/11/2016
sukova síň

poulenc: sonáta pro housle a klavír 
(i. allegro con fuoco, ii. intermezzo, iii. presto tragico)
Desenclos: arie et rondo pro kontrabas a klavír
saint-saËns: etude pro sólový klavír op. 52 č.6
VieuXteMps: tarantelle pro kontrabas a klavír op. 22
raVel: jeux d ‚eau – Vodotrysky pro sólový klavír
Masssenet: Meditation from Thaïs pro housle a klavír
fauré: après une rêve  - „po snění“ pro kontrabas a klavír

Marie Dvorská housle
petr ries kontrabas
Václav Mácha klavír
 

ak1

27/11/2016
sukova síň

BoielDieu:  koncert pro harfu c dur  
(i. allegro brillante,  
ii. andante lento, iii. allegro agitato)
chopin: fantasie – impromptu, op. 66
liszt: sen lásky (liebestraum)
falla: Španělský tanec č. 1 „la vida breve“
alVars: concertino pro harfu op. 34  
(i. allegro moderato, ii. andante, iii. rondo allegro)

jana Boušková harfa
lukáš klánský klavír

ak2

04/12/2016
sukova síň

Vranický:  tři lovecké pochody
ryBa: pastorela pro dechové nástroje
pierné: pastorale Variée pro dechové nástroje
kurpiňski: concertino in B pro klarinet a dechové nástroje
staré koledy evropských národů
kraMář: partita in es

česká DechoVá harMonie
ivan sequardt umělecký vedoucí, hoboj
liběna sequardtová hoboj
petr sinkule klarinet
zdeněk tesař klarinet
zdeněk Divoký lesní roh
Barbora černá lesní roh
jaroslav kubita fagot
luboš hucek fagot
julie sequardtová flétna

ak3

04/12/2016
sukova síň

teleMann: koncerty pro hoboj a violu
zrunek: paschova vánoční mše (gloria)
Michna: Vánoční muzika
písničky, koledy

ciMBáloVá Muzika české 
filharMonie
zdeněk zelba, Václav prudil,  
jan jouza housle
jan holeňa violoncello
jiří zelba hoboj
jaromír černík basa
Markéta riesová cimbál
josefina zelbová a klára Boudalová, 
zpěv

ak4

11/12/2016
sukova síň

czech philharmonic jazz Band & ivan Mládek                     
známé dixielandy hrají filharmonici se svým hostem 

tomáš kopáček umělecký vedoucí, 
klarinet, saxofon
jaroslav halíř trubka
lukáš Moťka trombon
Michal kostiuk saxofon
jakub Dvořáček klavír
jan keller kytara
petr ries kontrabas
karel Malimánek tuba
jan prchal bicí
ivan Mládek zpěv, banjo

ak5

11/12/2016
sukova síň

Marcello:  sonata č. 2 op. 2
caiX  d‘herVelois: suita č. 2 d moll
raVel: habanera
piazzolla: cafe 1930
iBert: enter ‚acte
ille: Malilinkatá Vánoční Mšička
Michna: svatoroční muzika (výběr)

Duo Di Basso
ivan Vokáč violoncello
jiří hudec kontrabas
andrea rysová flétna
tomáš ille kytara
alfred strejček recitace

ak6

18/12/2016
Dvořákova síň

riMskij-korsakoV: noc před Vánocemi, suita z opery
Mozart: houslový koncert č. 3 g dur kV 216
čajkoVskij: louskáček, výběr z baletu

jan Mráček housle
Manuel lópez-gómez dirigent

ak7
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chronologický přehleD koncertů pro jiné
pořaDatele V české repuBlice

Datum/místo Program Účinkující

02/02/2016
praha 
(o2 arena)
03/02/2016
Brno 
(hala rondo)
04/02/2016
ostrava 
(čez arena)
05/02/2016
Bratislava
(zimný štadión ondreja nepelu)

Best of Broadway
haMlisch: overture to a chorus line
Bernstein: Maria (z muzikálu West side story)
Bernstein: Mambo (z muzikálu West side story)
Bernstein: Balcony scene (z muzikálu West side story)
gershWin: let‘s call the Whole Thing off
gershWin: The Man i love
gershWin: i got (fascinating) rhythm gershWin: 
summertime (z muzikálu porgy and Bess)
schWartz: for good (z muzikálu Wicked)
roDgers: The carousel Waltz (z muzikálu carousel)
roDgers/hart: Bewitched, Bothered and Bewildered 
(z muzikálu pal joey)
roDgers/haMMerstein: i have Dreamed
(z muzikálu The king and i)
kern/haMMerstein: old Man river (z muzikálu showboat)
anDersson/ulVaeus: Mamma Mia (z muzikálu Mamma Mia)
anDersson/ulVaeus: Dancing Queen (z muzikálu Mamma Mia)
haMlisch: What i Did for love (z muzikálu a chorus line)
Brooks: overture (z muzikálu The producers)
Brooks: We can Do it (z muzikálu The producers)
sonDheiM: send in the clowns (z muzikálu a little night Music)
kanDer/eBB: roxie (z muzikálu chicago)
kanDer/eBB: hot honey rag (z muzikálu chicago)
kanDer/eBB: all that jazz (z muzikálu chicago)
schoenBerg/BouBlil: Bring him home
(z muzikálu les Miserables)
schoenBerg/BouBlil: i Dreamed a Dream
(z muzikálu les Miserables)
schoenBerg/BouBlil: stars (z muzikálu les Miserables)
lloyD WeBBer: oh, What a circus (z muzikálu evita)
lloyD WeBBer: Don‘t cry for Me, argentina (z muzikálu evita)
lloyD WeBBer: The phantom of the opera 
(z muzikálu The phantom of the opera)
lloyD WeBBer: Think of Me 
(z muzikálu The phantom of the opera)
lloyD WeBBer: Music of the night 
(z muzikálu The phantom of the opera)
lloyD WeBBer: Memory (z muzikálu cats)
lloyD WeBBer: love changes everything 
(z muzikálu aspects of love)

louise Dearman soprán
Marin Mazzie mezzosoprán
jason Danieley tenor
rodney earl clarke baryton
Ben Dawson klavír
keith lockhart dirigent

12/05/2016
13/05/2016
smetanova síň obecního domu

pražské jaro
sMetana: Má Vlast

paavo järvi dirigent

27/05/2016
smetanova síň obecního domu

pražské jaro
schuBert: symfonie č. 3 D dur
koDály: háry jános, suita
BartÓk: koncert pro orchestr

juraj Valčuha dirigent

28/06/2016
Moravská krumlov, zámek

concentus Moraviae
BeethoVen: smyčcový kvartet č. 11 f moll op. 95 „serioso”
schuBert / arr. g. Mahler: smyčcový kvartet č. 14 d moll 
„smrt a dívka“ 

josef Špaček housle, umělecký vedoucí
komorní orchestr české filharmonie  

03/07/2016 smetanova litomyšl
sMetana: Má Vlast

jakub hrůša dirigent

12/09/2016
Dvořákova síň

Dvořákova praha
janáček: liška Bystrouška, suita z opery
Mozart: houslový koncert č. 5 a dur, k. 219, „turecký“
DVořák: symfonie č. 8 g dur, op. 88, B. 163

hilary hahn housle
jiří Bělohlávek dirigent

15/09/2016
Dvořákova síň

Dvořákova praha
DVořak: symfonické básně podle kytice k. j. erbena
Vodník, op. 107, B. 195
polednice, op. 108, B. 196
zlatý kolovrat, op. 109, B. 197
holoubek, op. 110, B. 198
DVořák: píseň bohatýrská, op. 111, B. 199

jakub hrůša dirigent

23/09/2016
Dvořákova síň

Dvořákova praha
DVořák: žalm 149, op. 79, B. 91
Martinů: polní mše, h. 279
DVořák: V přírodě, op. 91, B. 168
DVořák: karneval, op. 92, B. 169 
DVořák: othello, op. 93, B. 174

svatopluk sem baryton
pražský filharmonický sbor
lukáš Vasilek sbormistr
jiří Bělohlávek dirigent

27/09/2016
kutná hora,
nádvoří středočeské galerie

rossini: lazebník sevillský, předehra k opeře
DVořák: houslový koncert a moll
MenDelssohn-BartholDy: symfonie č. 4 „italská“

jiří Bělohlávek dirigent
středočeská filharmonie mladých

05/10/2016
Dvořákova síň

slavnostní koncert k výročí 80. narozenin Václava havla (pro psp 
čr)
DVořák: symfonie č. 9 „z nového světa“

semjon Byčkov dirigent 

10/11/2016
liberec, Dům kultury

lípa Musica
čajkoVskij: klavírní koncert č. 1 b moll op. 23 
čajkoVskij: symfonie Manfred op. 58

kirill gerstein klavír
semjon Byčkov dirigent

14/12/2016
národní technická knihovna

Mozart: Divertimento D dur
Marcello: koncert d moll pro hoboj a smyčce
DVořák: serenáda pro smyčce e dur op. 22

jiří VoDička housle, 
umělecký vedoucí
komorní orchestr české filharmonie  
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chronologický přehleD koncertů české
filharMonie V zahraničí 2016

Datum/místo Program Účinkující

26/02/2016
Maribor, union hall
slovinsko 

sMetana: Vyšehrad, Vltava a Šárka
DVořák: symfonie č. 6

jiří Bělohlávek dirigent 

27/02/2016
záhřeb, lisinski hall 
chorvatsko 

DVořák: othello, koncertní předehra op. 93
čajkoVskij: klavírní koncert č. 1 b moll op. 23
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

kirill gerstein klavír 
jiří Bělohlávek dirigent

29/02/2016
turín, auditoium lingotto 
itálie 

DVořák: othello, koncertní předehra op. 93
čajkoVskij: klavírní koncert č. 1 b moll op. 23
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

kirill gerstein klavír 
jiří Bělohlávek dirigent

02/03/2016
Vídeň, konzerthaus 
rakousko 

DVořák: othello, koncertní předehra op. 93
čajkoVskij: klavírní koncert č. 1 b moll op. 23
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

kirill gerstein klavír 
jiří Bělohlávek dirigent

03/03 2016
norimberk, Meistersingerhalle
německo 

DVořák: othello, koncertní předehra op. 93
čajkoVskij: klavírní koncert č. 1 b moll op. 23
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

kirill gerstein klavír 
jiří Bělohlávek dirigent

18/04/2016
londýn, southbank centre 
Velká Británie 

janáček: její pastorkyňa, koncertní provedení opery jiří Bělohlávek dirigent 
karita Mattila Kostelnička 
adriana kohútková Jenůfa
jaroslav Březina Števa 
aleš Briscein Laca
svatopluk sem Stárek
yvona Škvárová Stařenka
lucie silkenová Karolka
luděk Vele Rychtář
jana hrochová Rychtářka 
Marta reichelová Jano
kateřina jalovcová Pastuchyňa
kateřina kněžíková Barena 
čfsB

09/07/2016
Bad kissingen, regentenbau 
kissinger sommer 
německo 

DVořák: rusalka-fantazie 
rachManinoff: klavírní koncert č. 2 c-moll op. 18 
BeethoVen: symfonie č. 5 c moll op. 67 „osudová“

Boris Berezovsky klavír 
Manfred honeck dirigent

10/07/2016
Bad kissingen, regentenbau
kissinger sommer 
německo

čajkoVskij: romeo a julie 
Mozart: klavírní koncert č. 10 es dur kV 365 
čajkoVskij: symfonie č. 3 D dur op. 29 „polská“

katia a Marielle labèque klavír 
semjon Byčkov dirigent 

26/08/2016
Wiesbaden, kurhaus
rheingau Musik festival
německo 

DVořák: karneval 
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
DVořák: symfonie č. 8

hilary hahn housle 
jiří Bělohlávek dirigent 

28/08/2016
grafenegg, Wolkenturm
grafenegg festival
rakousko 

janáček: suita z lišky Bystroušky (talichova verze)
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
DVořák: symfonie č. 6

hilary hahn housle 
jiří Bělohlávek dirigent

29/08/2016 
Merano, kurhaus
Merano festival
itálie 

ligeti: concert romanesc
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
DVořák: symfonie č. 6

hilary hahn housle 
jiří Bělohlávek dirigent

01/09/2016
Mallorca, formentor 
sunset classics
Španělsko 

janáček: suita pro smyčcový orchestr
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
DVořák: česká suita op. 39

hilary hahn housle 
jiří Bělohlávek dirigent

08/09/2016
locarno, chiesa di san francesco
festival settimane Musicali di ascona
Švýcarsko 

janáček: suita z lišky bystroušky (talichova verze)
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
DVořák: V přírodě, karneval a othello

hilary hahn housle 
jiří Bělohlávek dirigent

09/09/2016
Bonn, Beethovenhalle
Beethovenfest Bonn
německo 

ligeti: concert romanesc
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
ullMann: Don Quixote tančí fandango
DVořák: V přírodě, karneval a othello

hilary hahn housle 
jiří Bělohlávek dirigent

03/10/2016 
linec, Brucknerhaus 
Brucknerfest 
rakousko 

ligeti: concert romanesc
Mozart: houslový koncert č. 5 k219 a dur (turecký)
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

josef Špaček housle
jiří Bělohlávek dirigent

22/10/2016 
čching-tao, grand Theatre 
čína 

DVořák: othello, předehra
DVořák: koncert pro housle a moll op. 53 
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

josef Špaček housle
jiří Bělohlávek dirigent

23/10/2016
peking, poly Theatre
Beijing Music festival
čína 

DVořák: othello, předehra
DVořák: koncert pro housle a moll op. 53 
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

josef Špaček housle
jiří Bělohlávek dirigent

24/10/2016
peking, poly Theatre 
Beijing Music festival
čína

DVořák: koncert pro violoncello h moll, op. 104 DVořák: 
symfonie č. 9 e moll op. 95 „z nového světa“

Václav petr violoncello
jiří Bělohlávek dirigent

26/10/2016
čchang-ša, changsha concert hall 
čína 

sMetana: Vltava, z cyklu symfonických básní Má vlast
DVořák: koncert pro housle a moll op. 53 
DVořák: symfonie č. 9 e moll op. 95 „z nového světa“

yuchien (Benny) tseng housle
jiří Bělohlávek dirigent 

27/10/2016
Wu-chan, Wuhan concert hall 
čína 

DVořák: othello, předehra
DVořák: koncert pro housle a moll op. 53 
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

yuchien (Benny) tseng housle
jiří Bělohlávek dirigent 

28/10/2016
Šanghaj, shanghai oriental arts 
centre 
čína 

sMetana: Vltava
suk: píseň lásky pro housle a orchestr 
janáček: allegretto-presto (4. věta ze sinfonietty)
fiBich: koncertní polonéza pro housle a orchestr
DVořák: slovanské tance op. 46, č. 1 a 3
Martinů: serenáda č. 2 pro housle a violu
DVořák: romance pro housle a orchestr  
sMetana: Šárka 
neDBal: Valse triste 
fučík: Vjezd gladiátorů

josef Špaček housle
jiří Bělohlávek dirigent 

29/10/2016
nanking, poly grand Theatre 
čína 

sMetana: Vltava
DVořák: koncert pro housle a moll op. 53 
DVořák: symfonie č. 9 e moll op. 95 „z nového světa“

yuchien (Benny) tseng housle
jiří Bělohlávek dirigent 

30/10/2016
Šen-čen, shenzhen concert hall 
čína 

DVořák: othello, předehra
sMetana: Vltava 
sMetana: Šárka
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

jiří Bělohlávek dirigent 

27/11/2016 
kolín n. r., kölner philharmonie 
německo 

janáček: Šumařovo dítě, balada pro orchestr
schuMann: klavírní koncert a moll op. 54
DVořák: symfonie č. 6 D dur op. 60

katja Buniatišvili klavír 
jiří Bělohlávek dirigent 

28/11/2016
Mnichov, philharmonie am gasteig 
německo 

DVořák: othello op. 93, koncertní předehra
schuMann: klavírní koncert a moll op. 54
DVořák: symfonie č. 7 d moll op. 70

katja Buniatišvili klavír 
jiří Bělohlávek dirigent 

29/11/2016
hamburg, laeiszhalle 
německo 

DVořák: othello op. 93, koncertní předehra
rachManinoff: rapsodie na paganiniho téma, op. 43
DVořák: symfonie č. 7 d moll op. 70

katja Buniatišvili klavír 
jiří Bělohlávek dirigent 

30/11/2016
Düsseldorf, tonhalle 
německo 

janáček: Šumařovo dítě, balada pro orchestr
schuMann: klavírní koncert a moll op. 54
DVořák: symfonie č. 7 d moll op. 70

katja Buniatišvili klavír 
jiří Bělohlávek dirigent 

01/12/2016 
hannover, congress centrum 
německo 

janáček: Šumařovo dítě, balada pro orchestr
schuMann: klavírní koncert a moll op. 54
DVořák: symfonie č. 7 d moll op. 70

katja Buniatišvili klavír 
jiří Bělohlávek dirigent 
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chronologický přehleD koncertů 
českého spolku pro koMorní huDBu V roce 2016

Datum/místo Program Účinkující

06/01/2016
Dvořákova síň

Mozart: klavírní kvartet g moll kV 478
klein: trio pro housle, violu a violoncello
Dvořák: klavírní kvartet es dur op. 87 B 162

klavírní kvarteto antonína Dvořáka 
Vídeň (Milan Šetena housle, filip 
Waulin viola, jonáš krejčí 
violoncello, Marie pospíŠiloVá-
Vigilante klavír)

ii4

11/01/2016
Dvořákova síň

Dvořák: sextet a dur pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella op. 48 
Brahms: sextet B dur pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella op. 18

sexteto českých filharmoniků 
(Bohuslav MatouŠek a ota 
BartoŠ housle, jaroslav 
ponDělíček a jan ŠiMon viola, 
františek host a josef Špaček 
violoncello)

i4

13/01/2016
sukova síň

goDarD: suita op. 116
teleMann: fantasie č. 10 fis moll pro sólovou flétnu
Martinů: sonáta pro flétnu a klavír h. 306
WeBer: grand duo concertant es dur op. 48
straVinskij: tři kusy pro klarinet sólo
Martinů: sonatina pro klarinet a klavír

yubeen kiM (korea) flétna – 1. cena
anna pauloVá (čr) klarinet – 2. 
cena
alice VoBorská klavír
Daniel Wiesner klavír

hp4 

23/01/2016
sál Martinů

Mozart: smyčcový kvartet B dur „lovecký“ kV 458
Martinů: Bergerettes pro housle, violoncello a klavír h 275  
suk: klavírní trio c moll op. 2
Martinů: smyčcový kvartet  č. 6 h 312

sedláčkovo kvarteto (Michal 
seDláček 1. housle, jan 
Maceček 2. housle, Vít kuBík 
viola, karel chuDý violoncello)

kalliopé trio prague (Markéta 
VokáčoVá housle, jan zeMen 
violoncello, alena kohoutoVá 
klavír)

Dk4

15/02/2016
Dvořákova síň

Beethoven: klavírní trio es dur op. 70 č. 2
Šostakovič: klavírní trio č. 1 op. 8
Mendelssohn-Bartholdy: klavírní trio d moll op. 49

smetanovo trio (jiří VoDička 
housle, jan páleníček violoncello, 
jitka čechoVá klavír)

i5

17/02/2016
sukova síň

grieg: sonáta č. 1 f dur pro housle a klavír op. 8
Brahms: sonáta č. 2 a dur pro housle a klavír op. 100
fišer: ruce. sonáta pro housle a klavír
Martinů: sonáta č. 3 pro housle a klavír h 303

Leoš ČEPICKÝ housle
Ivan KLÁNSKÝ klavír

hp5

20/02/2016
sál Martinů

sluka: klec pro dva slavíky pro violoncello a akordeon 
(premiéra úpravy)
Dvořák: cypřiše – výběr (premiéra úpravy)
trojan: ospalá princezna pro violoncello a akordeon
skoumal: skladba pro violoncello a akordeon (premiéra)
piazzolla: Vivat tango pro violoncello a akordeon
Bragato: Milontan pro violoncello a akordeon
galliano: tango pour claudie pro violoncello a akordeon
piazzolla: ave Maria pro violoncello a akordeon
piazzolla: finale pro violoncello a akordeon
piazzolla: libertango pro violoncelo a akordeon

petr nouzoVský violoncello
ladislav horák akordeon, 
bandoneon

Dk5

02/03/2016
Dvořákova síň

Brahms: tři kvartety pro smíšený sbor a klavír op. 31
Wagner: sny pro šestnáctihlasý smíšený sbor à capella
Wagner: isoldina smrt z lásky pro šestnáctihlasý smíšený sbor à capella
Brahms: čtyři kvartety pro smíšený sbor a klavír op. 92
Mahler: ty dvě modré oči pro čtyři smíšené sbory à capella
Mahler: ztratil jsem se světu pro šestnáctihlasý smíšený sbor à capella

karel košárek klavír
Martinů Voices
lukáš Vasilek sbormistr

ii5

12/03/2016
sál Martinů

poulenc: sinfonietta
seabourne: klavírní koncert č. 2 (světová premiéra)
prokofjev: symfonie č. 1 „klasická“

orchestr členů orchestrální 
akademie
kristina stepasjukoVá klavír
ondřej VraBec dirigent

Dk6

16/03/2016 
sukova síň

Bach (úprava philippe cuper): tři chorály
albinoni (rekonstrukce jean Thilde): sonata in sol minore 
Mozart (úprava jiří hlaváč): Divertimento
kukal: clarinettiana
hlaváč: ebenová suita (světová premiéra)

five star clarinet Quartet (jiří 
hlaVáč, Vlastimil MareŠ, irvin 
VenyŠ, jan Mach)

hp6

21/03/2016
Dvořákova síň

Šostakovič: smyčcový kvartet č. 1 c dur op. 49
janáček: smyčcový kvartet č. 2 „listy důvěrné“
Beethoven: smyčcový kvartet fdur op.59 č. 1

Wihanovo kvarteto (leoš čepický 
1. housle, jan schulMeister  
2. housle, jakub čepický viola,  
aleš kaspřík violoncello)

i6

30/03/2016
Dvořákova síň

Mjaskovskij: sonáta č. 2 a moll pro violoncello a klavír op. 81
schnittke: sonáta č. 1 pro violoncello a klavír
rachmaninov: sonáta g moll pro violoncello a klavír op. 19

jiří Bárta violoncello
piers lane klavír

ii6

09/04/2016
sál Martinů

Wagenseil: sonáta B dur pro klarinet, housle a continuo WV 508
haydn: trio č. 1 es dur pro klarinet, housle a klavír hob. iV:es1 
aruťuňan: suita pro housle, klarinet a klavír
Messiaen: kvartet pro konec času pro klarinet, housle, violoncello a klavír

sonata a tre (Marie petříkoVá 
gajDoŠoVá housle,
emil Drápela klarinet, 
Dana DrápeloVá klavír,
pavel ŠaBacký violoncello)

Dk7

18/04/2016
Dvořákova síň

ravel / kvěch: náhrobek couperinův pro hoboj a harfu – výběr 
(česká premiéra)
slavický: Musica per arpa
Debussy: Dva tance pro harfu a smyčce 
(verze se smyčcovým kvartetem)
jongen: concert  à cinq op. 71 (1923)
kvěch: hrubínovské variace. sextet pro hoboj,
harfu a smyčcové kvarteto
ravel: introdukce a allegro pro harfu, flétnu, klarinet 
a smyčcové kvarteto

kateřina englichoVá harfa
karel Dohnal klarinet
Vilém VeVerka hoboj
žofie VokálkoVá flétna
Škampovo kvarteto 
(helena jiříkoVská 1. housle, 
adéla ŠtajnochroVá 2. housle, 
radim seDMiDuBský viola, lukáš 
polák violoncello)

i7

20/04/2016
Dvořákova síň

glinka: patetické trio d moll 
kukal: klavírní trio (premiéra)
čajkovskij: klavírní trio a moll op. 50

Wenzel grunD klarinet
smetanovo trio (jiří VoDička 
housle, jan páleníček violoncello, 
jitka čechoVá klavír)

ii7

27/04/2016
sukova síň

Mozart: kvartet f dur pro hoboj, housle, 
violu a violoncello kV 370/368b
kalabis: smyčcový kvartet č. 4 „ad honorem j.s.B.“ op. 62
crusell: Divertimento c dur pro hoboj a smyčcové kvarteto op. 9
janáček: smyčcový kvartet č. 2 „listy důvěrné“

Michaela hraBánkoVá hoboj
Doležalovo kvarteto 
(Václav DVořák 1. housle, 
ondřej pustějoVský 2. housle, 
Martin stupka viola, 
Vojtěch urBan violoncello)

hp7

10. 10. 2016 
Dvořákova síň

Burian: smyčcový kvartet č. 4
Mozart: klarinetový kvintet a dur kV 581
Dvořák: smyčcový kvartet g dur op. 106

zemlinského kvarteto 
františek souček 1. housle
petr střížek 2. housle
petr holman viola
Vladimír fortin violoncello
Michael collins klarinet

I-1

12. 10. 2016
sukova síň   

Beethoven: klavírní trio c moll op. 1 č. 3
Douša: operace anthropoid
smetana: klavírní trio g moll op. 15

české trio 
Dana Vlachová housle
Miroslav petráš violoncello
Milan langer klavír

HP-1

15. 10. 2016
sál Martinů  

Mozart: sonáta a dur pro klavír kV 331
Martinů: sonáta pro klavír h 350
fišer: sonáta pro klavír č. 4 (památce a. jemelíka)
sluka: sonáta pro klavír (památce a. jemelíka)
slavický: sonáta pro klavír „zamyšlení nad životem“
(a. jemelík in memoriam) 

Barbora k. Sejáková klavír DK-1

19. 10. 2016 
Dvořákova síň

Borodin: sonáta h moll pro violoncello a klavír
johannes Brahms: sonáta č. 2 f dur pro violoncello a klavír op. 99
čerepnin: Óda
Šostakovič: adagio a jarní valčík
rubinštejn: andante quasi adagio ze tří kusů pro violoncello a klavír
prokofjev: adagio
čerepnin: písně a tance

Michal kaňka violoncello
jaromír klepáč klavír

II-1

7. 11. 2016 
Dvořákova síň

kalabis: Diptych po smyčcové nástroje op. 66
haydn: koncert č. 2 D dur po violoncello a orchestr hob. Viib:2
kalabis: tristium. koncertní fantazie pro violu a smyčce op. 56
janáček: suita po smyčcový orchestr

ivan Vokáč violoncello 
karel untermüller viola
filharmonický komorní orchestr

I-2

31. 10. 2016
Dvořákova síň

křička: o lásce a smrti. čtyři písně op. 15
novák: Melancholické písně o lásce op. 38
Mahler: písně potulného tovaryše 
Wolf: Mörike-lieder – výběr
strauss: ständchen op. 17 č. 1
strauss: traum durch die Dämmerung op. 29 č. 1
strauss: heimliche aufforderung op. 27 č. 3

richard novák bas
jaroslav Šaroun klavír

HP-2
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12. 11. 2016
sál Martinů   

Mozart: smyčcový kvartet g dur kV 80
Debussy: smyčcový kvartet op. 10
Brahms: klavírní kvintet f moll op. 34

panochovo kvarteto 
jiří panocha 1. housle
pavel zejfart 2. housle
Miroslav sehnoutka viola
jaroslav kulhan violoncello
Miroslav sekera klavír

DK-2

23. 11. 2016 
Dvořákova síň

haydn: klavírní trio g dur hob. XV:25
Beethoven: klavírní trio D dur op. 70 č. 1 „geistertrio“
schubert: klavírní trio es dur op. 100 D 929

guarneri trio prague  
čeněk pavlík housle
Marek jerie violoncello
ivan klánský klavír

II-2

7. 12. 2016
středa
17.30
sukova síň  

Martinů: sonáta pro violu a klavír h 355
stravinskij: elegie pro sólovou violu
prokofjev: prchavé vidiny op. 22
janáček: V mlhách. čtyři skladby pro klavír 
hindemith: sonáta pro violu a klavír op. 11 č. 4

kristina fialová viola
igor ardašev klavír

HP-3

10. 12. 2016
sál Martinů

adam Václav Michna z otradovic: loutna česká (1653), souborné 
provedení nejnovější verze

ensemble inégal
adam Viktora umělecký vedoucí

DK-3

12. 12. 2016 
Dvořákova síň

Mysliveček: „sento nell alma mia.“ árie asterie z opery il gran tamerlano
Mozart: rondo c dur pro housle a orchestr kV 373
Mozart: „chi sa, chi sa qual sia.“ árie pro soprán kV 582 
Mozart: adagio e dur pro housle a orchestr kV 261
Mysliveček: předehra k oratoriu la passione di nostro signore gesù 
cristo
Mysliveček: „Dov´e, ah dov´e son io.“ árie selene z opery il Medonte
Mozart: předehra k opeře idomeneo kV 366
Mozart: „idol mio.“ árie elettry z opery idomeneo kV 366
Mysliveček: předehra k opeře il gran tamerlano
Mozart: „Misera! dove son?“ koncertní árie kV 369
Mysliveček: „Va tra le selve ircane.“ árie Mandane z opery artaserse

simona Šaturová soprán
Milan al-ashhab housle
l´armonia terrena
zdeněk klauda dirigent

i-3

14. 12. 2016 
Dvořákova síň

charpentier / úprava penk: te Deum
Vejvanovský / úprava hugo: sonata vespertina 
Bach / úprava kopta: Badinerie a air  
z orchestrální suity č. 2 h  moll BWV 1047 
Bach / úprava gemrot: allegro assai  
z Braniborského koncertu č. 2 BWV 1047 
filas: krásné je žít (světová premiéra)
Mozart / úprava kopta: figarova svatba, předehra k opeře  kV 492
Mozart / úprava kopta: tuba mirum z requiem d moll kV 626 
Mozart / úprava kopta: árie královny noci  
z opery kouzelná flétna kV 620 
čajkovskij / úprava Bonvecchio: louskáček,  
předehra ze suity k baletu
Bizet / úprava kopta: carmen suite
hloucal: Memory on aranjuez
Valta: Bossa nova
Valta: Mexico

czech Brass 
Marek zvolánek umělecký vedoucí

ii-3

chronologický přehleD  
eDukatiVních prograMů

                    LEDEN

počet 
prodaných 
vstupenek

05.01.16 rudolfinum čtyři kroky… gershwin: rapsodie v modrém 668

06.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 43

06.01.16 rudolfinum Vláčkem s Dvořá(č)kem 57

07.01.16 rudolfinum čtyři kroky… gershwin: rapsodie v modrém 828

08.01.16 rudolfinum čtyři kroky… gershwin: rapsodie v modrém 582

11.01.16 rudolfinum +-120: +-120 úderů za minutu 81

12.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 24

13.01.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 50

13.01.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

9 a 10 hodin 14.01.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 51

9, 10 a 11 hodin 15.01.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 68

20.01.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 50

20.01.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

21.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 37

22.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 20

25.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 24

9 a 10 hodin 26.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 40

28.01.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 23

9 a 10 hodin 28.01.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 53

9 a 10 hodin 29.01.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 55

ÚNOR
01.02.16 rudolfinum +-120: +-120 muzikantů na podiu 64

02.02.16 rudolfinum čtyři kroky… od pacificu k West side story 813

03.02.16 rudolfinum čtyři kroky… od pacificu k West side story 846

04.02.16 rudolfinum čtyři kroky… od pacificu k West side story 871

05.02.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 20

08.02.16 rudolfinum +-120: +-120 muzikantů na podiu 68

09.02.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 44

11.02.16 rudolfinum zkouška orchestru 987

12.02.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 42

12.02.16 rudolfinum Vláčkem s Dvořá(č)kem 62

12.02.16 rudolfinum zkouška orchestru 992

15.02.16 rudolfinum +-120: +-120 muzikantů na podiu 68

8:30 a 9:50 hodin 16.02.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 40

17.02.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 50

17.02.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

9, 10 a 11 hodin 18.02.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 81

18.02.16 rudolfinum orchestr na kusy: Bicisté čf 388

22.02.16 rudolfinum +-120: +-120 muzikantů na podiu 81

9 a 11 hodin 24.02.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: za rytmem do 
filharmonie

53

8:45 a 10 hodin 25.02.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: filharmonické hrátky… 58

25.02.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 48

25.02.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 27

26.02.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 23

29.02.16 rudolfinum +-120: +-120 muzikantů na podiu 68

břEZEN
01.03.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 41

02.03.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 62

03.03.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: za rytmem do 
filharmonie

23

9, 10 a 11 hodin 07.03.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 76
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08.03.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 46

11.03.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 60

9, 10 a 11 hodin 11.03.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 74

14.03.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 51

15.03.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: za rytmem do 
filharmonie

23

16.03.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 50

16.03.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

9, 10 a 11 hodin 17.03.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 86

17.03.16 rudolfinum orchestr na kusy: jana Boušková a její harfa 399

9, 10 a 11 hodin 18.03.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 64

21.03.16 rudolfinum +-120: +-120 let české filharmonie 68

22.03.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: za rytmem do 
filharmonie

24

9 a 10 hodin 24.03.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 43

9 a 10 hodin 29.03.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 56

9, 10 a 11 hodin 30.03.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 74

30.03.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: filharmonické hrátky… 28

31.03.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 48

DubEN
03.04.16 rudolfinum filharmonici na pokračování… rock and roll  

se sdružením hlubokých žesťů čf
791

04.04.16 rudolfinum +-120: +-120 let české filharmonie 68

06.04.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 50

06.04.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

08.04.16 rudolfinum Masterclass s Behzodem abduraimovem 150

10.04.16 rudolfinum koncert společného orchestru filharmoniků  
a žáků zuŠ

1450

11.04.16 rudolfinum +-120: +-120 let české filharmonie 68

17.04.16 rudolfinum Workshop Domácí revue 56

18.04.16 rudolfinum +-120: +-120 let české filharmonie 68

20.04.16 rudolfinum čtyři kroky… stravinskij: svěcení jara 768

21.04.16 rudolfinum čtyři kroky… stravinskij: svěcení jara 830

22.04.16 rudolfinum čtyři kroky… stravinskij: svěcení jara 687

22.04.16 rudolfinum prohlídka 16

24.04.16 rudolfinum filharmonici na pokračování…  
Domácí revue s bicisty čf

760

25.04.16 rudolfinum +-120: +-120 let české filharmonie 82

27.04.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 50

27.04.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

29.04.16 rudolfinum Masterclass s anne-sophie Mutter 337

KVětEN
03.05.16 rudolfinum prohlídka 26

9, 10 a 11 hodin 05.05.16 rudolfinum rudolfínek: Bystrý lišák leoš 83

9 a 10 hodin 06.05.16 rudolfinum rudolfínek: Bystrý lišák leoš 50

08.05.16 rudolfinum piknik v rudolfinu 823

08.05.16 rudolfinum Workshopy k pikniku 269

09.05.16 rudolfinum +-120: +-120 kilometrů v hodině 68

9 a 10 hodin 10.05.16 rudolfinum Vláčkem s Dvořá(č)kem 91

11.05.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 54

12.05.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 41

9, 10 a 11 hodin 12.05.16 rudolfinum rudolfínek: Bystrý lišák leoš 77

13.05.16 rudolfinum rudolfínek: Bystrý lišák leoš 33

16.05.16 rudolfinum +-120: +-120 kilometrů v hodině 67

8:45 a 10:30 hodin 17.05.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 94

18.05.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 47

8:45 a 10 hodin 19.05.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: filharmonické hrátky… 66

9, 10 a 11 hodin 19.05.16 rudolfinum rudolfínek: Bystrý lišák leoš 59

10 a 11 hodin 20.05.16 rudolfinum rudolfínek: Bystrý lišák leoš 53

23.05.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 52

24.05.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 21

27.05.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 47

30.05.16 rudolfinum +-120: +-120 kilometrů v hodině 67

31.05.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 46

ČERVEN
01.06.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: filharmonické hrátky… 32

01.06.16 rudolfinum Masterclass - Murray perahia 159

9 a 10 hodin 02.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 52

9, 10 a 11 hodin 03.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 68

06.06.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: filharmonické hrátky… 28

06.06.16 rudolfinum +-120: +-120 kilometrů v hodině 68

9 a  11 hodin 08.06.16 rudolfinum tučňáci v rudolfinu… 1424

9 a  11 hodin 09.06.16 rudolfinum tučňáci v rudolfinu… 1404

9 a 10 hodin 09.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 51

9 a 10 hodin 10.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 47

9 a  11 hodin 10.06.16 rudolfinum tučňáci v rudolfinu… 1443

11.06.16 rudolfinum tučňáci v rudolfinu… 850

13.06.16 rudolfinum +-120: +-120 kilometrů v hodině 82

13.06.16 rudolfinum Dopoledne v rudolfinu: filharmonické hrátky… 25

14.06.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 53

15.06.16 rudolfinum kdo se bojí čf? 753

16.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 21

16.06.16 rudolfinum kdo se bojí čf? 728

17.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 20

17.06.16 rudolfinum kdo se bojí čf? 702

22.06.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 46

9, 10 a 11 hodin 23.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 70

24.06.16 rudolfinum rudolfínek: hou, hou, housle jdou 13

25.06.16 rudolfinum Workshop rodinný sbor 47

26.06.16 rudolfinum filharmonici na pokračování… rodinný sbor a 
oa

611

28.06.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 45

ČERVENEC
SRPEN

09.08.16 nový Bor romano drom - koncert 400

10.08.16 rumburk romano drom - koncert 400

11.08.16 Děčín romano drom - koncert 400

září

04.09.16 rudolfinum filharmonici na pokračování… cimbálová 
muzika čf

542

12.09.16 rudolfinum orchestr na kusy… cimbálová muzika čf 122

9:30 - 10:50 - 4 
workshopy

28.09.16 DD praha - zbraslav hudební dílny 25

říJEN
03.10.16 rudolfinum čtyři kroky… čí je má vlast? 902

04.10.16 rudolfinum čtyři kroky… čí je má vlast? 884

05.10.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 54

06.10.16 rudolfinum Devatero hudebních řemesel 64

10 hodin 07.10.16 rudolfinum čtyři kroky… čí je má vlast? 879

19:30 hodin 07.10.16 rudolfinum čí je má vlast? 920

10.10.16 rudolfinum čtyři živly: oheň 83

8:55 a 10:25 hodin 13.10.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: královna harfy… 54

10 hodin 13.10.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: ozvučená větev… 37

9 a 10 hodin 13.10.16 rudolfinum Vláčkem s Dvořá(č)kem 109

14.10.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: Bicí stokrát jinak… 23

17.10.16 rudolfinum čtyři živly: oheň 67

9, 10 a 11 hodin 18.10.16 rudolfinum rudolfínek: Malé (nejen) hudební řádění 52
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9, 10 a 11 hodin 19.10.16 rudolfinum rudolfínek: Malé (nejen) hudební řádění 43

8:30 a 10:00 hodin 20.10.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: Bicí stokrát jinak… 45

20.10.16 rudolfinum skládání na přání 17

8:30 a 10:00 hodin 21.10.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: Bicí stokrát jinak… 52

21.10.16 rudolfinum skládání na přání 20

24.10.16 rudolfinum čtyři živly: oheň 75

31.10.16 rudolfinum čtyři živly: oheň 75

LIStOPAD
10 a 11 hodin 01.11.16 rudolfinum rudolfínek: Malé (nejen) hudební řádění 38

9, 10 a 11 hodin 02.11.16 rudolfinum rudolfínek: Malé (nejen) hudební řádění 82

07.11.16 rudolfinum čtyři živly: oheň 83

9a 10 hodin 10.11.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 53

10.11.16 rudolfinum orchestr na kusy… pražský barokní soubor 415

11.11.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 25

14 a 16 hodin 13.11.16 rudolfinum předmikulášská 1591

12:30 a 17:20 hodin 13.11.16 rudolfinum Dílny k předmikulášské 425

16.11.16 rudolfinum 20 minut a buď „in“ 80

16.11.16 rudolfinum slovní uvedení Vgz

9:30 - 10:50 - 4 
workshopy

17.11.16 DD praha - zbraslav hudební dílny 25

21.11.16 rudolfinum čtyři živly: Vzduch 75

9, 10 a 11 hodin 21.11.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 69

9, 10 a 11 hodin 22.11.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 80

9, 10 a 11 hodin 23.11.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 57

27.11.17 rudolfinum král a chuďas 843

27.11.17 rudolfinum Dílny ke králi a chuďasovi 165

28.11.16 rudolfinum čtyři živly: Vzduch 78

PROSINEC
9, 10 a 11 hodin 01.12.16 rudolfinum rudolfínek: Malé (nejen) hudební řádění 78

10 hodin 02.12.16 rudolfinum rudolfínek: Malé (nejen) hudební řádění 24

04.12.16 rudolfinum filharmonici na pokračování… 
pražský barokní soubor

630

05.12.16 rudolfinum čtyři živly: Vzduch 75

08.12.16 rudolfinum čtyři kroky… samá voda 909

08.12.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 40

09.12.16 rudolfinum čtyři kroky… samá voda 855

9, 10 a 11 hodin 09.12.16 rudolfinum rudolfínek: hravá harfa 62

12.12.16 rudolfinum čtyři živly: Vzduch 80

8:30 a 10:10 hodin 12.12.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: Bicí stokrát jinak… 49

13.12.16 rudolfinum Dopoledne s filharmoniky: Bicí stokrát jinak… 33

14.12.16 rudolfinum rudolfínek: pelíšek plný bicích 30

15.12.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 56

16.12.16 rudolfinum skládání na přání 19

19.12.16 rudolfinum čtyři živly: Vzduch 82

20.12.16 rudolfinum Vytvořte si orchestr 47

276 akcí 40848

Workshopy v nízkoprahových a komunitních 
centrech

10 akcí 300

Workshopy Vsetín, Vysoké Mýto, chrudim 31 akcí 1220

preludia 42 akcí 5000

379 akcí 47368

galerie ruDolfinuM 
VýstaVy 2016

Flaesh
1. 10. 2015 – 3. 1. 2016
kurátor: petr nedoma
celková návštěvnost: 10 647, z toho v roce 2016 (1. 1. – 3. 1. 2016): 716 diváků

Jiří Černický / Divoký sny
27. 1. 2016 – 10. 4. 2016
kurátor: David korecký
návštěvnost: 13 668 diváků

taryn Simon
27. 4. 2016 – 10. 7. 2016
kurátor: Michal nanoru
návštěvnost: 5 947 diváků

Loni v Marienbadu
Film jako umění
8. 9. 2016 – 27. 11. 2016
kurátor: christoph grunenberg, eva fischer-hausdorf
návštěvnost: 15 497 diváků

Juergen teller: Enjoy Your Life!
15. 12. 2016 – 19. 3. 2017
kurátor: juergen teller
návštěvnost (15. 12. – 31. 12. 2016): 1 778 návštěvníků
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statistiky

VýVoj náklaDů 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016

náklady celkem 226 128 252 378 294 455 272 091 306 060

osobní náklady 106 473 131 138 131 465 136 052 140 871

příspěvek zřizovatele 
na provoz

147 082 143 282 152 924 146 070 153 186

Mzdové náklady 79 226 97 879 98 147 101 639 104 823

podíl osobních nákladů 
k příspěvku zřizovatele

72,4% 91,5% 86,0% 93,1% 92,0%

příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje veškeré neúčelové dotace. celková výše dotace je uvedena v následujících  
tabulkách.

Mzdové náklady = platy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Osobní náklady = mzdové náklady + zákonné sociální a zdravotní pojištění + příděl do fondu kulturních  
a sociálních potřeb.

VýVoj Výnosů 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016

koncertní činnost 34 044 61 377 92 801 71 450 75 642

 (a) vstupné 22 018 27 416 29 405 26 470 33 087

 (b) turné a ostatní 
činnost orchestru

12 026 33 961 63 396 44 980 42 555

pronájmy prostor  
a majetku

25 954 31 874 31 252 30 437 38 179

Výnosy z reklamních 
služeb

4 443 4 985 4 315 6 994 10 361

Dary 539 145 379 6 267 15 014

použití frM 557 596 2 201 3 497 3 070

ostatní vlastní výnosy 4 494 2 142 2 947 1 258 1 180

Vlastní výnosy  
galerie rudolfinum

8 201 7 799 7 636 6 118 7 317

Dotace od Ministerstva 
kultury

147 896 143 460 152 924 146 070 155 297

 (a) příspěvek na provoz 147 082 143 282 139 067 143 337 153 186

 (b) účelové dotace 814 178 13 857 2 733 2 111

celkem 226 128 252 378 294 455 272 091 306 060
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přehleD proDaných aBonentních Vstupenek na 
koncerty české filharMonie a čskh V sezonách  

2005/2006 až 2016/2017

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

cyklus % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet

a1 
(nový) - - - - - - - - - - - - - - 51 544 46 470 40 412 63 644 69 701

a2 
(bývalý 

a)
65 747 60 693 61 695 55 627 55 634 63 675 64 688 69 739 69 712 68 698 74 755 77 792

a3 
(bývalý 

B)
49 558 49 558 46 527 40 454 40 456 42 450 45 477 51 544 50 518 43 446 59 601 64 651

B1 
(nový) - - - - - - - - - - - - - - 31 329 46 471 54 555 68 701 75 763

B2 
(bývalý 

c)
46 525 39 445 37 425 37 421 34 396 36 381 37 399 48 508 63 648 67 693 75 767 79 804

B3 
(bývalý 

D)
25 290 22 258 23 259 24 275 23 269 21 229 23 244 30 319 43 445 50 520 60 618 67 687

o 63 646 59 605 69 711 51 528 53 546 52 540 53 545 - - - - 43 438 52 531 65 669

Dk 72 158 66 146 65 143 55 121 50 110 62 136 63 139 88 177 84 168 85 170 81 163 81 162

hp 31 69 28 62 31 69 51 114 56 125 44 98 49 110 59 133 60 133 54 120 51 111 39 90

i
čskh 41 475 38 431 37 421 40 457 41 470 43 462 39 411 40 429 43 444 43 438 42 431 40 406

ii 
čskh 41 468 37 424 39 451 30 346 32 364 29 311 32 343 32 343 34 346 32 332 33 339 32 327

nabídnutá místa na koncertech ve vlastní režii 131 249
návštěvníci na koncertech ve vlastní režii 102 501
počet předplatitelů (fyzických osob) 2 732 (bez filharmoniků na pokračování, zahrajeme si  

s kvartety a ladíme spolu, kteří nejsou v první tabulce,  
s nimi 2 869)

počet prodaných abonentních vstupenek 6 430 (bez filharmoniků na pokračování, zahrajeme si  
s kvartety a ladíme spolu, kteří nejsou v první tabulce,  
s nimi 6 546)

počty abonentních vstupenek základních cyklů českého spolku pro komorní hudbu v sezónách 2005/2006 až 2015/2016:

počty abonentních vstupenek základních cyklů české filharmonie v sezonách 2005/2006 až 2015/2016:
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MeDiální ohlasy

VýBěr z MeDiálních ohlasů V roce 2016

Datum Název Médium Autor

2016-01-04 od Dvořáka k Bělohlávkovi týdeník rozhlas Milan pokorný

2016-01-11 120 let české filharmonie: z bídy ke světové slávě týden ivan Motýl

2016-01-11 ani den bez české filharmonie týdeník rozhlas Milan pokorný

2016-01-11 česká filharmonie otevřela sukovu síň pražský deník čtk

2016-01-11 jiří Bělohlávek, šéfdirigent a umělecký ředitel české filharmonie čro - vltava.cz jana Vašatová

2016-01-18 česká filharmonie chce stavět na šéfdirigentovi Bělohlávkovi tyden.cz čtk

2016-01-26 karita Mattila: za jiřím Bělohlávkem bych letěla přes celý svět hospodářské noviny frank kuznik

2016-01-26 nástroj fazioli má v sobě turbo a zvuk italských pěvců hospodářské noviny frank kuznik

2016-01-28 zázrak v české filharmonii reflex Věra Drápelová

2016-01-29 gergijev byl v rudolfinu jako centrální píst hospodářské noviny petr fischer

2016-02-01 gergijevovo svěcení jara bylo plné divokostí právo Vladimír říha

2016-02-12 Bělohlávkův otisk hospodářské noviny petr fischer

2016-02-15 česká filharmonie gratulovala Bělohlávkovi lidové noviny čtk

2016-02-15 česká pošta vydala známky k 120. výročí české filharmonie tyden.cz čtk

2016-02-15 jiří Bělohlávek k narozeninám dostal cenu od ministra kultury  
a zaplněné rudolfinum

ihned.cz čtk

2016-02-15 jiří Bělohlávek: 70! týdeník rozhlas petr Veber

2016-02-15 pocta Bělohlávkovi právo (Vla)

2016-02-18 akademie udělí doktorát dirigentu Bělohlávkovi Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

2016-02-18 klavírista gerstein pomáhal české filharmonii vybrat nástroj,  
teď s ní uvede správnou verzi čajkovského

ihned.cz frank kuznik

2016-02-22 Dvojí život jany Bouškové týdeník rozhlas alena sojková

2016-02-23 jiří Bělohlávek dostal čestný doktorát od aMu čt 1  

2016-02-23 poklona jiřímu Bělohlávkovi lidové noviny Martin zvěřina

2016-02-24 jiří Bělohlávek - dirigent světového formátu a mistr preciznosti ceskenoviny.cz čtk

2016-02-24 jiří Bělohlávek: pociťuju radost, i když si noty jenom čtu Ústecký deník čtk

2016-02-24 poctivě odpracovaná sláva lidové noviny jindřich Bálek

2016-02-25 filharmonie pojede na evropské turné Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

2016-02-25 oBrazeM: Dirigent, jenž dobyl svět. jiří Bělohlávek slaví sedm-
desátiny

zpravy.iDnes.cz Věra Drápelová

2016-02-25 před jiřím Bělohlávkem poklekají hvězdy novinky.cz Vladimír říha

2016-02-25 Vrcholný diplomat české hudby jiří Bělohlávek slaví sedmdesátiny ct24.cz hridelj

2016-02-26 recenze: kožená peprně láteřila a mávala meči. z umění však 
neslevila

zpravy.iDnes.cz Věra Drápelová

2016-02-26 uŠi Mají VŠichni, DuŠi ne pátek lidových novin alena plavcová

2016-02-29 Bělohlávek: pociťuju radost, i když si noty jenom čtu pražský deník čtk

2016-03-03 česká filharmonie si zahraje se žáky „zušek“ ct24.cz hridelj

2016-03-11 jana Boušková nebýt průměrná Vlasta eVa riegeroVá

2016-03-14 honeck uvedl monumentální Bokovu premiéru právo (Vla)

2016-03-14 Vzdělávací programy české filharmonie: zbourat předsudky u dětí 
a nepoučovat

ihned.cz naďa klevisová

2016-03-21 ondřej Vrabec, dirigent a sólohornista české filharmonie čro - vltava.cz jana Vašatová

2016-03-29 česká filharmonie chystá turné v číně, i rusalka se dočká nového 
nastudování

tyden.cz čtk

2016-03-29 česko-čínské vztahy v kultuře se obejdou bez státu, posiluje je 
česká filharmonie i výtvarníci

ihned.cz čtk
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česká filharmonie nabídne koncertní provedení její pastorkyně tyden.cz čtk

2016-04-18 finská diva s Bělohlávkem provětrá koncertní provedení její 
pastorkyně

ct24.cz bilak

2016-04-18 její pastorkyňa byla pěveckým skvostem právo Vladimír říha

2016-04-18 její pastorkyňa jako blonďatá finská diva. janáčka zazpívá farmář-
ská dcera

zpravy.iDnes.cz Mf Dnes, 
Věra Drápelová

2016-04-18 recenze: její pastorkyňa v podání české filharmonie byla mimo-
řádná jako kdysi neumannovy večery

ihned.cz petr Veber

2016-04-20 Bělohlávkova koncertní pastorkyně i alžběta z Met v operním 
panoramatu heleny havlíkové

lidovky.cz helena havlíková

2016-04-22 Bělohlávkův nástupce zatřese Beethovenovou pátou hospodářské noviny frank kuznik

2016-04-22 česká filharmonie bude hrát kabeláče, Martinů či nessiaena. 
epos o gilgamešovi natočí a vydá na vinylu

hospodářské noviny Daniel konrád

2016-04-22 filharmonie přivítá plachetku a další hvězdy. Vrátí se i Bělokněž-
ník

zpravy.iDnes.cz Věra Drápelová

2016-04-22 filharmonie v další sezoně přivítá adama plachetku Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

2016-04-25 alpská túra s richardem straussem týdeník rozhlas josef prokop

2016-04-28 Bělokněžník se vrací! literární noviny petr kadlec

2016-04-28 česká kultura na granty eu nedosáhla, jako partneři se prosadili 
česká filharmonie nebo česká centra

ihned.cz čtk

2016-04-28 romská cesta na Šluknovsko literární noviny petr kadlec

2016-04-28 sezona byla vyrovnaná literární noviny aleš Bluma

2016-05-02 Bělohlávkův hold janáčkovi haló noviny tomáš hejzlar

2016-05-05 česká filharmonie letos pozvala ruského dirigenta semjona 
Byčkova

právo Vladimír říha

2016-05-05 filharmonička a obří dort newsweek hana slívová

2016-05-05 rekonstrukce sukovy síně rudolfina z pohledu řešení prostorové 
akustiky

stavebnictví t. hrádek, V. Domkář,  
j. antoš

2016-05-16 česká filharmonie klasická i moderní týdeník rozhlas alena sojková

2016-05-18 česká filharmonie k oslavám výročí karla iV. čt 1  

2016-05-18 pocta karlu iV. je název koncertu v katedrále svatého Víta v praze čro plus  

2016-05-25 Bělohlávkův nástupce oramo na pražském jaru 
zatřese Beethovenovou pátou

ihned.cz frank kuznik

2016-05-26 Britská pocta jiřímu Bělohlávkovi čt 1  

2016-05-27 finský dirigent oramo: Vyměnil jsem hokejku za housle a taktov-
ku

tyden.cz čtk

2016-06-22 open-air čf na hradčanech právo Vladimír říha

2016-06-23 česká filharmonie koncertem pod širým nebem završí 120. sezonu denik.cz čtk

2016-06-23 česká filharmonie pod širým nebem čro - regina.cz jana kudláčková

2016-06-23 českou filharmonii pod širým nebem sledoval rekordní počet lid denik.cz čtk

2016-06-24 glosa: rozhněvaní filharmonici bručeli, publikum se bavilo zpravy.iDnes.cz Věra Drápelová

2016-06-24 poslechněte si: česká filharmonie uzavřela sezonu pod širým 
nebem

ct24.cz benediktovaj

2016-06-28 česká filharmonie představí nový orchestr na festivalu  
concentus Moraviae

tyden.cz čtk

2016-06-28 česká filharmonie udala kurz, ostatní se hledají Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

2016-06-28 filharmonie založila komorní orchestr hospodářské noviny ivan hartman

2016-06-28 komorní orchestr čf má premiéru lidové noviny kul

2016-07-01 jana Boušková Xantypa anna Šerých

2016-07-15 romano Drom a koncerty čhavorenge s českou filharmonií i-noviny.cz Mhf lípa Musica

2016-07-27 ruský dirigent gergijev v praze dirigoval americké talenty  
párátkem, na programu byl prokofjev

ihned.cz čtk

2016-08-03 filharmonici a romský soubor čhavorenge vystoupí v letním kině českolipský deník čtk

2016-08-08 aby bylo mezi lidmi stále méně předsudků... haló noviny tomáš hejzlar

2016-08-10 česká filharmonie doprovází talentované romské děti ct24.cz benediktovaj

2016-08-10 česká filharmonie doprovodí při koncertech romský sbor Děčínský deník čtk

2016-08-11 festival lípa Musica a česká filharmonie podpořily romano drom denik.cz čtk

2016-08-11 katia Buniatišvili hudební rozhledy anna Šerých

2016-08-12 „teta ida“ vede romské děti k umění i zodpovědnosti Mladá fronta Dnes andrea angermannová

2016-08-12 kdo chce být v čhavorenge, nesmí propadat Mladá fronta Dnes andrea angermannová

2016-09-13 kateřina javůrková uspěla v soutěži arD právo čtk

2016-09-13 
00:00:00.000

česká hornistka kateřina javůrková získala druhou cenu regina DaB praha  

2016-09-13 česká hornistka uspěla v soutěži arD lidové noviny čtk

2016-09-13 V soutěži v Mnichově uspěla hornistka české filharmonie  
javůrková, letos teprve dokončila studia

ihned.cz čtk

2016-09-15 hornistku javůrkovou čekají nové nabídky,  
ale v české filharmonii zůstane

hospodářské noviny petr Veber

2016-09-15 romská cesta je trnitá právo tereza Šimůnková

2016-09-19 česká filharmonie na Dvořákově praze novinky.cz ivan ruml

2016-09-20 filharmonie zahájila sezónu čt 1  

2016-09-23 Bělohlávek, klíma, suchý a svěrák jsou čestnými občany Mladá fronta Dnes čtk

2016-09-26 plastický Bělohlávkův Dvořák lidové noviny helena havlíková

2016-09-27 houslista Bell bere stradivárky i do metra hospodářské noviny frank kuznik

2016-09-27 nejistá sezona hospodářské noviny Daniel konrád

2016-09-29 co přichystal český spolek pro komorní hudbu  
na svou 122. sezonu

lidové noviny ludvík kašpárek

2016-09-29 Dirigent pro čajkovského lidové noviny Věra Drápelová

2016-09-29 nápojový lístek 121. sezony lidové noviny lucie Maňourová

2016-09-29 Violoncellista, sportovec i gurmán lidové noviny Věra Drápelová

2016-09-30 česká filharmonie vstupuje do nové koncertní sezony tyden.cz čtk

2016-09-30 houslista joshua Bell vystoupí na zahajovacím koncertě  
české filharmonie v rudolfinu

regina DaB praha  

2016-09-30 nová sezona české filharmonie čt 1  

2016-09-30 podívejte se: česká filharmonie vstoupí do nové sezony  
v české televizi

ct24.cz hridelj

2016-10-03 českým filharmonikům se šijí obleky ve stylu barev orchestru tyden.cz čtk

2016-10-03 Digitální koncertní síně čt 1  

2016-10-03 otevřený den v rudolfinu pražský deník  

2016-10-03 recenze: česká filharmonie zahájila sezonu koncertem na světové 
úrovni, ale něco málo chybělo

ihned.cz petr fischer

2016-10-05 česká filharmonie vypisuje online tendr za 4 mil. kč mediaguru.cz kateřina straková

2016-10-05 s Davidem Marečkem o nadcházející sezoně hudební rozhledy Miloš pokora

2016-10-12 klavírista abduraimov zahraje 35 tisíc not hospodářské noviny frank kuznik

2016-10-13 ředitel filharmonie k tabuli. fraška! reflex Věra Drápelová

2016-10-25 Dokument o čo ide idě má sérii předpremiér Mladá fronta Dnes čtk

2016-10-26 česká filharmonie v číně čt 1  

2016-10-27 filharmonie rozezpívala čajkovského Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

2016-11-07 hudební svátek: česká filharmonie v liberci liberecky.denik.cz luděk lukuvka

2016-11-10 Do liberce se vrací česká filharmonie právo Michael polák
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2016-11-15 klavíristka Buniatišviliová obrací temnotu v radost, v praze chce 
takto proměnit i schumannovu úzkost

hospodářské noviny frank kuznik

2016-11-22 ruský klavírista gerstein vystoupí s filharmonií Brno, mužský 
sbor přednese verše z aladina

ihned.cz čtk

2016-11-30 Daniel herman potvrdil ředitele filharmoniků hospodářské noviny čtk

2016-12-05 cyklus o otevírá oči týdeník rozhlas alena sojková

2016-12-07 česká filharmonie přepíná na Martenotovy vlny, jeden z prvních 
elektronických nástrojů

hospodářské noviny frank kuznik

2016-12-09 recenze: Messiaen napsal hudbu osudové lásky, česká filharmonie 
s ní opatrně hledí k současnosti

ihned.cz Boris klepal

2016-12-14 česká filharmonie chce vychovávat budoucí hráče, bude 
spolupracovat s nadací agrofert

ihned.cz čtk

2016-12-14 filharmonici a romské děti nahrají album Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

2016-12-15 čím chce být česká filharmonie? národním orchestrem, který 
vzdělává

ct24.cz benediktovaj

2016-12-19 česká filharmonie chce udržet národní ráz novinky.cz Vladimír říha

2016-12-30 „slavná konzervatoř v římě mě zklamala“ Mladá fronta Dnes Věra Drápelová

ukázky MeDiálních ohlasů z českých 
i zahraničních MéDií

ukázky MeDiálních ohlasů z českých 
i zahraničních MéDií

12 29. září 2016

Česká filharmonie

Semjon
Byčkov:
Dirigent pro
Čajkovského

KOMERČNÍ PŘÍLOHA

ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2016

Česká filharmonie
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K ZAHÁJENÍ 121. SEZONY

Edukační koncerty
pro malé i velké

Richard Novák
slaví v Rudolfinu

Česká filharmonie bude mítnové koncertní oděvy.O pohodlí i styl hráčů sepostará české krejčovství Galard,které vyrábí obleky a košile namíru výhradně v České republice.První koncert v novém orchestrodehraje v prosinci 2016.„Česká filharmonie je chápánajako hlavní reprezentant naší kultu-ry v zahraničí. Spolupráce s Galar-dem je pro nás přirozeným spoje-ním české kvality v oblasti hudbya módy,“ uvedl obchodní náměstekČeské filharmonie Michal Medek.

Obleky pro filharmoniky jsoušité z jednotného tmavě modréhomateriálu. Kreativním prvkem jepodšívka, jejíž barvu si mohl kaž-dý z hráčů zvolit podle svých pre-ferencí. Škála barev přitom odrážígrafický styl filharmonie, a zahrnu-je tak například žlutou, oranžovounebo světle modrou.
„Poskytnout oděvy nejlepším hu-debníkům v České republice pronás byla pocta a také výzva. Klíčo-vý byl takový střih, který by nejenperfektně vypadal, ale současně bybyl také co nejlépe uzpůsobenýhraní,“ uvedla Adéla Hoffmanno-vá z krejčovství Galard, jehož salo-ny lze navštívit v Praze a Brně.

O d května letošního roku jsouna střeše Rudolfina dva vče-lí úly. O včely se starají vče-laři z řad filharmoniků, první medstočili před několika dny. Spíše men-ší množství medu si rozdělí rovnýmdílem Česká spořitelna a Českáfilharmonie, která ho poskytne cate-

ringové firmě Zátiší Group k využitív Café Rudolfinum, kavárně, jejíž re-konstrukce postupně spěje ke konci.A proč vůbec včelín? Včelu mělave znaku Česká spořitelna, kterápřed 130 lety nechala Rudolfinumpostavit a svůj znak zde umístila namnoha místech. O deset let později

v Rudolfinu začala hrát Česká filhar-monie. K novodobému spojení obouinstitucí pak došlo v roce 2015, kdyse Česká spořitelna stala generálnímpartnerem prvního českého orchest-ru. Včely na střeše toto staronovépartnerství už jen symbolicky podtr-hují.

Manažeři mladoboleslavskéŠkodovky si rádi užívajíšpičkové koncerty Českéfilharmonie v Rudolfinu. Mezi za-městnanci filharmonie jsou zase auto-mobiloví fanoušci a zájemci o auto-mobilovou historii. Právě těm umož-nila Škoda Auto letos na jaře účast naveteránské rallye 7 castles. S ohle-dem na stáří přihlášených vozů neroz-hodovala rychlost, ale řidičská zruč-nost a orientační smysl. Filharmonic-ky tým závod absolvoval v zapůjče-ném voze Škoda 1202 STW, brázdí-cím české silnice už od roku 1963.„Jízda v historickém autě je podobněintenzivní zážitek jako poslech dobřezahrané symfonie,“ uvedl řidič filhar-monické posádky Michal Medek.

První med Rudolfina

Symfonická závodní jízda

Mimořádná příloha České filharmonie. Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 227 059 227, web: www.ceskafilharmonie.cz,

http://facebook.com/ceskafilharmonie, e-mail: info@ceskafilharmonie.cz. Koordinátor: Luděk Březina (Česká filharmonie), editor: Lukáš Rous (Lidové noviny).
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Filharmoniky
oblékne
Galard
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Filharmonický veterán řídil obchodní náměstek Michal Medek FOTO PETRA HAJSKÁ

Česká filharmonie přepíná na Martenotovy 

vlny, jeden z prvních elektronických nástrojů

K
dyby byl francouzský skla-

datel Olivier Messiaen ještě

naživu, na uvedení své sym-

fonie Turangalila by nenašel

lepší osazenstvo, než jaké zítra, ve

čtvrtek a v pátek vystoupí s Českou

filharmonií. Dirigent David Robert-

son skladatele znal a do jeho smr-

ti v roce 1992 s ním spolupracoval.

Sólisté, tedy klavírista Pierre-Lau-

rent Aimard a hráčka na nástroj

zvaný Martenotovy vlny  Valérie

Hartmann-Claverieová, se na Me-

ssiaenovu hudbu specializují. A Dvo-

řákova síň Rudolfina bude ideálním

prostorem pro dílo, které je stejně

intimní jako výbušné.

„Turangalila má nesmírnou sílu,

energii i vášeň, ale zároveň vyzařuje

nevinnou, až dětskou naivitu,“ po-

pisuje pro HN dirigent Robertson,

podle něhož tolik emocí do jediného

díla umělo vtěsnat jen málo sklada-

telů. „Messiaen to udělal způsobem,

jenž naznačuje úplně nový hudební

směr. Ve 20. století se těžko najde 

srovnatelná skladba,“ dodává.

Turangalila, jež vznikla v letech 

1946 až 1948, měla být původně 

běžnou symfonií o čtyřech větách. 

Nakonec se rozrostla v dílo o deseti 

částech, které srší nápady, tématy, 

styly a exotickou instrumentací. 

Například právě díky Martenoto-

vým vlnám, tedy ranému elektro-

nickému nástroji, jejž Messiaen 

zbožňoval „pro to, jak dovedl zpí-

vat“, podotýká dirigent.

Ten dnes působí jako hudební 

ředitel orchestrů v americkém St. 

Louis a australském Sydney. Ro-

bertsonovi však bylo teprve osm-

náct, když z Kalifornie přijel do 

Londýna a tam poprvé zaslechl 

Messiaenovu hudbu. Vlastně ne-

jen tu. „Během jediného týdne 

jsem objevil Messiaena i Janáč-

ka,“ vzpomíná dirigent na záži-

tek, který mu prý změnil život. 

„Bylo to jako objevit mateřský 

jazyk, kterým jste do té doby 

neuměli mluvit,“ přirovnává.

Skladatele Messiaena 

potkal v roce 1984 a během 

Frank Kuznik
autori@economia.cz

Vášeň 
i nevinnost
Dirigent 
David 
Robertson 
říká, že 
Messiaenova 

skladba 
Turangalila 
se pohybuje 

mezi vášní 
a až dětskou 

nevinností.

Foto: Michael 

Tammaro

následujících osmi let se s ním přá-

telil. Porozuměl jeho dílu – Robert-

son vzpomíná na jednu ze zkoušek 

Turangalily, které byl Messiaen pří-

tomen. „Ve třetí větě smyčce hra-

jí krásné akordy, které zpravidla 

neslyšíte kvůli hlasitým trubkám. 

Dal jsem si záležet, aby smyčce ar-

tikulovaly čistě a obezřetně. Mes-

siaen pak za mnou přišel a povídá: 

‚Děkuji, že jste si dal záležet na těch 

akordech. Trvalo mi tak dlouho, 

než jsem je našel.‘“
Robertson už spolupracoval také 

s oběma sólisty pražských koncer-

tů. Tím prvním je klavírista Aimard, 

Francouz a tak velký obdivovatel 

Messiaena, že klavírní part Turan-

galily hrává zpaměti. „Zná dílo na-

tolik dobře, že je mým plnohod-

notným partnerem při vyjadřo-

vání jeho půvabu,“ míní dirigent.

Hráčka na Martenotovy vlny 

Valérie Hartmann-Claverieová 

pak byla součástí týmu, jenž 

v pařížské opeře roku 1983 pre-

miérově uvedl Messiaenovu ope-

ru Svatý František z Assisi. Do-

dnes hudebnice dostává pozvá-

ní z celého světa, aby přijela uvést 

některé skladatelovo dílo.

Česká filharmonie do toho zdánli-

vě nezapadá. Není proslulá interpre-

tací moderních skladeb a jen zřídka 

uvádí kompozice tak komplikované 

jako Turangalila. Ani jedno dirigenta 

Robertsona netrápí. „Než mít pře-

dem vymyšlenou podobu výsled-

ného díla a tu jako na běžícím pásu 

podsouvat různým orchestrům, jako 

bych byl nějaký manažer Starbuck-

su, raději na skladbě pokaždé pracuji 

znovu,“ říká dirigent, podle něhož 

práce na Turangalile není snadná. 

„Hudebníci na této úrovni si s tím 

ale poradí,“ je přesvědčen.

Robertson s Českou filharmonií 

a vůbec v Praze vystoupí poprvé. 

Českou metropoli však již několi-

krát navštívil soukromě, například 

v roce 1980, kdy si sem z Amster-

damu udělal výlet na kole. Stihl za-

jít i na zkoušku České filharmonie. 

„Hráli Smetanu, Dvořáka a Janáčka. 

Připadal jsem si jako v nebi,“ říká. 

O to víc se těší, jak teď právě s tímto 

orchestrem oživí Turangalilu, „je-

den z divů světa“, jak dodává.

Klavírista Abduraimov zahraje 35 tisíc not
A no, uzbecký  klavíris-ta Behzod Abduraimov,jenž bude ode dneškado pátku koncertovat
s Českou filharmonií, přestal
být vnímán jako interpret z ci-
zokrajné země. Hvězdou se stal
roku 2009, kdy vyhrál Meziná-
rodní klavírní soutěž v Londýně.
Ale mnohem důležitější pro něj
bylo pozdější setkání s Valerijem
Gergijevem.S tímto ruským dirigentem klaví-

ristu v New Yorku seznámil přítel.
Abduraimov očekával, že si vymě-
ní pár zdvořilostních frází – když
tu mu Gergijev nabídl, zda nechce
zahrát na koktejlovém večírku pro
dirigentovy přátele, včetně pěvkyně
Anny Netrebkové.„Souhlasil jsem a než jsem se

nadál, uplynuly dva měsíce a hrál
jsem pod Gergijevovou taktov-
kou v Petrohradě,“ říká v rozho-
voru pro HN Abduraimov, jenž
od té doby s Gergijevem absolvo-
val přes 30 koncertů. Dirigent ho
uvedl v newyorské Carnegie Hall
či na BBC Proms. Příští týden oba
čeká vystoupení v Šanghaji. „Vní-
mám to jako nesmírné štěstí,“ do-
dává klavírista.

To, čeho si Gergijev na klavíris-
tovi cení, mohou do pátku objevit 
posluchači České filharmonie. S or-
chestrem a jeho šéfdirigentem Jiřím 
Bělohlávkem sólista uvede Rachma-
ninovův Koncert pro klavír a orche-
str č. 3. Přestože Abduraimov ovládá 
širší repertoár, nejčastěji uvádí rus-
kou tvorbu.„Narodil jsem se až po rozpadu 

Sovětského svazu, ale hovořím 
rusky a ruská hudba i literatura 
na mě měly velký vliv. I soutěž 
v Londýně jsem vyhrál s Pro-
kofjevem,“ vysvětluje.Abduraimova k pianu v šes-

ti letech přivedla matka, sama 
učitelka klavíru. Na veřejnosti 
poprvé účinkoval dva roky nato. 
„A zjistil jsem, že mě vystupování 
baví,“ vzpomíná. „Tehdy jsem si ješ-
tě neuvědomoval, jaká se k němu 
váže zodpovědnost, ale věděl jsem, 
že právě tohle chci v životě dělat,“ 
dodává.

Abduraimov studoval na lyceu 
v rodném Taškentu a následně od-
cestoval do USA. Tam se učil u me-
zinárodně významného uzbecké-
ho klavíristy Stanislava Judeniče 
a dodnes působí jako rezi-
denční umělec v Judeni-čově hudebním centru v Kansas City. Klavírista, jenž vče-ra oslavil šestadvacáté 

Frank Kuznikautori@economia.cz

narozeniny, s Českou filharmonií 
vystoupí již potřetí. A nebude to 
mít lehké. Rachmaninovův kon-
cert bývá označován za jedno z nej-
náročnějších děl klavírního reper-
toáru. Pro interpreta je vyčerpáva-
jící též po pocitové stránce.„Hudba má epický záběr, ale ne-

smírnou dramatickou hloubku. 
To, jak se skladba vyvíjí, podněcu-
je představivost,“ popisuje Abdu-
raimov. „V Rachmaninovově kon-
certu můžete najít všechny emoce, 

které člověk za život pocítí. My-
slím, že na větším tvůrčím 

vrcholu skladatel nebyl,“ dodává.
Jak se s tím vypo-řádá jako interpret? „Hodinami a hodina-mi cvičení,“ přiznává Abduraimov. „Kdysi ně-kdo spočítal, kolik not je v Rachmaninovově koncertu, a výsledek se blížil číslu 35 tisíc,“ do-dává.

Dirigovaný ValčuhouBehzod 
Abduraimov (na snímku) před dvěma lety natočil Prokofjevovy a Čajkovského klavírní 

koncerty s italským orchestrem řízeným slovenským rodákem Jurajem 
Valčuhou.

Foto: Decca Classics – Ben Ealovega

Manuel López-Gómez vystoupí 
v Praze s vánočně laděným 
programem 17. a 18. prosince

Michael Sanderling vystoupí s Českou filharmonií 7. ledna příštího roku

Daniel Smith bude řídit Českou 
filharmonii 18. února příštího roku

Joshua Weilerstein se v Praze 
představí 8. dubna

Během čtyř sobotních odpolední představí Česká filharmonie čtyři zajímavé dirigenty, kteří přes své 
nedlouhé působení u dirigentského pultu budí pozornost managementů světových orchestrů. Navíc jim 
je společné i to, že ostře vnímají sociální rozdíly ve společnosti a angažují se v projektech, jež přibližují 
hudbu i lidem, kteří by vinou chudoby nebo rodinného zázemí do koncertních síní nikdy nevkročili.

V rámci každého koncertu vystou 
pí i vynikající sólisté, ať už je  to 
houslista Jan Mráček v prosinci, 
harfistka Jana Boušková v lednu, 
rumunský violoncellista Andrei lo- 
nita v únoru či vítěz bruselské 
soutěže královny Alžběty, klavírista 
Denis Kožuchin v dubnu.

MANUEL LÓPEZ-GÓMEZ
Nadaného houslisty Orchestru Si- 
móna Bolívara si všiml zakladatel 
venezuelského programu El Siste- 
ma José Antonio Abreu a začal do 
hlížet na jeho umělecký růst. Na 
psal o něm: „Díky jeho výjimečné 
lidskosti, profesionální odpověd 
nosti a jasné umělecké vizi patří 
Manuel k vůdčím hudebním osob 
nostem ve Venezuele.“

Zkušenosti s dirigováním nabý 
val jako asistent Gustavo Dudame- 
la. V uplynulých dvou letech debu 
toval u washingtonského orches 
tru, Los Angeles Philharmonic 
a Orchestre Philharmonique de 
Radio France. V této sezoně míří 
jak k České filharmonii, tak k San 
Francisco Symphony, Sydney 
Symphony a Seoul Philharmonic.

MICHAEL SANDERLING
Devětačtyřicetiletý umělec svým 
věkem do řad mladých zdánlivě 
nezapadá, ale dirigovat začal tepr 
ve v roce 2000. Do té doby se vě 
noval hře na violoncello a byl jak 
vyhledávaným sólistou, tak lídrem 
violoncellové sekce například v lip 
ském Gewandhausu pod Kurtem 
Masurem či v Berlínském rozhla 
sovém orchestru.

Sanderling je synem proslulého 
dirigenta Kurta Sanderlinga, jeho 
matka je kontrabasistka. Krátce

poté, co se tento talentovaný mu 
zikant začal věnovat dirigování, se 
stal hostem mnoha významných 
orchestrů, například Tonhalle 
Zurich, NHK Symphony Orchestra 
Tokyo či Mnichovské filharmonie. 
Od roku 2010 je šéfem Drážďan 
ské filharmonie.

DANIEL SMITH
První australský dirigent, který vy 
stoupí v cyklu Objevy, zažil velké 
úspěchy u London Philharmonic 
Orchestra a orchestru Mariinského 
divadla, které ho okamžitě pozvaly 
k dalšímu hostování. Je rovněž vy 
hledávaným operním dirigentem.

Založil nadaci, která umožňuje 
chodit na koncerty klasické hudby 
lidem, kteří by si to ze sociálních 
nebo zdravotních důvodů nemohli 
dovolit. Je oceňován pro svůj las 
kavý, poctivý, opravdový a spon 
tánní přístup k hudbě. Podle 
hudebních kritiků je jedním z nej 
zajímavějších hudebníků své ge 
nerace.
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JOSHUA WEILERSTEIN
Také tento americký dirigent patří 
k zajímavým osobnostem světové 
hudební scény. Završil tříleté půso 
bení jako asistent dirigenta v New 
yorské filharmonii, od loňské sezo- 
ny je uměleckým ředitelem Komor 
ního orchestru Lausanne. Po vítěz 
ství v dirigentské soutěži se stal 
jedním z nejviditelnějších mladých 
dirigentů na světě.

Hudební vzdělání považuje za 
velmi důležité. V době působení 
u Newyorské filharmonie byl doslo 
va pohlcen edukativními koncerty 
pro mladé publikum. Byl rovněž 
koncertním mistrem Discovery En 
semble, komorního orchestru, kte 
rý navštěvoval bostonské školy, 
aby tamější studenty seznamoval 
s vážnou hudbou. Úzké vztahy ho 
rovněž pojí s orchestrem Simóna 
Bolívara, který dvě sezony dirigo 
val a kde působil i jako houslista.

Joshua Weilerstein pochází 
z muzikantské rodiny, jeho sestra 
Alisa, kterou dobře zná i pražské 
publikum, hraje na violoncello.
■  Alena Sojková

K U L T U R A

Cyklus O otevírá oci

Jubilejní 120. sezona se blíží ke konci. Co vás na ní nejvíc zaujalo?
Nechtěl bych hovořit o jednot-livé události. Myslím si, že nej-větší událostí byla skutečnost, že se sezonu podařilo postavit velmi vyrovnaně, že se tady bě-hem celého roku objevovali za-jímaví hosté. Samozřejmě že ta-kovým logickým vrcholem byl koncert 4. ledna, protože to byla téměř doslovná replika koncertu před 120 lety. Tím, že se hrála ve stejném sále, Dvořákově síni Rudolfina, se vrátila atmosféra prvního koncertu. Nejzajímavěj-ším zahraničním vystoupením bylo podle mne koncertní pro-vedení Janáčkovy Její pastorky-ně v Londýně. V roli Kostelničky vystoupila vynikající finská pěv-kyně Karita Mattila, ostatní ob-sazení bylo české. Budeme slavit i na koncertu pod širým nebem, který bude v červnu na Hradčan-ském náměstí. To je naše tradiční místo, protože není tak turistické jako třeba Staroměstské náměstí a přijdou tam tedy lidé, které to skutečně zajímá. 

Rezidenční umělkyní 120. se-zony byla Magdalena Kožená. Proč právě ona, jaký byl její přínos českému publiku? Bu-dete pokračovat ve spolupráci?Její přínos byl mnohovrstevný. Předně praktický, protože Mag-dalena Kožená nevystupuje kvůli svým zahraničním závazkům pří-liš často v České republice a díky rezidenci se tu objevila opako-vaně v mnohem více polohách, než to bývá, když zde hostuje jednou nebo dvakrát za rok. Ně-která vystoupení byla jedineč-ná. Kromě koncertu s Českou filharmonií proběhly její další projekty, jednak komorní reci-tál, kde účinkoval i Simon Rattle jako klavírista, ne jako dirigent, spolu s ním členové Berlínské filharmonie a Londýnského sym-fonického orchestru, dále projekt kombinace staré barokní hudby, zejména Monteverdiho, a součas-né hudby, třeba Luciana Berio či skladby od Marka Ivanoviće, který reagoval na Moteverdiho Ariadnu na Naxu. To bylo velmi úspěšné. Teď ji ještě čeká koncert s Melody Makers v Lucerně, který už není součástí rezidence, ale Magdalena se v něm ukáže jako swingová zpěvačka. Rezidence Magdaleny Kožené pro nás měla velký přínos. Česká filharmonie nemá ve zvyku zvát rezidenční umělce, tohle byla vůbec první rezidence a k 120. výročí bylo symbolické, že se podařilo, aby tím rezidenčním umělcem byla česká umělkyně světového význa-mu. Již loni jsme říkali, že nepo-čítáme s rezidenčním umělcem každou sezonu. Zase to udělá-me, až bude nějaká mimořádná příležitost.

Při 130. výročí?
Doufám, že to bude dřív.

Manželem Magdaleny Kožené  je šéfdirigent Berlínských filharmoniků sir Simon Rattle. Nepodaří se Magdaleně  přemluvit manžela, aby  si přijel zadirigovat  Českou filharmonii?
Podaří, jistě se jí to podaří. Časově to ovšem ještě není v dohlednu.

Ve 120. sezoně se objevilo něco, co filharmonie většinou nedělá – koncertní nastudová-ní Její pastorkyně. Kde se vzal k tomu impulz? Požadoval to po vás londýnský promotér?Ano, studovali jsme to proto, že si Londýn přál operu. Oni mají totiž v Royal Festival Hall sérii koncertních provedení oper a Jiří Bělohlávek jim nabídl Janáčka, což se jim líbilo. A hodně stáli o Karitu Mattilu.

Pokud vím, tak Karita Matti-la zpívala dříve Jenůfu, teď poprvé zpívala Kostelničku. Nepletla se jí čeština?
Nepletla. Ona zpívá velmi dobře česky. Nevím, jestli jste si všiml, ale většinou slovanští umělci mají 
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Česká filharmonie má za sebou vynikající jubilejní sezonu. Ta nastávající 
bude stejně zajímavá a nabitá významnými dirigenty i sólisty. Aleš BlUMA

těžký přízvuk. Ten jazyk je po-dobný. Umělci z německy mluví-cích zemí a ze Skandinávie jsou prakticky bez přízvuku, proto-že jazyk je naprosto jiný. Takže s tím problém nemají. A Karita Mattila roli Kostelničky, aby ji měla zažitou, studovala skoro rok.

V této sezoně jste uvedli  vítěznou skladbu z loňské soutěže pro mladé skladatele. Jaký z ní máte dojem?Soutěž se z našeho pohledu po-vedla moc. Jednak měla jasné-ho vítěze, Jana Ryanta Dřízala a jeho Kuře melancholik, ale měla i dva další úspěšné účastníky, je-jichž skladby jsme provedli aspoň na zkoušce. Kuře melancholik jsme uvedli koncertně na pod-

ars Literární noviny Příloha 5/20162 Open air koncert, Romská cesta na  Šluknovsko, Komorní hudba v Rudolfinu3 Vyslancem české kultury, Ohlasy  jubilejní sezony, Bělokněžník se vrací! 4 Kalendárium 2016/2017

zim. Soutěž se podařila i proto, že orchestr to přijal zodpovědně a velmi pozitivně. Navíc vítěznou skladbu pozitivně přijalo i publi-kum. Potlesk byl velmi vřelý. Po-něvadž se soutěž povedla, budeme ji opakovat. Chceme také dale-ko více uvádět soudobou hudbu. Chceme, aby byla přítomna víc, a to nejen česká, ale i zahraniční, poněvadž je zajímavé vidět, co se teď skládá. Hodně skladatelů dnes píše tak, že jazyk hudby je soudobý, ale skladba přitom pu-blikum baví.

V nové sezoně uvedete ze soudobých autorů také české-ho klasika Miloslava Kabeláče.A nejen jeho. Dalším soudobým klasikem bude Olivier Messiaen. 

Budeme hrát jeho symfonii Turan-galîla, která je považována za pře-lomové dílo 20. století a přitom se u nás moc často nehraje. Bu-deme hrát i Jukku Tiensuu, sou-dobého finského skladatele. Jiří Bělohlávek nastuduje Penderec-kého koncert pro tři violoncella.

Všechno to jsou mimořádně zajímavá díla. Na co byste  chtěl ještě v nové sezoně upozornit?
Především na mimořádné kon-certy, což je zahajovací, kde bude velmi nabitý program. Čajkov-ského houslový koncert zahraje Joshua Bell a v druhé půli zazní Mahlerova Píseň o zemi, kterou budou zpívat Bernarda Fink a Pa-vel Černoch, pěvec, který zpívá 

DAVID MAREČEK
Sezona byla 
vyrovnaná

Generální ředitel České filharmonie

více v zahraničí než doma. Druhý mimořádný koncert je novoroč-ní, na který přijede Olga Pereťjať-ko, která zazpívá svůj repertoár  od  italských a  francouzských mistrů a Česká filharmonie za-hraje perličky českých skladate-lů. Z ostatních koncertů je to sa-mozřejmě Gilgameš od Martinů, kterého budeme hrát v originále, to znamená v angličtině s ang-lickými zpěváky a vypravěčem. Nesmím zapomenout na velký program Jiřího Bělohlávka Mar-tinů – Janáček. Janáčkova Sinfo-nietta nastudována z nové edice. Místo skupiny žesťových nástro-jů je předepsaný vojenský band, zřejmě nám vypomůže Hudba Hradní stráže. Jako červená nit se novou sezonou vine soubor Čajkovského symfonií se Sem-jonem Byčkovem. 

Semjon Byčkov je velký di-rigent, který může dirigovat jakýkoliv světový orchestr, na který si ukáže. Jak se vám ho podařilo přesvědčit k dlou-hodobé spolupráci s Českou filharmonií? Chce prý natočit s Českou filharmonií komplet-ního Čajkovského?
Je to kombinace štěstí a práce. Štěstí jsme měli v tom, že Byč-kov k nám přijel hostovat na zá-skok za onemocnělého Neeme Järviho, a dokonce na to obětoval svou dovolenou. S orchestrem se mu výborně pracovalo, byl vel-mi spokojený a řekl, že by s ČF rád pokračoval. My jsme věděli, že chce točit komplet Čajkovské-ho, tak jsme mu to nabídli. Chtěl  ovšem prostor, aby vše mohl peč-livě nazkoušet. Berlínská filhar-monie nebo Concertgebouw by čas nenašly, my mu ten prostor dáváme. Vše může pečlivě na-zkoušet, poté koncertně provést a po jisté odmlce nahrát. Oběma stranám se to vyplácí. Byčkov měl možnost nahrát Čajkovského tak, jak si vždy přál, a orchestr od něj dostává mimořádnou péči.

Kromě špičkových dirigentů, jako jsou Bělohlávek, Byčkov, Honeck, Hrůša, představíte i dirigentské objevy, Daniela Smithe z Austrálie, Manuela lópeze-Gómeze z Venezuely, Joshuu Weilersteina z USA či Němce Michaela Sanderlinga. Jak je vybíráte?
Sledujeme scénu. Pokud vidíme, že někdo byl již u několika vý-znamných orchestrů, jedeme se na něho podívat a pozveme ho k orchestru na zkoušku. A pokud se zalíbí, dostane šanci. Máme i jména dvou českých mladých dirigentů, se kterými v budouc-nosti počítáme.

Berlínská filharmonie, Vídeňská filharmonie, london Symphony, Concertgebouw, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, to je klub špičkových evrop-ských orchestrů. Bude k nim patřit i Česká filharmonie?Doufám, že už k nim patří. Měřít-kem úspěšnosti je pozvání k ně-kolika koncertům ve významných koncertních sálech. Česká filhar-monie už má pozvání od Carnegie Hall, Musikvereinu nebo tokijské Suntory Hall. Už se zúročuje ob-rovská práce Jiřího Bělohlávka a orchestr znovu získává místo, které mu patřilo.

Klavíristka Buniatišviliová obrací temnotu v radost, 

v Praze chce takto proměnit i Schumannovu úzkost

N
a tři koncerty s Českou 

filharmonií se do Prahy vra-

cí gruzínská klavíristka Cha-

tija Buniatišviliová. Devěta-

dvacetiletá interpretka, jejíž věhlas 

každým rokem stoupá, v české me-

tropoli přesně před rokem vystou-

pila na Klavírním festivalu Rudolfa 

Firkušného. Ale překvapivě si z toho 

koncertu pamatuje málo. 

„Vzpomínám si, jak mi bylo pub-

likum blízko a kolik jsem v hledišti 

viděla nadšených tváří,“ říká v roz-

hovoru pro HN, ale hned líčí vzpo-

mínku ještě silnější. „Jak krásná 

byla procházka podél řeky z mého 

hotelu do Rudolfina. Říkala jsem si, 

že do Prahy musím pozvat rodinu 

a přátele, aby tu pokojnou a zele-

nou krásu viděli.“

Ty dojmy odpovídají klavíristči-

ně postoji k hudbě a umění vůbec. 

Buniatišviliová svět vnímá 

humanisticky, zajímá se 

stejnou měrou o umělec-

ká díla jako o autory, kteří 

je vytvořili. A při koncer-

tech se vždy snaží prožít 

„daný okamžik“, jak říká, 

aby z něj čerpala inspira-

ci a energii. 

„Snažím se žít tady 

a teď a žádný zážitek 

uměle nepřikrášlo-

vat. Možná je lepší 

mít dopředu kontro-

lu nad tím, co člověk 

na pódiu udělá, a druhý 

den to krok po kroku zo-

pakovat. Ale podle mě by 

se hudebník měl pokaždé 

řídit pocity,“ říká.

Buniatišviliovou fasci-

nují kontrasty v hudbě. 

Na své poslední nahráv-

ce zvané Kaleidoscope, 

za niž začátkem letošní-

ho roku získala němec-

Frank Kuznik

autori@econ
omia.cz

kou cenu Echo Klassik, vedle sebe 

umístila skladby Musorgského, 

Stravinského a Ravela. A pokusila 

se na ně nabídnout nový pohled.

„Většina těch skladeb má tem-

nou, komplikovanou podstatu,“ 

říká Buniatišviliová. „Já je ale mě-

ním v cosi radostného, oslavného. 

Odtud název alba: pojmenovala 

jsem ho po kaleidoskopu s pře-

svědčením, že také z něčeho 

pesimistického lze vykřesat 

cosi barvitého.“

Od zítřka do pátku bude 

klavíristka s Českou filhar-

monií pod taktovkou On-

dřeje Vrabce hrát Schu-

mannův Klavírní koncert 

a moll. 
Také v něm spatřuje 

kontrasty. „Je to dílo plné 

poezie a krásy, které však 

v některých okamžicích 

ustupují zoufalství a úz-

kosti,“ popisuje Bunia-

tišviliová, která prý po-

dobně dvojznačně vnímá i autora, 

německého skladatele z 19. století. 

„Schumann měl vytříbený smysl 

pro umění a estetiku, ale také ne-

radostnou stránku své osobnosti, 

která vše obracela naruby. Zvlášt-

ní kombinace,“ podotýká Bunia-

tišviliová.
S Českou filharmonií bude kla-

víristka debutovat – první český 

orchestr nikdy neslyšela naživo 

ani z nahrávek, a tak se jen spo-

léhá na to, jaké dostala reference. 

„Všichni říkají, že je výtečný 

na slovanskou hudbu a romantic-

ké skladatele, že má noblesní a je-

dinečný zvuk,“ vypráví klavírist-

ka, která je prý ráda, když každý 

orchestr hraje rozdílně. „Jinak by 

všechny byly skvělé, ale jeden jako 

druhý. A klasická hudba potřebuje 

pestrost,“ dodává. Po třech koncer-

tech tento týden v Praze se Bunia-

tišviliová s Českou filharmonií vy-

praví na krátké turné po Německu, 

kde odehrají pět vystoupení.

Tři dny 

v Rudolfinu

Od zítřka 

do pátku bude 

klavíristka 

Chatija 

Buniatišviliová 

s Českou 

filharmonií hrát 

Schumannův 

Klavírní 

koncert a moll. 

Foto: ČF
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VýBěr z MeDiálních ohlasů
galerie ruDolfinuM

Datum Název Autor Zdroj

Únor 2016 jiří černický v rudolfinu. radek Wohlmuth art & antiques

27. 1. 2016 jiří černický divoce sní o trošku lepším světě. tereza Škoulová kulturissimo.cz

29. 1. 2016 jiří černický vystavuje v rudolfinu svoje 
Divoký sny.

ondřej krynek Designmag

30. 1. 2016 recenze: hodně divoké sny v rudolfinu. peter kováč právo - salon

8. 2. 2016 cimrman v říši umění. jiří černický v galerii 
rudolfinum zhmotnil své divoké sny.

jan h. Vitvar respekt

12. 2. 2016 když je autor hlavní exponát. filip Šenk lidové noviny

12. 2. 2016 stalin dobře peče. naďa klevisová ego – hospodářské noviny

12. 2. 2016 umění pro optimisty. tereza Škoulová e15

29. 2. 2016 rudolfinum zaplnily černického Divoký sny. klára čikarová týden

9. 3. 2016 Vykládat divoké sny. jiří černický v rudol-
finu.

Vojtěch Mráz art & antiques

24. 3. 2016 jak stvořit peklo. Marek gregor reflex

30. 3. 2016 jiří černický Divoký sny. tereza jindrová a2

May 2016 jiří černický Wild Dreams. Mark rappolt art rewiev

28. 4. 2016 americká fotografka taryn simonová  
vystavuje v pražském rudolfinu.

čt24

26. 4. 2016 galerie rudolfinum vystavuje američanku 
simonovou. fotila věci zabavené na letištích, 
vytvářela katalogy

čtk ihned.cz

27. 4. 2016 ptáci z jamese Bonda táhnou paralelními 
světy.

kateřina nechvílová literární noviny

27. 4. 2016 galerie rudolfinum zahájila výstavu vý-
znamné konceptuální umělkyně a fotograf-
ky taryn simon

Milena Marešová, karel oujezdský český rozhlas, Vltava

Mozaika

29. 4. 2016 taryn simon zobrazuje neviditelné ruce, 
které konstruují americkou realitu

tereza havlínková radio Wave

30. 4. 2016 reálné obrazy našeho reálného světa jan Šída právo

9. 5. 2016 Bludiště seznamůl pavel turek respekt

7. 9. 2016 Výstava ukáževztah filmu a umění i vliv sním-
ku loni v Marienbadu

čtk Blesk.cz

7. 9. 2016 V pražském rudolfinu začíná výstava loni 
v Marienbadu, obsahuje díla richtera či 
koonse

čtk ihned.cz

8. 9. 2016 loni v Marienbadu a právě teď v galerii ru-
dolfinum

karel oujezdský český rozhlas Vltava

10. 9. 2016 rudolfinum zahájilo výstavu. nechybí na ní 
práce Magritta či giacomettiho

redakce Deník.cz

13. 9. 2016 loni v Marienbadu aneb když tajně nehynoucí 
láska je vždy zrada

richard koníček kulturaok-eu

13. 9. 2016 V rudolfinu umělci pitvají film loni v Mari-
enbadu

Magdalena čechlovská hospodářské noviny

15. 9. 2016 loni v Marienbadu, letos v praze hana slívová newsweek.cz

14. 9. 2016 setkání s originálem petr fischer hospodářské noviny

14. 9. 2016 Výstava loni v Marienbadu Martin Šrajer revue fokus

15. 9. 2016 jako loni v Marienbadu Marek gregor reflex

24. 9. 2016 když se vám obraz vryje do paměti Martina Buláková lidové noviny

24. 9. 2016 Vše podstatné se odehrálo už tenkrát josef chuchma lidové noviny

říjen 2016 loni v Marienbadu, letos v rudolfinu lenka lindaurová elle

14. 12. 2016 rudolfinum prezentuje snímky fotografa 
módy tellera

tweet Blesk.cz

12. 12. 2016 Vášně na talíři pavel turek respekt

14. 12. 2016 „cobainův“ fotograf teller vystavuje v rudol-
finu, třeba snímky barevných talířů

Michaela Vetešková český rozhlas

14. 12. 2016 užijte si život ve stylu juergena tellera, nejen 
módního fotografa

redakce eurozprávy.cz

14. 12. 2016 rudolfinum prezentuje snímky fotografa 
módy tellera

čtk pražský deník

14. 12. 2016 juergen teller si užívá života v rudolfinu – 
enjoy your life!

jiří Šálek artmagazín.eu

15. 12. fotograf juergen teller objevuje skutečnou 
realitu, skrytou za lesklým světem celebrit 
a hvězdiček

Milena Marešová, karel oujezdský čro-Vltava, Mozaika

16. 12. 2016 fotograf teller se staví do role celebrity a ku-
podivu mu to prochází

Magdalena čechlovská hospodářské noviny

18. 12. 2016 enjoy your life! fotograf juergen teller má 
talíři sebe, rodinu i celebrity

redakce čt24

21. 12. 2016 rudolfinum představuje dílo fotografa juerge-
na tellera, který polidštil módní svět

Miloš hroch radio Wave



46

ČESKÁ FILHARMONIE

kontaktní údaje:

česká filharmonie
alšovo nábřeží 12
110 00 praha 1

ič: 00023264
Dič: cz00023264

www.ceskafilharmonie.cz
e-mail: info@ceskafilharmonie.cz
recepce tel.: +420 227 059 249
sekretariát generálního ředitele tel.: +420 227 059 311, 227 059 201

generální ředitel: Mga. David Mareček, phD.

http://www.ceskafilharmonie.cz
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