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ÚVODNÍ SLOVO
Filharmonici na pokračování, tentokrát
za účasti souborů La Tromba, Michal Hromek
Consort, Josefa Špačka a dalších. A s nimi
spojené workshopové Filharmo-hraní.

Musica ludus aneb Hudba hrou. To není
jenom parafráze Komenského Školy hrou,
ale také jeden z přístupů, s jehož pomocí se
snažíme otevírat svět krásné hudby. Hrou tady
ale nemáme na mysli to, že by o nic nešlo –
nanejvýš tak o jeden z druhů volnočasových
aktivit – a že by tím pádem i hudba byla
„jenom taková zábavná hra“. Jádrem hry je
přece hlavně to, že v ní jde o něco společného,
že může lidi propojovat a že nikdo nestojí
stranou. Ani ten, kdo měl do té doby ostych,
strach anebo si prostě nevěřil. I hudba
nakonec vzniká až společnou hrou, přesněji:
souhrou.

U Kroků do nového světa a u koncertů
s Marthou Issovou Kdo se bojí flharmonie?
podle scénáře Alice Nellis přidáváme
víkendovou reprízu (nejen) pro děti
a rodiče. Ty zveme také do Dvořákovy síně
na prvomájový Svátek hudby mezi tóny
s Ondřejem Tichým.
Jsme rádi, že můžeme pokračovat
v dlouhodobých projektech Romano drom
(podporujícím romské děti), Hudba do škol
(pro pedagogy hudební výchovy) a Společný
orchestr žáků základních uměleckých škol
a hráčů České flharmonie. A jsme zase
zpátky u té společné hry – souhry. „Byla to
práce, nacvičit všechny skladby,“ píše jedna
z účastnic projektu Společného orchestru.
„Čím víc času tomu člověk věnuje, tím víc
do toho vloží kus sebe. A když potom spolu
všichni hrají, ty kusy se propojí a vytvoří
hudbu. Cítíte, jak sdílíte tu nádheru
s ostatními, jak dýcháte společně, jak vás
z toho mrazí a zároveň hřeje.“

Musica ludus je ovšem také jedním z nových
edukačních programů, které připravuje tvůrčí
tým pod vedením Rafaely Drgáčové. Poprvé se
cíleně zaměřujeme na účastníky starší 60 let,
kteří mají chuť společně objevovat souvislosti
mezi rytmem a pohybem, nástrojovými
barvami i tichem mezi tóny.
Pro dětské publikum chystáme nové programy
za účasti flharmoniků. Andersenovu pohádku
ukrytou do hudby Václava Trojana je možné
prožít v koncertním pořadu Císařův slavík
aneb Návštěva na dvoře čínského císaře.
Otevřeni dotazům a připraveni nadchnout
všechny příchozí pro hudbu jsou ve svých
workshopech Vojtěch Jouza (Čáry máry
dirigent), Ivan Vokáč (Napnutý jako struna)
a Adam Honzírek (Hudba v base!). A pro
nejmenší je tu premiérové Smyčcové mlsání.
Odehrají se také nové koncerty cyklu

Petr Kadlec
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Romano drom 2020
„Angažmá České flharmonie je dobrým příkladem toho, co je možné dělat. Mnoho orchestrů
udělalo krok správným směrem – třeba Simon Rattle s Berlínskými flharmoniky – ale tento
má mimořádný charakter i význam. V dobách, kdy ve východní Evropě bují nacionalismus,
je každá jinakost ohrožena. Pro romskou komunitu není nic nového, když zažívá nerespekt
a musí čelit třeba i otevřené diskriminaci. V takové atmosféře je tento projekt České flharmonie
odvážný a výmluvný.“
James Naughtie, BBC Music Magazine

Sedmým rokem pokračuje spolupráce mezi Českou flharmonií, Idou Kelarovou a dětským
pěveckým sborem Čhavorenge, podporující romské děti a mladé lidi nejen v jejich cestě za
hudbou. K bilanci patří sedmdesát koncertů v ČR i SR včetně vystoupení v rámci Open Air
koncertu České flharmonie na Hradčanském náměstí pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, četné
workshopy, ale především ovlivněné životní příběhy desítek romských dětí a mladých lidí.
Ti nacházejí vztah k vlastní kultuře, zažívají pocit skutečného sebevědomí a objevují jiné životní
cesty, než které jsou před nimi narýsovány často negativními vnějšími okolnostmi.
V lednu 2019 jsme projekt Romano drom představili na koncertech a workshopech
v severoirském Belfastu, kam byli členové Čhavorenge a hudebníci České flharmonie pozváni
Asociací britských orchestrů. V říjnu jsme se vypravili na turné do Londýna. Mezitím se
uskutečnily koncerty na české Smetanově Litomyšli a slovenské Pohodě. Dne 8. dubna 2019
se ve Dvořákově síni Rudolfna odehrála velká hudební oslava Mezinárodního dne Romů
nazvaná Šun Devloro (= Vyslyš mě, Bože).
„Čhavorenge jsou moje hvězdy. Velká naděje pro všechny ostatní děti, že se můžou dostat
tak vysoko. Máme za sebou už Velkou Británii, předtím bylo Severní Irsko, Rumunsko,
Bulharsko… Ze začátku to byla cesta ven z osady, teď je to cesta ven do světa. A je úžasné
vidět, když si třeba Dominik – chlapec z chatrčky ze slovenské osady – stoupne a zazpívá
sólo v Londýně před celým publikem. A vy před očima vidíte tu chatrčku, ve které bydlí
a kde nemají záchod, vodu. To je síla.“
Ida Kelarová

8

9

ČESKÁ F I L HARMONIE

Hudba do škol

Č ESK Á F ILHARM ON IE

Paní učitelky a páni učitelé, pojďte si hrát

Projekt Hudba do škol podporuje výuku hudební výchovy v České republice a zejména její
pedagogy. Setkávají se při něm učitelé ze základních, základních uměleckých a středních škol
a také pedagogové mateřských škol a mohou tu diskutovat, sdílet inspirace a společně hledat
způsoby, jak provázet děti světem hudby. Kromě toho, aby hudební výchova byla čím dál více
respektovaným předmětem, který je vnímán jako důležitá součást estetické i osobnostní kultivace
dětí a mladých lidí, je jedním z hlavních cílů projektu poskytovat prostor k propojování lidí,
kterým jde o dobrou hudební výchovu, podporovat je v odvaze přinášet nové nápady a v roli
bojovníků, jejichž hlavní zbraní je srdce. V rámci projektu se setkávají učitelé v jednotlivých
krajích a místech ČR, v pražském Rudolfnu se scházejí učitelé mateřských škol, plánujeme také
platformu, na níž by se potkávali didaktici hudební výchovy tuzemských pedagogických fakult.
Na projektu spolupracuje JOB – Spolek pro inovace ve vzdělávání.

Regionální centra
Projekt Hudba do škol se proměnil z velkých pražských setkání v Rudolfnu v komornější
setkání v devíti regionálních centrech po celé České republice. V nich mají učitelé možnost trávit
čas v menších skupinkách, navazovat na hudební tradice jednotlivých oblastí a samozřejmě
v neposlední řadě propojovat se mezi sebou. Paní učitelky a páni učitelé se setkávají, vzájemně
inspirují a podporují v kreativním přístupu k výuce. Vzniká tak otevřený, bezpečný prostor, kde
je každý vítán. V regionálních centrech přemýšlíme o hudební výchově nejen jako o příležitosti
pro učitele a pro žáky se hudebně rozvíjet. Věříme, že hudba přesahuje svými tématy koncertní
sály i učebny hudeben. Vyučující hudební výchovy může propojovat témata a učivo napříč
předměty a zároveň společně s dětmi skrze hudbu rozvíjet hravost, zvídavost, kreativitu. Svět,
nejen hudební, není černobílý, veškeré nastalé situace jsou pro člověka novou zkušeností, ze které
vychází při dalším jednání a učení. Na těchto principech stojí všechna regionální setkání, cílem je
především rozvoj každého člověka. Zároveň si tu všichni vyzkoušejí konkrétní hudební aktivity,
se kterými mohou ve vlastních hodinách dále pracovat a přetvářet je dle své vlastní potřeby.
V případě zájmu kontaktujte vám blízké regionální centrum:
Olomouc: jarka.siricka@seznam.cz
Praha: recentrumpraha@gmail.com
Ústí nad Labem: janahoncu@seznam.cz
Velvary: zakladka.velvary@gmail.com

Brno: eva.flipova@ceskaflharmonie.cz
Hlučín: veronika.stoklasova@zus-hlucin.cz
Hořice: solcova.kristyna@email.cz
Hradec Králové: huranahudebku@email.cz
Liberec: renetamusic@seznam.cz
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Program pro učitele mateřských škol
V rámci Hudby do škol myslíme také speciálně na učitele mateřských škol. A nejen na ně – také
na neaprobované či začínající pedagogy, asistenty, studenty aj. – jim všem je určen cyklus čtyř
vzdělávacích setkání.
Tvůrkyně Rudolfínků Veronika Lucassen a její kolegové v jednotlivých workshopech nabízejí
velké množství rytmických, intonačních, pohybových a poslechových nápadů a inspirací
pro hudební práci s předškolními dětmi. Během setkání se také vytváří prostor pro společné
sdílení – vlastních zkušeností, ukázek dobrých příkladů z praxe některých účastníků a také
názorných tipů, jak vybrané aktivity metodicky nakrokovat.

I. díl prim-um

f19. 11. 2020 Sukova síň

II. díl sekund-um
f27. 1. 2021 Sukova síň

III. díl terci-um
f4. 3. 2021 Sukova síň

IV. díl kvart-um
f5. 5. 2021 Sukova síň

Setkání na sebe přímo nenavazují. Lze se přihlásit i na jednotlivé díly.
Přihlašování a další informace na e-mailu ms@ceskaflharmonie.cz.

„Moc děkuji za nápady a radost, se kterou je prezentujete. Moc mě to baví.“
„Děkuji moc za Vaši práci. Na setkání se vždy velice těším, vždy si je užiju a odcházím plná
energie a pocitu, že moje práce má smysl. Už teď se těším na další!“
„Cítila jsem se mezi vámi moc dobře. Krásné prostředí, příjemné tváře, dokonalá hudba.“
„Chtěla bych moc poděkovat za workshopy. Je to nejen profesně obohacující, ale zároveň
pohlazení pro duši a to všechno umocněné atmosférou Rudolfna. Bylo to jedno velké ACH.“
bučitelé mateřských škol, asistenti a studenti – kapacita 80 osob
dvstup zdarma
e8.30–13.15
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Společný orchestr žáků základních uměleckých škol
a hráčů České flharmonie
Již poosmé se setkávají žáci ZUŠ z celé České republiky se zkušenými kolegyněmi a kolegy z řad
flharmoniků. Po půlroce intenzivních příprav a poznávání nejrůznějších výzev muzikantského
života vyvrcholí společné zkoušení na slavnostním závěrečném koncertě, kde orchestr zahraje
pod taktovkou Petra Altrichtera.
Společný orchestr tvoří na šest desítek mladých hudebníků (v pravidelném střídání vychází
tentokrát řada na žáky Prahy, Plzeňského, Královéhradeckého, Zlínského a Moravskoslezského
kraje) a na tři desítky flharmoniků. Od ledna do června se potkávají na přípravných zkouškách
(včetně dělených). Pod vedením dirigentů Ladislava Ciglera a Roberta Kružíka objevují nejen
nástrahy jednotlivých partů, ale zažívají také nadšení ze souhry, čerpají inspiraci a zkušenosti
od flharmoniků a „sehrávají“ se i ve volném čase mimo zkoušky. Právě díky společně stráveným
chvílím a nově navázaným přátelstvím dorazí do cíle hudební cesty jako společný orchestr.
Sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci přináší projekt i pedagogům, kteří jsou nezbytnou
podporou pro všechny mladé hudebníky.

Jaké zážitky si žáci odnášejí?
„Cesta nácviku nebyla vždycky úplně snadná. Nikdy jsem ale nelitovala, že jsem se do projektu
dostala. Klasickou hudbu mám totiž moc ráda. Ráda ji hraju i poslouchám. Jedna věc je ale
poslouchat Dvořáka doma do sluchátek, ještě lepší a intenzivnější zážitek je poslechnout si
ho na živém koncertě. Nic se ale nevyrovná tomu být sám aktivním spolutvůrcem a součástí
orchestru. S ním bouřit, zpívat, plakat.“
„Tento projekt mi dal opravdu hodně. Ať už je to příležitost zahrát si s členy České flharmonie
(což je pro mě velká pocta), novou chuť ke cvičení (ano, můj čas strávený u cella se opravdu
dost navýšil), příležitost vystupovat v Rudolfnu nebo setkat se s lidmi, kteří milují hudbu tak
jako já. Je to nepopsatelné…“

Č ESK Á F ILHARM ON IE

… a pohled pedagogů?
„Krásný zážitek je vidět proměnu mladého člověka, který přijde na první zkoušku s trochu
(nebo hodně) vystrašeným výrazem v očích, a pozorovat je dnes při poslední zkoušce před
generálkou, kdy hrají se sebevědomým a rozzářeným výrazem. Je to velká radost.“
„Velmi oceňuji pozitivní přístup flharmoniků k žákům, vždy s úsměvem. Besedy, při kterých
z flharmoniků čišela láska k povolání. Pro pedagogy velmi přínosná účast při zkouškách,
možnost pozorovat a slyšet připomínky k interpretaci a způsobu hry.“
„Tento projekt zažívám podruhé. Poprvé (v roce 2016) jsem netušila, co všechno nás čeká.
Zážitek byl tak úžasný, plný emocí, radosti. Takže letos jsem neváhala ani vteřinu. A pokud
budu mít žáky schopné se tohoto projektu zúčastnit, nebudu váhat ani nikdy v budoucnosti.
Je to příliv energie, kterou tady čerpám do další práce. Když kolem sebe vidím tolik krásných
mladých lidí, inteligentních, kultivovaných a pracovitých, mám velkou radost. Ta síla, která
z nich září, když visí očima na dirigentovi, to se musí zažít…“

Dětské domovy
Hudba má zázračnou moc prosvětlovat životy. Česká flharmonie i v tomto roce pokračuje
v pravidelných setkáváních s malými dětmi, které mají zkomplikovanou startovní čáru svého
života. V Dětském domově Charlotty Masarykové na Zbraslavi v Praze (dříve kojenecký ústav)
probíhají workshopy se zaměřením na hudební a pohybovou výchovu. Ve skupinkách o počtu
cca 5–6 dětí ve věku od dvou do šesti let se zpívá, tančí, hraje, cinká, ťuká, interaktivně pracuje
se skladbami klasické hudby, učí se základům rytmu, intonace, soustředění se, zklidnění a také
tomu, jak se chovat na koncertech. Nově zveme děti do Rudolfna, seznamujeme je nejen
s prostředím, ale také s hudebníky České flharmonie. Propojení těchto světů přináší silné
okamžiky.
Program vedou lektorky Andrea Čapková, Patricie Windsor a Veronika Lucassen, která vychovala
v pěstounské péči čtyři děti, z nichž tři pocházejí právě ze zbraslavského dětského domova.

„Poznali jsme nové lidi, vytvořili nová přátelství, zjistili, kde je jaká místnost v Rudolfnu,
přečetli spousty not, seděli v novém symfonickém tělese, nasbírali cenné zkušenosti… A spoustu
dalšího, co jsme třeba jen vnímali smysly, ale na papír se to napsat nedá. To si musíte zažít
na vlastní kůži.“
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MŠ 3–6
(7) let

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rudolfínek
Fašánek
Čtyři živly
Císařův slavík
Hudbou k sobě i tichu
Filharmonici na pokračování
Dopoledne s flharmoniky: Z bicí kuchyně
Dopoledne s flharmoniky: Čáry máry dirigent
Dopoledne s flharmoniky: Napnutý jako struna
Dopoledne s flharmoniky: Hudba v base!
Hej Romale!
Barvy zvuků, zvuky barev
Múzy mlčí, slyšíš?
Kdo se bojí flharmonie?
Kroky do nového světa
20 minut a buď „in“

18
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8.

9.

SŠ (15+)
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Hravá harfa

Program pro mateřské školy

f25. 11. 2020, 26. 11. 2020, 17. 12. 2020, 18. 12. 2020, 14. 1. 2021, 15. 1. 2021

Hudební workshopy s autorkou Veronikou Lucassen, lektorem Janem Kyjovským a s hudebníky
České flharmonie: s harfstkou Janou Bouškovou, hobojistou Vladislavem Borovkou
a smyčcovým kvintetem Rudolphin Ensemble Prague.

Kolik váží a měří harfa? A kolik má strun? Kolik prstů potřebujete, když na ni chcete hrát?
Jestlipak víte, že tento královský nástroj umí vytvořit spoustu kouzelných zvuků? Naše
královna harfy Jana Boušková vás o tom přesvědčí. A ještě si za doprovodu harfy zatančíme
na avignonském mostě!

b3–6 (7) let, kapacita 25 (50) dětí
c45–50 minut
d120 Kč
e9.00, 10.00 a 11.00 různé prostory Rudolfna
Program je určen pro žáky mateřských a základních škol ve věku 3–6 (7) let, případně po domluvě i pro jednotlivce
v doprovodu rodičů. Kapacita jednoho workshopu je maximálně 25 dětí, pořad Smyčcové mlsání je až pro 50 dětí.
Většinu programů cyklu Rudolfínek nabízíme také v angličtině.

Program je kombinací workshopu a koncertu. V první části si řekneme něco o harfě a naučíme se tančit
na písničku Avignon, tam je shon. Ve druhé části následuje zajímavé povídání o harfě; královský nástroj představí
sama harfstka České flharmonie. Názorné ukázky hry a techniky tohoto nástroje jsou prokládané krátkými
skladbičkami, během nichž se děti učí soustředěnějšímu poslechu klasické hudby, chování během koncertu atd.

Bystrý lišák Leoš

Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

f3. 12. 2020, 24. 3. 2021, 4. 5. 2021, 12. 5. 2021, 13. 5. 2021, 18. 5. 2021

Malé (nejen) hudební řádění

Proměňte se v bystrá liščata a rozběhněte se s námi k Táboru. Po cestě potkáme zpívající zvířátka
a navštívíme Leoše Janáčka. Toho skladatele, o kterém kolují zvěsti, že jeho hudba je pro děti
složitá – ale vůbec to tak není! Přijďte se o tom přesvědčit. Slibujeme, že se z vás nakonec stanou
malí, zpívající si Leošci.

f21. 10. 2020, 5. 1. 2021, 6. 1. 2021, 22. 4. 2021

Jaké to je hrát (si) v Rudolfnu? Ne na schovávanou, ale třeba na orchestr? Kudy chodí
na pódium hráči České flharmonie a jak hlasitý může být potlesk pro dirigenta? A jak se říká
kouzelné hůlce, kterou drží dirigent v ruce? Jaké zvíře najdete ve výzdobě hlavního koncertního
sálu? Jak to vypadá v Prezidentském salonku? Jaká je ozvěna na balkonu? A jak znějí varhany?
Pojďte si s námi malounko zařádit v různých částech Rudolfna.

Cílem workshopu je seznámit se přístupnou a hravou formou s několika úryvky opery Příhody lišky Bystroušky
od Leoše Janáčka. Součástí jsou nejen interaktivní hlasová, rytmická a pohybová cvičení navazující na operu,
ale i překvapivé setkání se skladatelem, který dětem ukazuje přírodu tak, jak ji vidí svýma očima a hlavně slyší
svýma ušima (a to i za pomoci krátkých ukázek z animovaného flmu).

Cílem hravého workshopu je seznámit se s prostorem Rudolfna. Hodně se nachodíme, ale bude to stát za to!
Poputujeme z foyeru v přízemí na balkon a přes Prezidentský salonek zase zpět. Samozřejmě i na pódium.
Při každém zastaveníčku najdeme obrázek hudebního nástroje, něco málo si o něm řekneme, všimneme si mnoha
zajímavostí v Rudolfnu. Nakonec se na pódiu rozestavíme jako orchestr a zkusíme si za pomoci hudby, jak to
ve Dvořákově síni zní.

Ouška (h)oboje
f28. 1. 2021, 4. 2. 2021, 15. 4. 2021, 4. 6. 2021

Víte, který nástroj musejí housle, basy, klarinety a všechny další v orchestru poslouchat, než
začne koncert? Který nástroj udává tón? Ano, je to… hoboj! Víte, co má společného s anglickým
rohem? A že když nastražíte svoje ouška oboje, umíte s jejich pomocí rozluštit hudební hádanky?
Jak dlouho dokážete syčet jako malá háďátka? Víte, že hobojisté musejí být i zruční „řezbáři“?
Přijďte za námi a za hobojistou Vladislavem Borovkou.
Program se zaměřuje hlavně na sluchové činnosti, i když ani pohyb nebude chybět. Za pomoci hoboje
(ale i anglického rohu) budeme rozlišovat různé hluky a zvuky. A objevíme rozdíl mezi čtvrťovou a osminovou
notou.
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anovinka

Cinkylinky jeřabinky

Smyčcové mlsání

f2. 10. 2020, 14. 10. 2020, 16. 10. 2020

f8. 10. 2020, 30. 3. 2021, 31. 3. 2021, 29. 4. 2021

Představujeme vám rodinku smyčcových nástrojů. Patří k sobě, ale každý je trochu jiný.
Táta s mámou – basa a violoncello, děti – housle a violy. Stejně jako v každé jiné rodině i oni (si)
spolu hrají, ale někdy se umí také pěkně pohádat. A rádi společně mlsají. Jaké jsou nejoblíbenější
smyčcové laskominy? Vyprávějí si v rodině smyčcových nástrojů před spaním pohádky?
Nezbývá, než se přijít podívat.
Smyčcové kvinteto Rudolphin Ensemble Prague složené z hráčů České flharmonie si připravilo pro děti
zajímavosti ze svého smyčcově strunného oboru.

Fašánek aneb Rozpustilé lidové zvyky pro celý rok
Hudebně-taneční dílny

Cyklus dílen vychází z tradičních lidových říkadel, písniček a tanců, z odkazu Pavla Jurkoviče
a z přesvědčení, že lidová poezie je nadčasová, stále aktuální a přitom v sobě nese moudrost
našich prababiček a pradědů. Její působivé zpracování vtáhne nejmenší školačky a školáky
i jejich učitele. Společným motivem všech setkání je proutěný věnec, symbol času a věčnosti,
který společně při každém setkání ozdobíme.
Každý díl workshopu tematicky propojuje hudebně-pohybové aktivity s aktuálním ročním
obdobím. Lektorky Monika Václová a Kateřina Klementová také nabídnou učitelům didaktické
materiály se zpracovanými návaznými aktivitami pro využití ve škole.
bžáci 1. a 2. ročníků ZŠ, kapacita 40–50 dětí
c90 minut s přestávkou
d500 Kč (pouze abonmá)
e9.30 Sukova síň a další prostory Rudolfna

Poslední snopy svázali, nesou vám věnec obilí! Svištění kosy, vázání snopů, stavění panáků
na poli – to vše ve spěchu, aby úrodu nezničila prudká letní bouřka. A úleva, když se obilí
dostalo včas pod střechu. Po vší té těžké a namáhavé práci pak následovala oslava, dožínky.
Během prvního setkání rozhýbeme všechny kosti v těle, zahrajeme si na zlaté klasy obilí i na to,
jak z nich sedláci dostávali zrno.

Povídala vrána vráně, že si spolu koupí sáně!
f1. 12. 2020, 2. 12. 2020, 11. 12. 2020

Sukovu síň a přilehlé prostory proměníme v les, zahřejeme a nakrmíme zkřehlé ptáčky.
Dny v prosinci jsou tuze krátké, a tak si na cestu k adventnímu věnci posvítíme lucerničkami.
Svatá Lucie noci upije, ale dni nepřidá! Jméno Lucie znamená světlá a zářící, ještě před zimním
slunovratem tak trochu čaruje s časem, kdy vycházejí a zapadají hvězdy. A my budeme kouzlit
se světlem a tmou. „A koledu k tomu, pak utečem domu!“

Ene, bene, cukr, kňoura
f12. 1. 2021, 13. 1. 2021, 19. 1. 2021

Reksum, kandr, cinka, bzinka – masopustní citoslovce přímo vybízejí ke skokům na schodech
vedoucích do Rudolfna! Připravíme masopustní průvod a k velkému překvapení všech
zaměstnanců České flharmonie ho provedeme zákoutími budovy. Výrazné barvy oblečení
i výstřední doplňky vítány!

Byla jedna kukla a ta kukla pukla!
f20. 4. 2021, 21. 4. 2021, 27. 4. 2021

Program je připraven vždy pro cca dvě třídy po min. 20 žácích. Termíny setkání lze libovolně zkombinovat.
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.
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Jaro už klepe na dveře, je potřeba se zimou pro letošek skoncovat. To se hodí vyrobit Moranu
a hodit ji do vody. K tomu jarní popěvky a skopičiny. Probudíme přírodu a nebude chybět ani
společná jarní slavnost – májka, kterou se tentokrát již rozloučíme. Vždyť jaro, dlouhé dny a teplé
počasí zvou k zábavě venku.
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Vzduch

Neotřelé hudební dílny pro zvídavé žáky a jejich učitele
Hravými hudebními dílnami nás budou provázet nezkrotné a všemocné živly. Oheň, vzduch,
voda a země – čtyři setkání a čtyři základní elementy, které spoluvytvářejí život na planetě
Zemi. Proč? Protože každý hudebník je trochu alchymista, který se také snaží namíchat ty
pravé hudební elementy, aby hudba zněla, jak má. Někdy je to sice doslova věda, ale vždy velké
dobrodružství!
Každé setkání zahajujeme v Sukově síni Rudolfna, kde vtáhneme děti i učitele hravou
formou do tématu celého dopoledne. Na společný program vždy navazují alespoň tři dílny
pro menší skupiny žáků plné pěveckých, pohybových, instrumentálních i výtvarných aktivit.
Navíc se můžete těšit na již tradiční závěrečnou – a tentokrát rozhodně živelnou – hudební
pětiminutovku.

Jakub Kacar, Jan Kyjovský, Kristýna Müllerová, Denisa Ulmanová lektoři
bžáci 3. a 4. ročníků ZŠ, kapacita 80 dětí
c120 minut s přestávkou
d500 Kč (pouze abonmá)
e9.30 Sukova síň a další prostory
fA: 5. 10. 2020, 2. 11. 2020, 8. 3. 2021, 10. 5. 2021
fB: 12. 10. 2020, 30. 11. 2020, 15. 3. 2021, 17. 5. 2021
fC: 19. 10. 2020, 7. 12. 2020, 22. 3. 2021, 24. 5. 2021

Jak se říká: „Není nad čerstvý vzduch.“ Jak takový vzduch účelně použít? Co třeba hra
na dechový nástroj? Nebo společný zpěv? A co se stane, když se vzduch otráví? Je potřeba
jej pořádně vyčistit. Celý díl provází známý valčík Dmitrije Šostakoviče. V rámci dílen si děti
vyzkouší společné muzicírování a poznají kouzelný zvuk hoboje a způsob, jak jej rozeznít.

Voda
Co se stane, když pitná voda dojde a tvůj kmen zůstane o žízni? Přijmi pozvání do boje proti
zloduchovi, který zablokoval přístup k poslednímu prameni uprostřed pouště, a získej tuto vodu
zpět pro své lidi. Zahraj si také na podomácku vyrobené nástroje, zkus je pomocí vody naladit
a zjisti, kteří z hudebních skladatelů jsou největší vodomilové.

Země
Protentokrát zůstaneme nohama pevně na zemi, a bude-li třeba, vydáme se i do podzemí.
Za zvuků hudby ze svity Peer Gynt norského skladatele Edvarda Griega se pokusíme vypátrat
skřetí noru, ukrytou hluboko v útrobách Rudolfna, a pokud budeme dobře spolupracovat,
zažijeme sílu propojení všech čtyř živlů na vlastní kůži. K životu totiž všichni potřebujeme
pevnou půdu pod nohama, pitnou vodu, čerstvý vzduch, světlo a teplo.

Hudbou k sobě

Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

Oheň
Posvátný oheň vyhasl. Ale jak jej znovu získat? Oheň se vydá jen tomu, kdo jej dokáže zkrotit,
udržet a uctít. Podaří se to naší výpravě? Jak zkrotit plameny, to se dozvíme v zahradě ptáka
Ohniváka. V pěvecké dílně se pokusíme udržet oheň ve smyčce a pomocí rituálního tance se
naučíme jej uctívat. Pomůže nám k tomu hudba Maurice Ravela a Igora Stravinského.
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Hudba byla od pradávna součástí lidského společenství, a proto je možné i dnes využívat její
zázračnou moc přinášet radost, porozumění, ale hlavně podporu dětem, které se ve škole učí
samostatnosti a osvojují si důležité kompetence na někdy nesnadné cestě k dospělosti. Projekt
pro žáky 1. stupně základních škol připravuje Ondřej Tichý.
Během programů, které jsou připravené na půdě České flharmonie, se děti pomocí uměleckých
prostředků seznamují s tím, jak je možné navázat živý kontakt s druhým člověkem, zažívat
zdravou sílu skupinové práce, vyjadřovat se a tvořit nebo objevovat, co se stane, když se
dokážeme zastavit, soustředit a naslouchat.
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Hudbou k sobě i tichu
Mimořádné představení pro školáky

Je možné potkat se a povídat si i beze slov? Jedinečný prostor pro setkání dětí, které by se jinak
nepotkaly.
Program je určen žákům zapojeným do dlouhodobého projektu Hudbou k sobě i všem novým
zájemcům a třídám, které mají chuť rozeznít sál Rudolfna.

Ondřej Tichý průvodce, autor konceptu Hudbou k sobě

Č ESK Á F ILHARM ON IE

Viktor Mazáček housle
Jaroslav Novák kytara
Ladislav Horák akordeon
Dominika Prokopová vypravěčka
Eva Filipová scénář
bžáci 2.–3. ročníků ZŠ, kapacita max. 70 dětí
c60 minut (bez přestávky)
d150 Kč
e9.00, 11.00
f22. 4. 2021, 23. 4. 2021 Sukova síň

bžáci 2.–4. ročníků ZŠ
c60–70 minut (bez přestávky)
d150 Kč
e9.30
f31. 3. 2021 Dvořákova síň

Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

Vítejte na našem kosmodromu! Společně se vydáme do neprobádaných končin Galaxie.
S Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka vyrazíme na dlouhou cestu napříč kosmem, zažijeme
stav beztíže a budeme čelit nečekaným nástrahám grafcké partitury. Přijďte s námi prožít tři
hudební dílny, ve kterých si netradičním způsobem hudbu poslechneme, zahrajeme i zazpíváme.

Hluboký vesmír
Hudební dílny

anovinka

Císařův slavík
aneb Návštěva na dvoře čínského císaře
Pohádkový interaktivní koncert

Byl jednou jeden čínský císař, který miloval slavičí zpěv. Jednoho dne dostal neobvyklý dar.
Mechanického slavíka, hračku na klíček. Dokáže ale nahradit libozvučný zpěv živého slavíka?
A co se stane, když se hračka porouchá?
Přijďte si poslechnout a společně prožít Andersenovu pohádku Císařův slavík, ukrytou
do podmanivého hudebního zpracování skladatele Václava Trojana. Dávný příběh si
poslechneme, se slavíkem si zazpíváme, doprovodíme se hrou na tělo a naši vyslanci uctí císaře
i hrou na Orfovy nástroje. Netradiční hudební doprovod nabídnou členové Trojanova tria.

30

Jan Kyjovský velitel letu
Michaela Králová pilotka velitelského modulu
Iva Macasová gravitační expertka
bžáci 2.–5. ročníků ZŠ, kapacita max. 75 dětí
c90 minut bez přestávky
d150 Kč
e8.45, 10.25 – začátky programů lze po předchozí domluvě uzpůsobit
f11. 1. 2021, 12. 4. 2021, 19. 4. 2021, 26. 4. 2021, 30. 4. 2021 Sukova síň a další prostory
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.
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Filharmonici na pokračování
aneb Z pohádky do pohádky

O tajemných bytostech aneb Na co tančí víly a skřítkové

Letos naplníme Rudolfnum pohádkovými postavami a pohádkovou hudbou. Který nástroj se
nejvíc hodí k zahnání rozzuřeného draka a který k spouštění padacího mostu? A do kterého
nástroje by se vešlo nejvíc trpaslíků? Přijďte a hádejte! Všemi koncerty vás bude provázet autorka
Klára Boudalová.

Hudba nejen pro víly a skřítky z irských močálů a skotských hor. Zahrajeme písničky k ladnému
tanci i rozpustilému podupávání. A kdo má opravdovou kuráž, vypraví se s námi na plavbu
za statečnými námořníky, a dokonce za piráty. Cestou se možná dozvíte, co mají společného
velká krabice, sušený hrách a oceán.

Cyklus koncertů

bžáci 1.–4. ročníků ZŠ
c60 minut (bez přestávky)
dvstupenka na jednotlivý koncert 150 Kč; abonmá 480 Kč
e9.00, 11.00
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

Princezny, hurá na draka! Aneb Pohádková hudba hradů a zámků
La Tromba
f30. 9. 2020 Dvořákova síň

Začíná dobrodružná výprava za pohádkovou hudbou do zámeckých paláců a zahrad. Jak zní
hudba ke královskému ohňostroji? Proč si králové do paláců pořizovali slavíky v kleci? A jaká
je ta nejkrásnější královská fanfára? Hudba plná chrabrých princezen, zakletých princů
a býložravých draků. Nebo to máme naopak?

O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě.
A zazvonil zvonec a pohádky je… začátek
Jana Boušková, Josef Špaček a sbor ZUŠ Klapkova se sbormistryní Alicí Stavělovou
f11. 12. 2020 Dvořákova síň

Hudba k nejkouzelnějšímu okamžiku celého roku. Pro chvíli, kdy zazvoní zvoneček a rozsvítí
se vánoční stromeček. Jakou hudbu k tomu všemu hrají andělé na výsostech? A který nástroj zní
úplně nejkouzelněji?

32

Michal Hromek Consort
f4. 2. 2021 Dvořákova síň

O nejkrásnější pohádce aneb Jak hudba vypráví příběhy
Česká flharmonie s dirigentem Vojtěchem Jouzou
f29. 3. 2021 Dvořákova síň

Co musí mít každý správný příběh? Pořádné hrdiny, napínavý děj a (šťastný) konec.
Nezapomněli jsme na něco? Samozřejmě! Na dobrého vypravěče! Tentokrát budou příběhy
vyprávět hráči České flharmonie za pomoci hudby těch nejlepších skladatelů. Který příběh bude
nakonec ten nejkrásnější?

Dopoledne s flharmoniky
aneb To na koncertě nezažijete!
Hudební dílny

Hráči České flharmonie naživo, zblízka a exkluzivně – otevřeni dotazům a připraveni nadchnout
vás pro hudbu. Lektoři Klára Boudalová, Jan Kyjovský a Egli Prifti připravili workshopy,
při nichž skvělí hudebníci sestoupí z pódia a zahrají jen pro vás.
c60–90 minut dle typu programu (bez přestávky)
d150 Kč
e8.45, 10.15 – začátky programů lze po předchozí domluvě uzpůsobit
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.
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bžáci 4.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ; kapacita 20–30 účastníků
f3. 11. 2020, 3. 3. 2021, 9. 4. 2021 Sukova síň

Přijďte si zahrát na obdivuhodné množství bicích nástrojů! S flharmonikem Pavlem Polívkou se
vypravíme do světa tradičních i exotických perkusí – kokosů, okurek či třeba prasečích kopýtek.
Ukážeme si, jaký vliv má na vyznění skladby rytmický doprovod, a dojde i na flmovou hudbu,
ve které mají bicí nástroje nezastupitelnou roli. Vše formou aktivního workshopu.
anovinka

Čáry máry dirigent

Hudba v base!
bžáci 4.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ; kapacita 20–30 účastníků
f15. 4. 2021, 16. 4. 2021 Západní salonek

Jaké to je – jít bručet? Být tam dole v base… A to neustálé stěhování! Musí to být ale pevné pouto,
když u toho má člověk vydržet! Komu se podaří polapit hmatník dlouhý jako soudní spis?
A odkud vlastně přišel kráčející bas? Humornou notu rozezní flharmonik Adam Honzírek,
který se nebojí poprat s těmi nejtvrdšími strunami. Prý to není tak špatné: „Dají vám barovou
židli a sedí s vámi třeba Saint-Saëns nebo Bottesini…“ říká odsouzený kontrabasista. Přijďte si
posedět, zahrát a odneste si zážitek na doživotí.

bžáci 2.–5. ročníků ZŠ, kapacita 20–30 účastníků
f9. 10. 2020, 13. 10. 2020 Sukova síň

Jediný hudebník, který v ruce nedrží hudební nástroj. Anebo přece? A že ta tyčka má
13 a půl palce a uvnitř pero ptáka Fénixe? Nedivte se. Dirigentská hůlka je kouzelná. Rozezní
orchestr, sbor, a dokonce i vás. Musí ji ale ovládat někdo opravdu zkušený v hudebních kouzlech.
Dirigent, sbormistr a hobojista České flharmonie Vojtěch Jouza takový je. A neobyčejnou
dřevěnou tyčku umí dechem rozezvučet tak, že zpívá úplně jako bájný Fénix. Zkusíte to také?
anovinka

Napnutý jako struna
bžáci 2.–5. ročníků ZŠ, kapacita 20–30 účastníků
f27. 11. 2020, 4. 12. 2020 Sukova síň

Violoncello má struny 4 a každá zní krásně. Jenomže violoncellistovi Ivanu Vokáčovi to bylo
málo! A tak se naučil ještě na nástroj, který má strun úplně nejvíce ze všech. Víte, na který?
Nápověda: ty struny jsou zavřené v dřevěné bedně a buší se do nich kladívky. Ano, je to klavír,
který má strun 240! To je jako les šedesáti violoncell. Oběma nástrojům se podíváme na zoubek
(nebo spíš strunku). A objevíme, jakou hudbu flharmonik Ivan Vokáč s vaší pomocí na všechny
ty struny vykouzlí.
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Hej Romale!

Hudebně-taneční dílny
Jedinečný tanečně-pěvecký workshop se zpěvačkou, sbormistryní a pedagožkou Idou Kelarovou
a jejím uměleckým týmem.
Hudba je univerzální jazyk, který pomáhá dorozumět se i tam, kde slova nestačí. Tanec a zpěv
už mnohokrát pomohl členům romského dětského pěveckého sboru Čhavorenge překonat
mezilidské bariéry a vytvořit prostor vzájemné důvěry – nejen na workshopech v pražském
Rudolfnu, ale i při podobných setkáních se školáky v severoirském Belfastu nebo v Londýně.
Mladí zpěváci z Čhavorenge spoluprovázejí děti a studenty na cestě za poznáním romské kultury,
ale i bohatství vlastního srdce. Ida Kelarová, skladatel a kytarista Desiderius Dužda a tanečnice
a choreografka Libuša Bachratá zasvěcují všechny, kdo se chtějí otevřít, do tajemství lidského
hlasu, tradičního tance a strhující hudby plné života.

Č ESK Á F ILHARM ON IE

bžáci 4.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ; kapacita max. 70 účastníků
c120 minut (s přestávkou)
d150 Kč
e9.00 – začátky programů lze po předchozí domluvě uzpůsobit
f20. 10. 2020, 21. 10. 2020, 22. 10. 2020 – studenti SŠ (15+)
f11. 11. 2020, 12. 11. 2020 – žáci 6.–9. ročníků ZŠ
f16. 3. 2021, 17. 3. 2021, 18. 3. 2021 – žáci 4.–5. ročníků ZŠ
f25. 5. 2021, 26. 5. 2021, 27. 5. 2021 – žáci 6.–9. ročníků ZŠ
f31. 5. 2021, 1. 6. 2021, 2. 6. 2021 – žáci 4.–5. ročníků ZŠ
Sukova síň
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

Barvy zvuků, zvuky barev
Hudebně-výtvarné dílny

Z ohlasů pedagogů:
„Srdečně děkujeme za úžasný zážitek, který nás všechny (doslova všechny – a to se při výletech
s dětmi často říct nedá) nadchl. Všechny děti by chtěly na Váš workshop znovu! Bylo krásné
pozorovat, jak jsou ze začátku rezervované, ale potom se pomalu osmělují a otevírají. A když
jsem písničky z workshopu přinesla mladším dětem, že je zkusíme, několik dětí hlásilo, že je
znají, protože je jejich sourozenec doma pořád poslouchá na YouTube a zpívá si je. Oslovili jste
celou touto akcí duše tolika dětí! Je to velký dar, který jsme od vás dostali.“

Na každém kroku potkáme mnoho barev a ještě více zvuků. Zvykli jsme si vnímat je odděleně.
Ale bylo by možné je spojit? Jak barevné mohou být zvuky a jak mohou znít barvy? A co teprve
barevná hudba! Jak by zněla žlutá, zelená nebo modrá? Přijďte se přesvědčit o pestrosti zvuků
a síle barev.

„Byl to opravdu zážitek. Skupina lidí kolem paní Kelarové to s dětmi opravdu umí. To nadšení
až vhánělo slzy do očí. Měli jsme pocit, že máme nové přátele, a ani se nám nechtělo domů.“

Dílna je věnována propojování světa barev a zvuků, práci s barvami a vytvoření společného
výtvarného díla inspirovaného hudbou. Jako štětec mohou posloužit ruce nebo dokonce vařečka
či větev. Žáci a studenti se seznámí také s elementárním komponováním a na jeho základě složí
vlastní skladbu, ke které si vytvoří videoklip. Součástí programu je seznámení s výtvarnými díly
inspirovanými hudbou.

Z ohlasů žáků a studentů:

Dominika Prokopová a Adéla Kostkanová lektorky

„Workshop mě natolik uchvátil, že si chytlavé romské písně zpívám ještě týden potom. Pokud
máte čas, tak se určitě musíte podívat, protože to uchvátí opravdu každého, koho baví hudba.“
„Ida Kelarová byla na nás hodná a hned jsme šli zpívat a tancovat. Pan Dežo má neuvěřitelný
hlas, který byl slyšet až na ulici. Čhavorenge se s námi spřátelili a byli moc hodní. Samozřejmě
jsme si na konci společně zazpívali.“
„Celý workshop byl nabitý pozitivní energií a dobrou náladou. Dívky a chlapci ze sboru byli
moc milí, nádherně zpívali a zároveň jsem si s nimi hezky zazpívala i já. Tančení mě taky
neskutečně bavilo. Sám o sobě se mi romský styl tančení hrozně líbí.“
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bžáci 6.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ; kapacita 20–30 účastníků
c180 minut (s přestávkou)
d150 Kč
e9.00 – začátky programů lze po předchozí domluvě uzpůsobit
f4. 11. 2020, 6. 11. 2020, 25. 1. 2021, 26. 1. 2021, 19. 3. 2021, 3. 5. 2021 Sukova síň
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.
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Múzy mlčí, slyšíš?

Kdo se bojí flharmonie?

Inter arma silent Musae – Ve válce múzy mlčí, ale když utichnou zbraně, může se válka stát
hudební inspirací. Pojmy demokracie a svoboda považujeme za samozřejmé, ale těžko se o nich
mluví, aby to nebyla klišé nebo prázdná slova. Vážíme si ještě svobody a míru třeba my ve střední
Evropě, kde žijeme už skoro osmdesát let bez válečného konfiktu? Pojďme se těchto pojmů
a hodnot, ke kterým poukazují, dotknout pomocí hudby Karla Jenkinse.

Hudební laboratoř s hlavní výzkumnicí Marthou Issovou. Záměr výzkumu: lze v normálním
světě nějak prakticky využít vážnou hudbu? Naše laboratoř se zabývá například těmito otázkami:
Jak zní Smetanova Vltava pozpátku? Jak se OPRAVDU tváří dirigent, když zády k divákům
diriguje orchestr? Jak může hudba pomáhat překonávat strach a dodávat odvahu? A může nám
hudba změnit život? Výzkumu se účastní nejen Česká studentská flharmonie a diváci, ale často
také nečekaní hosté – a mnohé zásadnější výstupy také podléhají služebnímu tajemství, takže se
o nich předem bohužel nic nedozvíte. Vstup na vlastní nebezpečí!

Hudebně-pohybové dílny

Koncert

Touha po svobodě jako hudební inspirace. Hudebně-pohybové dílny, založené na aktivním
poslechu a práci s vybranou částí mše Te Armed Man Karla Jenkinse (1999). Mše nese podtitul
A Mass for Peace (Mše za mír) a byla věnována obětem války v Kosovu. Hudbou blízkou
mladým lidem přiblížíme téma svobody a demokracie. Co vše musíme ztratit, abychom ztratili
domov? A jaké myšlenky zní v hlavě vojákům? Je svoboda právem každé bytosti? Při hledání
odpovědí na tyto otázky využijeme svůj hlas, hru na tělo, rytmické i melodické bicí nástroje.
Na konci workshopu si společně zahrajeme v Sukově síni Rudolfna.

Eva Filipová, Monika Václová a Karolína Řepová lektorky
bstudenti SŠ (věk 15+); kapacita 20–30 účastníků
c120 minut (s přestávkou)
d150 Kč
e9.00 – začátky programů lze po předchozí domluvě uzpůsobit
f20. 1. 2021, 22. 1. 2021, 19. 5. 2021, 20. 5. 2021, 21. 5. 2021 Sukova síň

Česká studentská flharmonie
Martha Issová moderátorka
Alice Nellis scénář a režie
Ondřej Vrabec dirigent
bžáci 5.–8. ročníků ZŠ, studenti odpovídajících ročníků SŠ
c60 minut (bez přestávky)
d150 Kč
e9.00, 11.00
f4. 12. 2020, 7. 12. 2020 Dvořákova síň
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.

Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.
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Kroky do nového světa – Symfonické básnění

Č ESK Á F ILHARM ON IE

Smetanova Vltava a Šárka

Cyklus komentovaných koncertů

f20. 10. 2020, 22. 10. 2020, 23. 10. 2020 Dvořákova síň

Hudba má ohromnou moc vytvářet před našima očima nové krajiny, malovat krásné obrazy,
vyprávět příběhy. Jednoduše: můžeme se díky ní vypravit do jiného času a prostoru. Jedna
z hudebních forem, vynalezených speciálně pro tento účel v polovině 19. století, se jmenuje
symfonická báseň. Poprvé s ní přišel skladatel Franz Liszt a záhy našel četné následovníky
v Rusku, ve Francii, ale zejména mezi českými skladateli. Smetanu začal nový objev zajímat
během jeho pobytu ve Švédsku, kde napsal nakonec tři symfonické básně a Lisztovi vzkázal:
„Pokládejte mě za nejhorlivějšího stoupence našeho uměleckého směru, jenž slovem i činem
stojí za jeho svatou pravdou.“ O dvacet let později vytvořil Smetana nejpodivuhodnější počin
na poli symfonických básní a světový unikát – šestidílný cyklus Má vlast. Po nějaké době
Smetanu důstojně následoval Dvořák čtyřmi symfonickými básněmi podle Karla Jaromíra
Erbena (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek) a jednou podle vlastního námětu
(Píseň bohatýrská). Leoš Janáček označil jako symfonické básně své Šumařovo dítě a Baladu
blanickou, ale symfonicky básnivě přistoupil i ke svojí slavné rapsodii Taras Bulba.

Ze Smetanova výkladu symfonických básní Vltava a Šárka:

Česká studentská flharmonie
Petr Kadlec průvodce
Marko Ivanović dirigent

„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení
obou potůčků do jednoho proudu, pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna
se slaví veselé hody; při noční záři luny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady,
zámky a zříceniny; Vltava víří v proudech Svatojanských; teče v širokém tahu dále ku Praze,
Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi.
V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením
rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení.
Zdáli je slyšet příchod Ctirada se zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek.
Už zdáli zaslechnou nářek – ač lstivý – přivázané dívky u stromu – při pohledu na ni obdivuje
Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem
obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až – k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které
v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu – hrůza všeobecného vraždění,
vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“

Dvořákův Vodník a Polednice
f14. 1. 2021, 15. 1. 2021, 18. 1. 2021 Dvořákova síň

bžáci 6.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ
c120 minut (s přestávkou)
dvstupenka na jednotlivý koncert 150 Kč; abonmá 375 Kč
e10.00
Pro abonmá lze termíny koncertů kombinovat libovolně.
Objednávky vstupenek na e-mailové adrese edu@ceskaflharmonie.cz.
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Z dobových, často rozporuplných ohlasů na Dvořákovy symfonické básně:
„Do té míry určitosti, jasnosti a pravdivosti ve vlně nápěvů nevyzněla dosud, abych tak
řekl, žádná přímá řeč nástrojů ve známých mi symfonických básních orchestrových,
jako ve Vodníku.“ (Leoš Janáček)
„Jsem vděčným posluchačem Dvořákovy hudby a vnímám její půvaby snad až příliš citlivě,
ale přesto jsem nemohl zamlčet nebezpečí tohoto nejnovějšího směřování. Dvořák nemá
zapotřebí chodit prosit o svou hudbu k literatuře (a k jaké literatuře!). Jeho bohatá hudební
vynalézavost nepotřebuje žádné půjčky, berličky a návody… Je to zvláštní vášeň, s níž se
Dvořák nyní oddává ošklivým, nepřirozeným a strašidelným námětům, které jeho pravému
hudebnickému smyslu a jeho příjemné povaze tak málo odpovídají. Ve Vodníkovi je to skřet,
který vlastnímu dítěti utrhne hlavu a hodí ji nešťastné matce, v Polednici je to ženská příšera,
v jejíchž rukou dodýchá nevinné dítě.“ (Eduard Hanslick, vídeňský hudební kritik a estetik)
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Janáčkovy Lašské tance a Taras Bulba
f4. 5. 2021, 5. 5. 2021 Dvořákova síň

Ohlasy hudebních kritiků po pražské premiéře Tarase Bulby 9. listopadu 1924 v podání
České flharmonie a Václava Talicha:
„Dílo toto bylo psáno v letech 1915–16, tedy v době světové války, kdy v Janáčkově nitru
obzvláště prudce hořel a bouřil velký Čech a spolu i velký, vášnivě zaujatý rusofl. Osud
obou slovanských kmenů byl pro Janáčka úzce spjat, a rozhodl-li se tehdy oslaviti hudebně
nezničitelnost síly ruského národa, jak je vyjádřena v Gogolově zpracování pověstí o statečně
odbojném vůdci záporožských kozáků, Tarasu Bulbovi, ztotožňoval s tím zajisté i nezlomnou
víru ve vítězství národa vlastního.
Zdá se mně, že improvizační metoda zde ustoupila vůli k pevné formě, jež ukula organický
útvar. Janáčkovy barvy hořely a plály. Vydaly svědectví tentokrát, jakou vnitřní nutností zrodilo
se toto dílo, výrazově silné a formálně čisté.
Obecenstvo vyslechlo dílo s bezdechým přímo zaujetím a na konec propuklo v jásot, jakému
jen málo kdy ve vážných koncertech býváme svědky.“

Č ESK Á F ILHARM ON IE

20 minut a buď „in“
aneb Kdo prohloubí, neprohloupí!
Bonus pro školy k veřejným generálním zkouškám

Odkud přichází ten zvláštní zvuk? Proč to neladí? Jak dlouhé to ještě bude? Kdo TOHLE
napsal?
Dejte nám šanci rozptýlit veškeré pochyby, které čas od času vyvstávají při poslechu klasické
hudby. Přijďte si prohloubit posluchačský zážitek, seznamte se s okolnostmi vzniku děl i s jejich
obsahem. Ke každé veřejné generálce je připravena audiovizuální prezentace se slovním
komentářem.

Jan Kyjovský lektor
bžáci 5.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ
c20 minut
dzdarma
e9.30 Sukova síň nebo Západní salonek
f7. 10. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 3. 2. 2021, 10. 3. 2021, 18. 3. 2021, 8. 4. 2021, 14. 4. 2021, 28. 4. 2021
Máte-li o tento bonusový program zájem, ozvěte se prosím nejpozději 14 dní před generální zkouškou na
edu@ceskaflharmonie.cz či +420 227 059 222. Kapacita míst je omezena. Účast je podmíněna vstupenkou
na danou veřejnou generální zkoušku.
Informace o vstupenkách na jednotlivé veřejné generální zkoušky a jejich detailní program vám rádi sdělíme
na zákaznickém servisu, najdete je také na www.ceskaflharmonie.cz nebo v tištěném programu, který je k dostání
v pokladnách České flharmonie v Rudolfnu.
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Filharmonici na pokračování
aneb Z pohádky do pohádky

O tajemných bytostech aneb Na co tančí víly a skřítkové

Letos naplníme Rudolfnum pohádkovými postavami a pohádkovou hudbou. Který nástroj se
nejvíc hodí k zahnání rozzuřeného draka a který k spouštění padacího mostu? A do kterého
nástroje by se vešlo nejvíc trpaslíků? Přijďte a hádejte! Všemi koncerty provází autorka
Klára Boudalová.

Hudba nejen pro víly a skřítky z irských močálů a skotských hor. Zahrajeme písničky k ladnému
tanci i rozpustilému podupávání. A kdo má opravdovou kuráž, vypraví se s námi na plavbu
za statečnými námořníky a dokonce za piráty. Cestou se možná dozvíte, co mají společného velká
krabice, sušený hrách a oceán.

Cyklus koncertů

bděti od 5 do 11 let s rodiči
c60 minut (bez přestávky)
dvstupenka na jednotlivý koncert 150–300 Kč; abonmá 480–1000 Kč
e15.00, 17.00
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.

Princezny, hurá na draka! Aneb Pohádková hudba hradů a zámků
La Tromba

Michal Hromek Consort
f24. 1. 2021 Dvořákova síň

O nejkrásnější pohádce aneb Jak hudba vypráví příběhy
Česká flharmonie s dirigentem Vojtěchem Jouzou
f28. 3. 2021 Dvořákova síň

Co musí mít každý správný příběh? Pořádné hrdiny, napínavý děj a (šťastný) konec.
Nezapomněli jsme na něco? Samozřejmě! Na dobrého vypravěče! Tentokrát budou příběhy
vyprávět hráči České flharmonie za pomoci hudby těch nejlepších skladatelů. Který příběh bude
nakonec ten nejkrásnější?

Filharmo-hraní

f4. 10. 2020 Dvořákova síň

Začíná dobrodružná výprava za pohádkovou hudbou do zámeckých paláců a zahrad.
Jak zní hudba ke královskému ohňostroji? Proč si králové do paláců pořizovali slavíky v kleci?
A jaká je ta nejkrásnější královská fanfára? Hudba plná chrabrých princezen, zakletých princů
a býložravých draků. Nebo to máme naopak?

O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě.
A zazvonil zvonec a pohádky je… začátek
Jana Boušková, Josef Špaček a sbor ZUŠ Klapkova se sbormistryní Alicí Stavělovou
f13. 12. 2020 Dvořákova síň

Hudba k nejkouzelnějšímu okamžiku celého roku. Pro chvíli, kdy zazvoní zvoneček a rozsvítí
se vánoční stromeček. Jakou hudbu k tomu všemu hrají andělé na výsostech? A který nástroj zní
úplně nejkouzelněji?
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Workshopy pro celou rodinu, naživo, nablízko a aktivně
Klára Boudalová, Egli Prifti a někdy i hosté z řad účinkujících na koncertech Filharmoniků
na pokračování.
Hudebně-dramaticko-výtvarné dílny, během kterých se ještě více ponoříme do práce hudebníků,
natrénujeme uši, hlasivky i šikovné prsty. Každé setkání se váže k následujícímu koncertu
Filharmoniků na pokračování.
bděti od 6 do 9 let s rodiči, kapacita max. 60 účastníků
c120 minut (s přestávkou)
dděti 500 Kč, dospělí 700 Kč (pouze abonmá)
e14.00 Sukova síň
S jedním dospělým účastníkem mohou přijít maximálně dvě děti. Dospělí jsou aktivními účastníky dílen!
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.
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anovinka

f3. 10. 2020

Tram ta da dá, trubky troubí! Trombastická dílna s flharmonikem Ladislavem Kozderkou a jeho
trumpetovým uměním. A pozor! Také s vaším uměním! Zblízka poznáte fanfáry z královských
hradů i hudbu honosných zámeckých oslav. A co víc? Budete si ji moci sami zahrát na nástroje
vlastní výroby!

Cinkohraní!
f12. 12. 2020

Vánoční dílna, na které se dozvíte, který vánoční nástroj je nejlegračnější a proč mají andělé
rádi harfy. Nebude chybět ani vánoční písnička (andělské hlasy s sebou) a společně vyrobíme
nejnebeštější andělskou cinkohru! Tak kdo s námi odzvoní Vánoce?

Hrom(ek) do police
f23. 1. 2021

Buch žuch bžum bác. Dokážeme, že flharmonik a člen souboru Michal Hromek Consort
Daniel Mikolášek umí zahrát úplně na všechno. Na krabici, na trubku od splachovače i na pikslu
s čočkou. Představí vám nejrůznější speciální bicí nástroje (jeden si dokonce sami vyrobíte)
a společně si na ně zahrajeme k tanci. Skoro jako v Irsku.

Hup do pohádky
f21. 3. 2021

Rovnýma nohama rovnou do nejkrásnějších příběhů. Těch, které budete vyprávět právě vy.
Hudebně-výtvarná dílna, na které připravíme pohádková veledíla na výstavu ke koncertu České
flharmonie. Čeká nás také společné hudebně-divadelní představení, v němž se každý na chvíli
může stát kouzelnou pohádkovou bytostí.
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Císařův slavík
aneb Návštěva na dvoře čínského císaře
Pohádkový interaktivní koncert

Byl jednou jeden čínský císař, který miloval slavičí zpěv. Jednoho dne dostal neobvyklý dar.
Mechanického slavíka, hračku na klíček. Dokáže ale nahradit libozvučný zpěv živého slavíka?
A co se stane, když se hračka porouchá?
Přijďte si poslechnout a společně prožít Andersenovu pohádku Císařův slavík, ukrytou
do podmanivého hudebního zpracování skladatele Václava Trojana. Dávný příběh si
poslechneme, se slavíkem si zazpíváme, doprovodíme se hrou na tělo a naši vyslanci uctí císaře
i hrou na Orfovy nástroje. Netradiční hudební doprovod nabídnou členové Trojanova tria.

Viktor Mazáček housle
Jaroslav Novák kytara
Ladislav Horák akordeon
Dominika Prokopová vypravěčka
Eva Filipová scénář
bděti od 7 do 10 let s rodiči, kapacita max. 90 posluchačů
c60 minut (bez přestávky)
dděti 100 Kč, dospělí 150 Kč
e9.00, 11.00
f24. 4. 2021 Sukova síň
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.
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100 minut mezi tóny

To zjistíme na cestě, na níž dostaneme jedinečnou možnost dotknout se zvukových možností
Dvořákovy síně a zaslechnout také to, co je zapsáno v jejích zdech.

Mimořádná hudební představení, v nichž se potkávají různé generace, různé hudební přístupy
a různé nástroje rozeznívající hudbu. Ta přitom vzniká jako společné dílo přímo na místě a nelze
ji opakovat. Jaký má hudba podíl při hledání společné řeči a může nás prostřednictvím rytmu,
harmonie a melodie vést k lepšímu porozumění nebo šťastnějšímu životu?

b5–100 let
c70 minut (bez přestávky)
d150–300 Kč
e14.00
f1. 5. 2021 Dvořákova síň

Mezigenerační hudební setkání

Vítejte na stominutové cestě za objevováním toho, co nás učí hudba v tichu mezi tóny.
Na představení se podílejí účastníci projektu Hudbou k sobě, který probíhá v některých školách
a rodinách. Program vede pedagog, hudebník a autor konceptu Ondřej Tichý.

Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.

Hudbou k sobě je hudebně vzdělávací koncept, který otevírá hudbu různým generacím,
seznamuje účastníky s principy hry na nástroje, využití hlasu, elementární tvorby a improvizace
prostřednictvím praktického hraní. Zahrnuje individuální výuku, setkání v rodinách, programy
ve školách, podpůrné programy pro děti i dospělé, hudební workshopy a vystoupení.
„Jsem hluboce přesvědčen,“ říká Ondřej Tichý,„že hudba nám otevírá ještě úplně jiné možnosti
a může být jedinečným pomocníkem v rodině, výchově i životě každého z nás.“ Všem otevíráme
prostor pro aktivní účast.

Kdo se bojí flharmonie?

b5–100 let, kapacita max. 100 účastníků
c100 minut (s přestávkou)
dděti 100 Kč, dospělí 150 Kč
f7. 11. 2020 Sukova síň
e10.30, 14.30

Koncert

Hudební laboratoř s hlavní výzkumnicí Marthou Issovou. Záměr výzkumu: lze v normálním
světě nějak prakticky využít vážnou hudbu? Naše laboratoř se zabývá těmito otázkami: Jak zní
Smetanova Vltava pozpátku? Jak se OPRAVDU tváří dirigent, když zády k divákům diriguje
orchestr? Jak může hudba pomáhat překonávat strach a dodávat odvahu? A může nám hudba
změnit život? Výzkumu se účastní nejen Česká studentská flharmonie a diváci, ale často také
nečekaní hosté – a mnohé zásadnější výstupy také podléhají služebnímu tajemství, takže se
o nich předem bohužel nic nedozvíte. Vstup na vlastní nebezpečí!

Česká studentská flharmonie
Martha Issová moderátorka
Alice Nellis scénář a režie
Ondřej Vrabec dirigent

f9. 1. 2021 Sukova síň
e14.30
f13. 3. 2021 Sukova síň
e10.30, 14.30
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.

Svátek hudby mezi tóny

Mimořádný koncert 100 minut mezi tóny
Každá vteřina rozhoduje o tom, co se stane v následující chvíli. Může TICHO znít? A dokážeme
v tento sváteční den rozeznít hudbu, která je všude kolem, ale přesto ji obvykle neslyšíme?
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bděti od 10 let s rodiči
c60 minut (bez přestávky)
d150–450 Kč
e10.30
f5. 12. 2020
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.

59

ČESKÁ F I L HARMONIE

Kroky do nového světa – Symfonické básnění
Cyklus komentovaných koncertů

Hudba má ohromnou moc vytvářet před našima očima nové krajiny, malovat krásné obrazy,
vyprávět příběhy. Jednoduše: můžeme se díky ní vypravit do jiného času a prostoru. Jedna
z hudebních forem, vynalezených speciálně pro tento účel v polovině 19. století, se jmenuje
symfonická báseň. Poprvé s ní přišel skladatel Franz Liszt a záhy našel četné následovníky
v Rusku, ve Francii, ale zejména mezi českými skladateli. Smetanu začal nový objev zajímat
během jeho pobytu ve Švédsku, kde napsal nakonec tři symfonické básně a Lisztovi vzkázal:
„Pokládejte mě za nejhorlivějšího stoupence našeho uměleckého směru, jenž slovem i činem
stojí za jeho svatou pravdou.“ O dvacet let později vytvořil Smetana nejpodivuhodnější počin
na poli symfonických básní a světový unikát – šestidílný cyklus Má vlast. Po nějaké době
Smetanu důstojně následoval Dvořák čtyřmi symfonickými básněmi podle Karla Jaromíra
Erbena (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek) a jednou podle vlastního námětu
(Píseň bohatýrská). Leoš Janáček noznačil jako symfonické básně své Šumařovo dítě a Baladu
blanickou, ale symfonicky básnivě přistoupil i ke svojí slavné rapsodii Taras Bulba.

Č ESK Á F ILHARM ON IE

Ze Smetanova výkladu symfonických básní Vltava a Šárka:
„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení
obou potůčků do jednoho proudu, pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna
se slaví veselé hody; při noční záři luny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady,
zámky a zříceniny; Vltava víří v proudech Svatojanských; teče v širokém tahu dále ku Praze,
Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi.
V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením
rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení.
Zdáli je slyšet příchod Ctirada se zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek.
Už zdáli zaslechnou nářek – ač lstivý – přivázané dívky u stromu – při pohledu na ni obdivuje
Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem
obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až – k spánku. Na dané znamení lesním rohem,
které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu – hrůza všeobecného
vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“

Dvořákův Vodník a Polednice

Česká studentská flharmonie
Petr Kadlec průvodce
Marko Ivanović dirigent

f12. 1. 2021 Dvořákova síň
e19.30

bděti od 11 let s rodiči, dospívající a dospělí posluchači
c120 minut (s přestávkou)
dvstupenka na jednotlivý koncert 230–550 Kč; abonmá 450–1100 Kč

Z dobových, často rozporuplných ohlasů na Dvořákovy symfonické básně:

f17. 1. 2021 Dvořákova síň
e15.00

Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.

Smetanova Vltava a Šárka
f18. 10. 2020 Dvořákova síň
e15.00
f22. 10. 2020 Dvořákova síň
e19.30
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„Do té míry určitosti, jasnosti a pravdivosti ve vlně nápěvů nevyzněla dosud, abych tak
řekl, žádná přímá řeč nástrojů ve známých mi symfonických básních orchestrových, jako
ve Vodníku.“ (Leoš Janáček)
„Jsem vděčným posluchačem Dvořákovy hudby a vnímám její půvaby snad až příliš citlivě,
ale přesto jsem nemohl zamlčet nebezpečí tohoto nejnovějšího směřování. Dvořák nemá
zapotřebí chodit prosit o svou hudbu k literatuře (a k jaké literatuře!). Jeho bohatá hudební
vynalézavost nepotřebuje žádné půjčky, berličky a návody… Je to zvláštní vášeň, s níž se
Dvořák nyní oddává ošklivým, nepřirozeným a strašidelným námětům, které jeho pravému
hudebnickému smyslu a jeho příjemné povaze tak málo odpovídají. Ve Vodníkovi je to skřet,
který vlastnímu dítěti utrhne hlavu a hodí ji nešťastné matce, v Polednici je to ženská příšera,
v jejíchž rukou dodýchá nevinné dítě.“ (Eduard Hanslick, vídeňský hudební kritik a estetik)
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Janáčkovy Lašské tance a Taras Bulba
f2. 5. 2021 Dvořákova síň
e15.00
f4. 5. 2021 Dvořákova síň
e19.30

Ohlasy hudebních kritiků po pražské premiéře Tarase Bulby 9. listopadu 1924 v podání
České flharmonie a Václava Talicha:
„Dílo toto bylo psáno v letech 1915–16, tedy v době světové války, kdy v Janáčkově nitru
obzvláště prudce hořel a bouřil velký Čech a spolu i velký, vášnivě zaujatý rusofl. Osud
obou slovanských kmenů byl pro Janáčka úzce spjat, a rozhodl-li se tehdy oslaviti hudebně
nezničitelnost síly ruského národa, jak je vyjádřena v Gogolově zpracování pověstí o statečně
odbojném vůdci záporožských kozáků, Tarasu Bulbovi, ztotožňoval s tím zajisté i nezlomnou
víru ve vítězství národa vlastního.
Zdá se mně, že improvizační metoda zde ustoupila vůli k pevné formě, jež ukula organický
útvar. Janáčkovy barvy hořely a plály. Vydaly svědectví tentokrát, jakou vnitřní nutností zrodilo
se toto dílo, výrazově silné a formálně čisté.
Obecenstvo vyslechlo dílo s bezdechým přímo zaujetím a na konec propuklo v jásot, jakému
jen málo kdy ve vážných koncertech býváme svědky.“
aMimořádný krok

Josef Špaček a Česká studentská flharmonie

Č ESK Á F ILHARM ON IE

„Rád bych pro Tebe v zimě napsal houslový koncert. Jeho začátek v e moll mi pořád běží
hlavou a vůbec mi nedopřává pokoje! […] Nesměj se mi příliš… [Pokud jde o koncert…] pořád
jenom tápu…“ (Felix Mendelssohn-Bartholdy v dopise Ferdinandu Davidovi, svému příteli
a prvnímu interpretovi Houslového koncertu)
„Němci mají čtyři houslové koncerty. Největší, nejvíc nesmlouvavý je Beethovenův.
Brahmsův s ním ve své vážnosti soupeří. Nejkouzelnější houslový koncert napsal Max Bruch.
Ale nejniternější, skutečný klenot srdce, je Mendelssohnův koncert.“ (Joseph Joachim, slavný
německý houslista a jeden z prvních interpretů Houslového koncertu)
„Jen těžko najdeme v dějinách umění takový příklad hlubokého sjednocení všeho, co přinesla
minulost, a zároveň tak pronikavého pohledu do budoucnosti jako v díle Wolfganga Amadea
Mozarta. Byl jedním z trojice vídeňských klasiků. To historicky. Ale stále zůstane klasikem
v hlubším slova smyslu. Totiž v tom, jak obrovitost své hudební invence, nepřehledné moře
nápadů a fantazie, dovedl podřídit kázni a jasné formě. Je radostný, smutný vážný, rozpustilý,
monumentální, hravý, okázale virtuózní a ukázněně prostý a mohli bychom jmenovat dále, aniž
bychom řekli všechno, protože slovy se hudba vůbec popisovat nedá. Tu je třeba poslouchat.
Zachovat si prosté, hluboce chápající srdce a otevřenou, nezaujatou mysl. Pak mu můžeme
rozumět. Podaří-li se nám to jen trošičku, budeme jej milovat. […] Mozart napsal svou první
symfonii, když mu bylo 8 let. V šestadvaceti jich měl za sebou už několik desítek. Starosta
jeho rodného města, Salcburku, Sigmund Hafner, byl tehdy povýšen do šlechtického stavu.
Oslavoval to jaksepatří nákladně a objednal si také u Mozarta symfonii. Ten ji napsal v několika
dnech… V jeho díle je to symfonie opravdu důležitá, protože v ní dosáhl až do té doby největší
vyrovnanosti všech prostředků. Je tu skvělá kompoziční práce, velkolepá forma, vznešenost
a pathos a okouzlující nápady melodické, rytmické i harmonické. Řád a fantazie se prostupují
v jediný celek.“ (Ivan Medek, hudební publicista)

Ve spolupráci s festivalem Lípa Musica se ve Dvořákově síni pražského Rudolfna budou konat
dva koncerty, při nichž se Josef Špaček představí nejen jako houslista, ale také jako dirigent.
Ve spolupráci s Českou studentskou flharmonií.

f26. 9. 2020 Dvořákova síň
e19.30
d230–550 Kč

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll, op. 64
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur „Hafnerova“, K 385

f27. 9. 2020 Dvořákova síň
e10.00
d230–550 Kč

Česká studentská flharmonie
Petr Kadlec průvodce
Josef Špaček housle, dirigent
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Koncert Společného orchestru žáků základních
uměleckých škol a hráčů České flharmonie
Závěrečný koncert projektu

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy, předehra, op. 26
Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero – výběr z baletu
Společný orchestr žáků základních uměleckých škol a hráčů České flharmonie
Petr Altrichter dirigent
b12+
c60 minut (bez přestávky)
d150–350 Kč
e19.30
f6. 6. 2021 Dvořákova síň

Č ESK Á F ILHARM ON IE

Musica ludus aneb Hudba hrou
Workshopy pro seniory

Hudba je od počátku dějin lidské civilizace světem, ve kterém se střetávají obřady i tance,
vzývání i naslouchání. S hudbou můžeme být zcela sami ve vlastním pokoji i na stotisícovém
shromáždění a je tu pro nás od kolébky až ke hrobu. Spojujeme si s ní velké symfonie i prostou
dětskou písničku, nalézáme v ní vítězství i prohry profesionálních umělců, ale i radost ze souhry
mnoha amatérských těles. Pro řadu zemí je ta naše vzorem v oblasti systému uceleného a vysoce
demokratického vzdělávání na mnoha úrovních. Velkou výzvou začíná být v celé Evropě péče
o přiblížení světa umění seniorům.
Česká flharmonie nechce ani v této oblasti zahálet, a proto ve snaze zpřístupnit hudbu všem
posluchačům přidává k programům pro děti a dospívající z různých sociálních skupin nově
i aktivizační dílny pro seniory. Tyto dílny budou záměrně vedeny „nevýkonnostně“ a s důrazem
na společný prožitek při práci s jednoduchými hudebními nástroji, poslechem a pohybem –
své místo si tak v nich mohou najít všichni zájemci bez rozdílu věku, schopností a hudebních
zkušeností.
Dílny jsou určeny primárně účastníkům starším 60 let, zamýšleny jsou ale i jako inspirace
pro pečovatele, dobrovolníky a sociální pracovníky. Všichni budou pracovat v samostatných
tematických celcích pod vedením vynikajících a inspirujících lektorů Rafaely Drgáčové,
Hany Havelkové a Ondřeje Tichého. O radost z nových sociálních kontaktů, prožitek
z poslechu hudby, nalezených souvislostí mezi rytmem, tempem, pohybem, nástrojovými
barvami i tichem mezi tóny totiž půjde především.

Veřejná generální zkouška
djednotné vstupné 150 Kč
e11.00
f6. 6. 2021 Dvořákova síň
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.

b60+, kapacita max. 45 účastníků rozdělených do tří skupin
c210 minut (s přestávkami)
d150 Kč
f12. 11. 2020 Sukova síň a další prostory
e13.00
f13. 11. 2020 Sukova síň a další prostory
e8.30
Prodej vstupenek v pokladně České flharmonie v Rudolfnu nebo on-line na ceskaflharmonie.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis na info@ceskaflharmonie.cz.
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1

2

3

300

260

150

80

1000

760

480

250

Svátek hudby

300

260

150

80

Kdo se bojí flharmonie?

450

300

150

100

Kategorie
Filharmonici na pokračování (koncerty pro veřejnost)
Filharmonici na pokračování (abonmá pro veřejnost)

místa pro vozíčkáře
místa k stání nejsou na tyto koncerty v prodeji
tato místa nejsou v prodeji
ceny v Kč
Aktuální a úplný přehled poskytovaných slev v sezoně 2020/2021 vám poskytne
zákaznický servis České flharmonie nebo ho najdete na webových stránkách ceskaflharmonie.cz.
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1

2

3

550

400

230

100

1100

750

450

250

Mimořádný krok s Josefem Špačkem (26. a 27. 9. 2020)

550

400

230

100

Koncert Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů ČF

350

250

150

100

Kategorie
Kroky do nového světa (koncerty pro veřejnost)
Kroky do nového světa (abonmá pro veřejnost)

místa pro vozíčkáře
místa k stání nejsou na tyto koncerty v prodeji
místa za sloupy (na středovém balkoně) a se sníženou viditelností
Veřejná generální zkouška koncertu Společného orchestru flharmoniků a žáků ZUŠ – 150 Kč
ceny v Kč
Aktuální a úplný přehled poskytovaných slev v sezoně 2020/2021 vám poskytne
zákaznický servis České flharmonie nebo ho najdete na webových stránkách ceskaflharmonie.cz.
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Č ESK Á F ILHARM ON IE

CENY VSTUPENEK
NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST III
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Filharmo-hraní (abonmá pro veřejnost)

500* | 700

320* | 360

100 minut mezi tóny

100* | 150

80* | 100

Císařův slavík

100* | 150

80* | 100

150

100

Musica ludus
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cena pro děti
místa pro vozíčkáře
ceny v Kč
Aktuální a úplný přehled poskytovaných slev v sezoně 2020/2021 vám poskytne
zákaznický servis České flharmonie nebo ho najdete na webových stránkách ceskaflharmonie.cz.
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ČESKÁ F I L HARMONIE

Č ESK Á F ILHARM ON IE

EDUCATION PROGRAMMES
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CZ ECH PH I L HARMONIC

Č ESK Á F ILHARM ON IE

FOREWORD
for music with everyone who comes. And for
the youngest children, we are premiering the
programme String Sweets. Tere will also be
new concerts in the cycle Czech Philharmonic:
Te Serial. And running alongside them will
be the workshops Philharmo-playing.

Musica Ludus or Music by Play. Tis is not
merely a paraphrase of Comenius’s School
by Play, but also one of the approaches by
which we are trying to open up the world of
beautiful music. By the word “play”, what we
have in mind is not something unimportant –
a mere kind of leisure activity – or that music
would therefore be “just a game played for
fun”. At its core, play is above all about
something shared that can bring people
together with no one left out. Not even
someone who used to be shy, afraid, or simply
lacked confdence. Even music is ultimately
created by interplay, i.e. playing together.

With the series Steps to the New World
and the concerts with Martha Issová titled
Who’s Afraid of the Philharmonic? based
on a script by Alice Nellis, we are adding
a weekend re-run for children and parents
(and others). We are also inviting them to the
Dvořák Hall on the First of May for A Holiday
of Music Among the Notes with Ondřej Tichý.

Musica Ludus is also one of the new education
programmes our creative team is preparing
under the leadership of Rafaela Drgáčová.
For the frst time, we are deliberately
targeting participants over 60 years of age
who are interested in the shared discovery of
connections between rhythm and movement,
instrumental colours, and the silence between
the notes.

We are glad to be able to continue with
the long-term projects Romano Drom
(supporting Romani children), Music for
Schools (for music teachers), and the Joint
Orchestra of Music school pupils and the
Czech Philharmonic musicians. And that
brings us back to interplay – playing together.
“Learning all of those pieces was hard work”,
wrote one of the Joint Orchestra participants.
“Te more time you devote to it, the more
you put a part of yourself into it. And then
once everyone is playing together, those parts
merge and create music. You feel like you are
sharing that beauty with the others, the way
you are breathing together, and the way it
gives you chills and makes you feel warm at
the same time.”

For children’s audiences, we have prepared
a new programme with the participation of
our orchestra members. Tey can experience
Andersen’s fairy tale concealed in music by
Václav Trojan in the concert programme Te
Emperor’s Nightingale or A Visit to the Court
of the Emperor of China. At their workshops,
Vojtěch Jouza (Hocus Pocus Conductor), Ivan
Vokáč (Tight as a String) and Adam Honzírek
(Music behind Bars!) will be open to
questions and ready to share their enthusiasm

Petr Kadlec
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Romano drom 2020
“Te Czech Philharmonic’s involvement is a fne example of what can be done. Many orchestras
have taken steps in the right direction – Simon Rattle took the Berlin Philharmonic to
perform in some of the roughest parts of that city – but this one has a particular character
and relevance. At a time of rampant nationalism in Eastern Europe, the outsider is always
going to sufer. It is nothing new for Roma communities to have to accept that they are going
to be denied respect and perhaps face direct discrimination. In that atmosphere the statement
by the Czech Philharmonic is brave and signifcant.”
James Naughtie, BBC Music Magazine

Continuing for a seventh year is the collaboration between the Czech Philharmonic, Ida Kelarová,
and the Čhavorenge Children’s Choir in support of Romani children and young people on
their journey towards music and much more. So far, there have been seventy concerts in
the Czech Republic and Slovakia, including an appearance at an outdoor concert of the
Czech Philharmonic on Hradčany Square under the baton of Jiří Bělohlávek and a number
of workshops. Above all, it has infuenced the life stories of dozens of Romani children and
young people who are fnding a relationship to their own culture, experiencing real self esteem,
and discovering paths for their lives that difer from those they are so often faced with because
of negative external circumstances.
In January 2019 we introduced the project Romano Drom at concerts and workshops in
Belfast, Northern Ireland, where the children of Čhavorenge and the musicians of the Czech
Philharmonic were invited by the Association of British Orchestras. In October we went on tour
to London. Meanwhile, there were concerts at the Czech festival Smetana’s Litomyšl and at the
Pohoda Festival in Slovakia. On 8 April 2019 in the Dvořák Hall at the Rudolfnum, there was
a big musical celebration of International Romani Day with the title Šun Devloro (Hear Me,
O God).
“Te Čhavorenge children are my stars – a great hope for all other children that they can rise
up so high. We’ve already been to Great Britain, and before that to Northern Ireland, Romania,
and Bulgaria. At frst it was a way to get out of the village, and now it’s a path leading out into
the world. And it’s great to see someone like Dominik – a boy from a shack in a settlement in
Slovakia – get up and sing a solo in London in front of the audience. And before your eyes you
see that shack with no toilet or running water. Tat’s really powerful.”
Ida Kelarová
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Music for Schools
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Ladies and Gentlemen of the Teaching Profession, Come and Play!

Te project Music for Schools supports music education in the Czech Republic and the teachers
in particular. It brings together teachers at elementary schools, music schools, and secondary
schools as well as pre-school teachers. Te meetings allow them to discuss, share inspiration,
and work together to fnd ways to introduce children to the world of music. In addition, to make
music an increasingly respected subject seen as an important part of the aesthetic and personal
cultivation of children and young people, one of the main goals of the project is to bring together
people who are interested in quality music lessons, to fortify their courage in coming up with new
ideas and in their role as fghters whose main weapon is the heart. Within the framework of the
project, there are meetings of teachers in individual regions and locations of the Czech Republic,
and pre-school teachers meet at the Rudolfnum in Prague. We are also planning a platform
that would bring together those who teach music pedagogy at the education faculties of this
country’s universities.
Te project runs in cooperation with JOB – Association for Innovation in Education.

Regional centres
Te project Music for Schools has transformed from big meetings at the Rudolfnum in Prague
into more intimate gatherings at nine regional centres all around the Czech Republic where
teachers can be in smaller groups, build upon the musical traditions of the individual regions,
and of course last but not least, connect with each other. Te teachers meet and share inspiration
and support for a creative teaching approach. Tis creates an open, safe space where everyone
is welcome. At the regional centres we think of music education not only as an opportunity for
teachers and pupils to develop themselves musically; we believe that music involves topics that
transcend concert halls and music textbooks. Music teachers can combine topics and teaching
material that cross over subjects while joining with the children in using music to develop
playfulness, curiosity, and creativity. Te world, and not only the music world, is not black and
white – whether good or bad, every situation a person is faced with is a new experience that
is a starting point for further action and learning. Tese principles are the basis for all of the
regional meetings, and the primary goal is the development of each individual. At the same time,
everyone at the gatherings is trying out concrete musical activities that they can further refne for
their own lessons and develop for their own use.
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Programme for preschool teachers

For the third year, the Czech Philharmonic is keeping pre-school teachers in mind as well. And
we also have in mind teachers who are not yet certifed or who are beginners, assistants, students
of pedagogy etc. Tis cycle of four educational gatherings is intended for all of them.
In individual workshops, the creator of the Little Rudolfnum Veronika Lucassen and her
colleagues ofer a large number of ideas about rhythm, intonation, movement, and listening as
well as inspiration for working on music with pre-school children. And there’s more; during the
gatherings they create, among other things, an opportunity for sharing of – experiences, good
examples from the practice of some participants and illustrative tips on how to move forward
methodologically with selected activities.
“Tank you so much for the ideas and the joy with which you present them. I really enjoy it.”
“Tank you very much for your work. I always greatly look forward to the meetings, I always
enjoy them, and I leave full of energy and the feeling that my work is meaningful. Now I’m
looking forward to more!”
“I want to thank you so much for the workshops. Tey’re not only professionally enriching,
but also mentally soothing, and all of that is enhanced by the atmosphere of the Rudolfnum.
It was one big OH!”
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Joint Orchestra of Pupils from Music Schools
and the Czech Philharmonic Musicians
For the eighth time, pupils from music schools from all over the country will meet with their
experienced colleagues from the Czech Philharmonic. After half a year of intensive preparations
and learning about the various challenges of musical life, their joint rehearsals will climax with
a concluding gala concert, where the orchestra will play under the baton of Petr Altrichter.
Te joint orchestra usually consists of about sixty young musicians (in the regular alternation,
this year it is the turn for pupils from Prague and the Pilsen, Hradec Králové, Zlín, and MoraviaSilesia regions) and about thirty players from the Czech Philharmonic. From January until June,
they meet regularly for preparatory rehearsals (and sectional rehearsals). Under the leadership
of conductors Ladislav Cigler and Robert Kružík, they discover not only the difculties of the
individual parts, but also the joy of playing together, and they draw inspiration and experience
from the philharmonic players and practise in their spare time away from the rehearsals. It is
thanks to the time spent together and newly established friendships that they arrive at the goal
of their musical journey as a joint orchestra. Te project also is a source of shared experience and
inspiration for the tutors, who are the necessary driving force for all of the young musicians.
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… and from the point of view of the teachers?
“It’s a beautiful experience to see the transformation of young people who come to the frst
rehearsal with somewhat (or very) worried looks in their eyes, and to compare that with today
at the last rehearsal before the dress rehearsal, when they are playing confdently and with
a radiant expression. It’s a great joy.”
“I really appreciate the positive approach the players from the Philharmonic take towards the
pupils, always with a smile. Te professional players’ love for their work just poured out of them
at these gatherings. For teachers, participation at these rehearsals was very valuable, with the
chance to observe and hear the comments on interpretation and on how to play.”
“I’m experiencing this project for the second time. Te frst time (in 2016) I did not realise what
all awaited us. Te experience was just amazing, full of emotion, joy. So I didn’t hesitate for
even a second this year. And as long as I have pupils capable of participating in this project,
I’ll never hesitate in the future, either. It’s a surge of energy that I draw on for other work.
When I’m surrounded by so many lovely, intelligent, cultivated, and hard working young
people, I’m overjoyed. Te strength that radiates from them when their eyes are fxed on the
conductor is something you have to experience…”

Children’s Homes

What do the pupils think:
“Te journey of the rehearsals was not always completely easy, but I was never sorry that
I got into the project. I really love classical music, you know. I like to play it and to listen to
it. It’s one thing, however, to listen to Dvořák at home through headphones; hearing it at
a live concert is a better and more intense experience. But there’s nothing like being an active
participant in creating the music as part of the orchestra – to rage, sing, weep along with it.”
“I really got a lot from this project. Whether the chance to play with members of the Czech
Philharmonic (which is a great honour for me), a new desire to practise (yes, my desire to spend
time with the cello really has increased quite a bit), the chance to appear at the Rudolfnum or
to meet people who love music the way I do. It’s indescribable…”
“We met new people, made new friends, found out about the diferent rooms in the
Rudolfnum, sight read lots of music, took our seats in a new symphony orchestra, gathered
valuable experience… And lots more that we just took in with our senses, but that you can’t
write down on paper. One has to experience it for oneself.”
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Music has the miraculous power to brighten lives. Again this year, the Czech Philharmonic
is continuing its regular encounters with little children who are beginning their lives from
a disadvantaged starting point. At the Charlotte Masaryk Children’s Home in Zbraslav
(formerly an orphanage), workshops focus on music and movement therapy. In groups of ca.
5 or 6 children aged 2 to 6, there is singing, dancing, playing, clanging, banging, and interactive
work with classical compositions. Tey learn the basics of rhythm and intonation, concentration,
calming down, and how to behave at concerts. Now we will begin inviting the children to the
Rudolfnum, not only to discover the environment there, but also to meet musicians of the Czech
Philharmonic. Bringing those worlds together will create powerful moments.
Leading the programme are the instructors Andrea Čapková, Patricie Windsor, and Veronika
Lucassen, who has raised four children in foster care, and three of them come from the
Children’s Home in Zbraslav.
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Te Little Rudolfnum
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Oboe Ears

Programmes for preschools

Musical workshops with author Veronika Lucassen, instructor Jan Kyjovský, and musicians of
the Czech Philharmonic: with harpist Jana Boušková, oboist Vladislav Borovka, and the string
quintet Rudolphin Ensemble Prague.
We also ofer most of the programmes in the series Te Little Rudolfnum in English.

Do you know which instrument the violins, basses, clarinets, and all of the other instruments of
the orchestra have to listen to before a concert begins? Which instrument of the orchestra plays
the tuning note? Tat’s right, it’s the oboe! And do you know what it has in common with the
English horn? Can you solve musical riddles just using your ears? How long can you hiss like
baby snakes? Did you know that oboists have to be skilled at woodcarving? Come with us to
meet oboist Vladislav Borovka.
anew programme

A Little Musical (and Other) Fun
What’s it like to play at the Rudolfnum? Not to play hide and seek, but to play in an orchestra,
for example? Which way do the players in the Czech Philharmonic go to get on stage, and
how loud can the applause for the conductor be? And what is the word for the magic wand
the conductor holds? What animal does one fnd on the coat of arms in the main concert hall?
What does it look like inside the Presidential Lounge? How much echo is there on the balcony?
And what does the organ sound like? Come have some fun with us in various parts of the
Rudolfnum.

Te Playful Harp

String Sweets
We’ll introduce you to the family of string instruments. Tey belong together, but each is a bit
diferent from the others. Dad and mom – the bass and cello, and the children – violin and viola.
And just like any other family, they play together, but sometimes they can also be cross with each
other. And they like to eat sweets together. What are the most popular string treats? Do the string
instruments tell each other fairy tales before bedtime? Just come and see.
A string quintet – the Rudolphin Ensemble Prague – consists of players from the Czech Philharmonic, and they
have prepared an interesting programme for children about the string family.

How much does a harp weigh? How many strings does it have? How many fngers do you need
to play the harp? And do you know that this royal instrument can make lots of magical sounds?
Our harpist Jana Boušková will show you all of this. And with the accompaniment of the harp,
we will even go dancing on the bridge of Avignon!

Carnival and More – Fun Folk Customs for the
Whole Year

Te Cunning Fox Leoš

Tis series of workshops is based on traditional folk riddles, songs, and dances from the legacy
of Pavel Jurkovič and on the belief that folk poetry is timeless and still relevant as well as an
embodiment of the wisdom of our great-grandparents. Te efective use of this material attracts
the youngest school pupils and their playful teachers. Te common motif for all of the gatherings
is the vine wreath, a symbol of time and eternity, which we decorate together each time we meet.

Be a clever fox and come along with us. Along the way, we will encounter singing animals,
and we will also pay a visit to Leoš Janáček. Some people say his music is too complicated for
children – but that’s not the case at all! Come and see for yourselves. We promise that in the end,
you will all become little singing fans of Leoš.
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Music and dance workshops

Every part of the workshop topically combines music and movement activities with the
current season. Instructors Monika Václová and Kateřina Klementová will also ofer teachers
instructional materials prepared for follow-up activities for use at school.

95

CZ ECH PH I L HARMONIC

Te Four Elements
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anew programme

Daring musical workshops for curious pupils and their teachers
Playful musical workshops will introduce us to the untamed, all-powerful elements: fre, air,
water, and earth – four encounters and the four basic elements that work together to form life on
the planet Earth. Why? Because every musician is a bit of an alchemist who is also trying to mix
the right musical elements together to make music sound like it should. Sometimes it’s literally
science, but it’s always a great adventure!
We begin each gathering in the Suk Hall at the Rudolfnum, where we playfully draw the
children and teachers into the morning’s topic. Connected with the joint programme, there are
always at least three workshops for smaller groups of pupils that are full of singing, movement,
playing instruments, and art activities. In addition, you can look forward to the traditional
concluding fve-minute musical quiz – and this time it will defnitely be elemental.

Jakub Kacar, Jan Kyjovský, Kristýna Müllerová, Denisa Ulmanová instructors

Trough Music to Ourselves
Since prehistoric times, music has been a part of human society, so its miraculous power can
still be used today to bring joy, understanding, and above all support for children who are
learning independence at school and are acquiring important competences on the sometimes
difcult journey towards adulthood. Tis project for early elementary pupils was prepared
by Ondřej Tichý.
During the programmes, will take place on the premises of the Czech Philharmonic, the children
will be using art objects to learn how to establish live contact with another person, how to
experience the healthy power of group work, how to express themselves and create or discover,
and what happens when we are able to stop, concentrate, and listen.

Te Emperor’s Nightingale
A Visit to the Court of the Emperor of China
Interactive fairytale concert

Once upon a time there was a Chinese emperor who loved the singing of a nightingale. Ten one
day he received an unusual gift: a mechanical toy nightingale wound up with a key. But can it
replace the lovely song of a live nightingale? And what happens if the toy breaks?
Let’s listen to Andersen’s fairy tale Te Emperor’s Nightingale and experience it together in an
enchanting musical setting by composer Václav Trojan. We’ll listen to the ancient tale, sing with
the nightingale, accompany it by making sounds using our bodies, and our emissaries will even
honour the emperor by playing Orf instruments. Te members of the Trojan Trio will provide
the non-traditional accompaniment.

Viktor Mazáček violin
Jaroslav Novák guitar
Ladislav Horák accordion
Dominika Prokopová narrator
Eva Filipová author

Deep Space
Music workshops

Welcome to our spaceport! Together, we are heading for the unexplored ends of the galaxy.
With Antonín Dvořák’s New World Symphony, we are setting out on a long journey through
space. We will experience weightlessness and face the unexpected traps of a graphic score.
Come with us and experience three musical workshops, where we will listen to, play, and sing
music in non-traditional ways.

Jan Kyjovský fight commander
Michaela Králová command module pilot
Iva Macasová gravity expert
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Czech Philharmonic: Te Serial.
From One Fairy Tale to Another

A Morning with Musicians of the Philharmonic –
Tings You Won’t Experience at a Concert!

Tis year we are flling the Rudolfnum with the characters and music of fairy tales. Which
instrument is best suited to drive away an angry dragon, and which to trigger the collapse
of a bridge? And what instrument could hold the most dwarfs inside? Come have a guess!
Accompanying all of the concerts will be the author Klára Boudalová.

A live, up-close, and exclusive encounter with players of the Czech Philharmonic. And, of course,
they will be open to questions and ready to make you enthusiastic about music. Interactive
workshops with the instructors Klára Boudalová, Jan Kyjovský and Egli Prifti, where excellent
musicians come down from the stage and play just for you.

Princesses, Go Get the Dragon! Fairytale Music of Castles and Palaces

From the Percussion Kitchen…

Series of concerts

La Tromba

Music workshops

anew programme

Te Magical Christmas Tree and Magical Music
And with the bell ring, the fairy tale… begins

Hocus Pocus Conductor

Jana Boušková, Josef Špaček and the choir of the Klapkova Music school with
choirmaster Alice Stavělová

anew programme

Tight as a String

On Mysterious Beings or What the Sprites and Goblins Dance To

anew programme

Michal Hromek Consort

Music behind Bars!

On the Most Beautiful Fairy Tale or How Music Tells Stories
Musicians of the Czech Philharmonic with conductor Vojtěch Jouza
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Hej Romale!

“Ida Kelarová was nice to us, and we started singing and dancing right away. Mr. Dežo has an
incredible voice; you could already hear him out on the street. Te Čhavorenge children became
our friends, and they were really nice. At the end, we all sang together of course.”

Tis is a unique singing and dancing workshop with singer, choirmaster, and teacher Ida Kelarová
and her team of artists.

“Te whole workshop was charged with positive energy and a good mood. Te girls and boys
from the choir were really sweet. Tey sang beautifully, and at the same time, I did some nice
singing with them, too. I also thought the dancing was incredibly fun. I really like the Romani
style of dancing itself.”

Music and dance workshops

Music is a universal language that helps promote understanding where words are not enough.
Singing and dancing have already helped many members of the Romani children’s choir
Čhavorenge to overcome interpersonal barriers and to create room for mutual trust – not only
at workshops at the Rudolfnum in Prague, but also at similar gatherings with school children
in Belfast, Northern Ireland, and in London. Te young singers from Čhavorenge accompany
the children and students on a journey of discovery of Romani culture and of the richness of
their own hearts. Ida Kelarová, composer and guitarist Desiderius Dužda, and dancer and
choreographer Libuša Bachratá will initiate anyone willing to be open to the mystery of the
human voice, traditional dance, and stirring music full of life.

Feedback from teachers:
“We thank you from the bottom of our hearts for an amazing experience that thrilled all of us
(literally everyone – something one can’t often say about feld trips with children). All of the
children would like to come to your workshop again! It was lovely to see how reserved they were
at the beginning, but then were gradually emboldened and opened up. And when I brought
songs from the workshop to try with the younger children, some of them announced that they
already knew the songs because their siblings were constantly listening to them at home on
YouTube and singing them. Your whole event spoke to the children’s hearts so much; we have
received a great gift from you.”
“It was truly an experience. Te group of people surrounding Ms. Kelarová can really work
with children. Teir enthusiasm nearly brought tears to my eyes. We felt like we have new
friends, and we didn’t even want to go home.”

Feedback from pupils and students:
“I was so thrilled by the workshop that I’m still singing the catchy Romani songs a week later.
If you have time, you should defnitely go check it out, because it will really excite anybody who
enjoys music.”

10 4

Colours of Sounds, Sounds of Colours
Music and craft workshops

Everywhere we go, we encounter many colours and even more sounds. We have become
accustomed to perceiving them separately. But would it be possible to combine them? How
colourful can sounds be, and what can colours sound like? And what is colourful music? What
would yellow, green, or blue sound like? Come fnd out about the variety of sounds and the
power of colours.

Dominika Prokopová and Adéla Kostkanová instructors

Te Muses Are Silent – Do You Hear It?
A music and movement workshops

Inter arma silent Musae – In wartime, the muses are silent, but once the weapons fall silent,
war becomes inspiration for music. We take the words democracy and freedom for granted
because they can seem abstract and remote to us. It’s hard to talk about them without
resorting to clichés or empty words from the perspective of a period when there has been
no warfare in central Europe for several decades. Come touch on these topics directly through
Karl Jenkins’s composition Te Armed Man.

Eva Filipová, Monika Václová and Karolína Řepová instructors
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Who’s Afraid of the Philharmonic?
Concert

A musical laboratory with Martha Issová leading the research. Te aim of the research is to fnd
out if classical music has any practical use in the everyday world. In our laboratory, for example,
we explore what Smetana’s tone poem Te Moldau sounds like played backwards, what faces
a conductor REALLY makes while conducting with his back to the audience, and how music
helps with overcoming fear and gives courage. Participating in the research are not only the
Czech Student Philharmonic and the audience, but often unexpected guests as well.

Czech Student Philharmonic
Martha Issová speaker
Alice Nellis author and director
Ondřej Vrabec conductor

Steps to the New World – Symphonic Poetry
Series of concerts with commentary

Music has tremendous power to create new landscapes before our eyes, to paint lovely pictures,
and to tell stories. Simply put, thanks to music we can transport ourselves to a diferent time
and space. One of the musical genres invented especially for this purpose in the middle of the
nineteenth century is called the symphonic poem. Composer Franz Liszt was the frst to come
up with it, and he soon found numerous followers in Russia and France, and especially among
Czech composers. Te new discovery began to interest Smetana when he was living in Sweden,
where he composed three symphonic poems, and he wrote to Liszt: “You may count me as the
most avid follower of our artistic direction, who stands for its holy truth by word and by deed.”
Twenty years later, Smetana created the most remarkable work in the feld of the symphonic
poem, something unique in all the world – the six-movement cycle Má vlast (My Country).
Some time later, Dvořák followed Smetana in worthy fashion with four symphonic poems based
on stories by Karel Jaromír Erben (Te Water Goblin, Te Noon Witch, Te Golden Spinning
Wheel, Te Wood Dove) and one based on his own subject matter (A Hero’s Song). Leoš Janáček
called his works Te Fiddler’s Child and Te Ballad of Blaník symphonic poems, but his great
composition Taras Bulba also takes the approach of symphonic poetry.
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Czech Student Philharmonic
Petr Kadlec guide
Marko Ivanović conductor

Smetana’s Te Moldau and Šárka
From Smetana’s commentary on the symphonic poems Te Moldau and Šárka:
“Te composition describes the course of the Vltava (Moldau), starting from the two
small springs, the Cold and Warm Vltava, to the unifcation of both streams into a single
current, the course of the Vltava through woods and meadows, through landscapes where
a farmer’s wedding is celebrated, the round dance of the mermaids in the night’s moonshine:
on the nearby rocks loom proud castles, palaces and ruins aloft. Te Vltava swirls into the
St John’s Rapids; then it widens and fows toward Prague, past the Vyšehrad, and then
majestically vanishes into the distance, ending at the Elbe.
Tis composition does not refer to the so-named natural landscape, but rather to the legend of
a girl named Šárka. It begins with a portrayal of the enraged girl swearing vengeance on the whole
male race for the infdelity of her lover. From afar is heard the arrival of armed men led by Ctirad
who has come to punish Šárka and her rebel maidens. In the distance Ctirad hears the feigned
cries of a girl (Šárka) bound to a tree. On seeing her he is overcome by her beauty and so infamed
with love that he is moved to free her. By means of a previously prepared potion, she intoxicates
him and his men who fnally fall asleep. As she blows her horn in a pre-arranged signal, the rebel
maidens, hidden by nearby rocks, rush to the spot and commit the bloody deed. Te horror of
general slaughter and the passion and fury of Šárka’s revenge form the end of the composition.”

Dvořák’s Te Water Goblin and Te Noon Witch
Period reactions to Dvořák’s symphonic poems were often contradictory:
“To the extent of defniteness, clarity, and truthfulness in the wave of melodies, I have not yet
heard any of what I would call a ‘direct language’ of instruments in the symphonic poems that
are known to me, like Te Water Goblin.” (Leoš Janáček)
“I enjoy listening to Dvořák’s music, and I feel its charms almost too sensitively, but I still could
not fail to point out the danger of this most recent direction. Dvořák has no need to go begging
to literature (and to such literature!) for his music. His wealth of musical invention needs no
borrowings, crutches, or guides… It is a peculiar passion with which Dvořák is now devoting
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himself to ugly, unnatural, macabre subjects that correspond so little to his real feeling for music
and his amiable character. In Te Water Goblin, the goblin tears the head of his own child and
throws it to the unfortunate mother, while in the Noon Witch it is a female monster in whose
hands an innocent child is smothered.” (Viennese music critic and aesthetician Eduard Hanslick)

Janáček’s Lachian Dances and Taras Bulba
Reviews by music critics after the Prague premiere of Taras Bulba on 9 November 1924
performed by the Czech Philharmonic and conductor Václav Talich:
“Te work was composed in 1915/1916 during the Great War, when Janáček was undergoing an
especially heated internal struggle between the Czech patriot and the passionately committed
Russophile within him. For Janáček, the fates of both Slavic tribes were closely bound, and if he
decided at the time to celebrate in music the indestructible power of the Russian people as expressed
in Gogol’s treatment of the legend of the courageous rebel leader of the Zaporozhian Cossacks,
Taras Bulba, he certainly also identifed therewith his unbroken faith in the victory of his own nation.
It seems to me that here, the improvisational method has given way to sturdy structure that has
taken an organic form. Janáček’s colours burned fercely. Tis time, they bore witness to the
inner necessity of the work’s creation, with its power of expression and formal clarity.
Te audience listened to the work breathlessly with absolute absorption, and at the end they
erupted into cheering of a kind seldom witnessed at classical music concerts.”

20 minutes and Be In
Don’t miss out on in-depth knowledge!
Bonus for schools with public dress rehearsals

Where is that strange sound coming from? Why is it out of tune? How long will it go on?
Who wrote THAT?
Give us a chance to dispel all of the doubts that arise from time to time when listening to classical
music. Come for a deeper listening experience, learn about the circumstances of the creation
of works and about their content. For each dress rehearsal, an audiovisual presentation was
prepared with verbal commentary.

Jan Kyjovský instructor
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PROGRAMMES FOR CHILDREN
WITH PARENTS, YOUTH,
AND ADULT LISTENERS
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Czech Philharmonic: Te Serial.
From One Fairy Tale to Another
Series of concerts

Tis year we are flling the Rudolfnum with the characters and music of fairy tales.
Which instrument is best suited to drive away an angry dragon, and which to trigger the collapse
of a bridge? And what instrument could hold the most dwarfs inside? Come have a guess!
Accompanying all of the concerts will be the author Klára Boudalová.

Princesses, Go Get the Dragon!
Fairytale Music of Castles and Palaces
La Tromba

Te Magical Christmas Tree and Magical Music
And with the bell ring, the fairy tale… begins
Jana Boušková, Josef Špaček, and the choir of the Klapkova Music school with
choirmaster Alice Stavělová

On Mysterious Beings or What the Sprites and Goblins Dance To
Michal Hromek Consort

On the Most Beautiful Fairy Tale or How Music Tells Stories
Czech Philharmonic with conductor Vojtěch Jouza
anew programme

Philharmo-playing

Workshops for the whole family, live, up-close, and active
Klára Boudalová, Egli Prifti and sometimes guests from among the performers at concerts
of the cycle Czech Philharmonic: Te Serial.

1 12
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At music-drama-art workshops where we immerse ourselves more deeply into the work of
musicians, we train our ears, voices, and clever fngers. Each gathering ties in with the following
concert of Czech Philharmonic: Te Serial.

Tromparade
Ring Ring Ting
Clang and Bang
Hop into a Fairy Tale
anew programme

Te Emperor’s Nightingale
A Visit to the Court of the Emperor of China
Interactive fairytale concert

Once upon a time there was a Chinese emperor who loved the singing of a nightingale. Ten one
day he received an unusual gift: a mechanical toy nightingale wound up with a key. But can it
replace the lovely song of a live nightingale? And what happens if the toy breaks?
Let’s listen to Andersen’s fairy tale Te Emperor’s Nightingale and experience it together in an
enchanting musical setting by composer Václav Trojan. We’ll listen to the ancient tale, sing with
the nightingale, accompany it by making sounds using our bodies, and our emissaries will even
honour the emperor by playing Orf instruments. Te members of the Trojan Trio will provide
the non-traditional accompaniment.

Viktor Mazáček violin
Jaroslav Novák guitar
Ladislav Horák accordion
Dominika Prokopová narrator
Eva Filipová author
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100 Minutes among the Notes
Intergenerational musical encounter

Tis special musical performance brings together diferent generations, diferent musical
approaches, and diferent instruments to bring music to life. Te music is created by a group
efort on the spot, and it can never be repeated. What role does music play in fnding a shared
language? And through rhythm, harmony, and melody, can music lead us to understand each
other better or to a happier life?
Welcome to a 100-minute journey to discover what music teaches us in the silence between
the notes. Taking part in the performance are participants in the project Trough Music to
Ourselves, which is taking place at selected schools and in families. Leading the programme
is teacher, musician, and concept author Ondřej Tichý.
Trough Music to Ourselves runs a music education concept that opens up music to various
generations and familiarises participants with the principles of playing an instrument, the use
of the voice, elementary composing, and improvisation through practical playing. It encompasses
individual instruction, encounters in families, programmes at schools, auxiliary programmes
for children and adults, musical workshops, and performances. “I am deeply convinced,” says
Ondřej Tichý, “that music opens up completely diferent possibilities for us and can be a special
help in the family, education, and the lives of each of us.”

A Holiday of Music among the Notes
Special concert with 100 Minutes among the Notes

Every second decides what will happen in the moment that follows. Can SILENCE make
a sound? And on this holiday, can we let music resound what is all around us, but we still do not
usually hear?
We’ll fnd out on a journey during which we will have a unique opportunity to touch the sonic
possibilities of the Dvořák Hall and also to overhear what is written on its walls.

Who’s Afraid of the Philharmonic?
Concert

A musical laboratory with Martha Issová leading the research. Te aim of the research is to fnd
out if classical music has any practical use in the everyday world. In our laboratory, for example,
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we explore what Smetana’s tone poem Te Moldau sounds like played backwards, what faces
a conductor REALLY makes while conducting with his back to the audience, and how music
helps with overcoming fear and gives courage. Participating in the research are not only the
Czech Student Philharmonic and the audience, but often unexpected guests as well – and many
of the more important guest appearances are top secret, so we can’t tell you about them in
advance, unfortunately. Enter at your own risk!

Czech Student Philharmonic
Martha Issová speaker
Alice Nellis author and director
Ondřej Vrabec conductor

Steps to the New World – Symphonic Poetry
Series of concerts with commentary

Music has tremendous power to create new landscapes before our eyes, to paint lovely pictures,
and to tell stories. Simply put, thanks to music we can transport ourselves to a diferent time
and space. One of the musical genres invented especially for this purpose in the middle of the
nineteenth century is called the symphonic poem. Composer Franz Liszt was the frst to come
up with it, and he soon found numerous followers in Russia and France, and especially among
Czech composers. Te new discovery began to interest Smetana when he was living in Sweden,
where he composed three symphonic poems, and he wrote to Liszt: “You may count me as the
most avid follower of our artistic direction, who stands for its holy truth by word and by deed.”
Twenty years later, Smetana created the most remarkable work in the feld of the symphonic
poem, something unique in all the world – the six-movement cycle Má vlast (My Country).
Some time later, Dvořák followed Smetana in worthy fashion with four symphonic poems based
stories by Karel Jaromír Erben (Te Water Goblin, Te Noon Witch, Te Golden Spinning
Wheel, Te Wood Dove) and one based on his own subject matter (A Hero’s Song). Leoš Janáček
called his works Te Fiddler’s Child and Te Ballad of Blaník symphonic poems, but his great
composition Taras Bulba also takes the approach of symphonic poetry.

Czech Student Philharmonic
Petr Kadlec guide
Marko Ivanović conductor
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Smetana’s Te Moldau and Šárka

Janáček’s Lachian Dances and Taras Bulba

From Smetana’s commentary on the symphonic poems Te Moldau and Šárka:

Reviews by music critics after the Prague premiere of Taras Bulba on 9 November 1924
performed by the Czech Philharmonic and conductor Václav Talich:

“Te composition describes the course of the Vltava (Moldau), starting from the two
small springs, the Cold and Warm Vltava, to the unifcation of both streams into a single
current, the course of the Vltava through woods and meadows, through landscapes where
a farmer’s wedding is celebrated, the round dance of the mermaids in the night’s moonshine:
on the nearby rocks loom proud castles, palaces and ruins aloft. Te Vltava swirls into the
St John’s Rapids; then it widens and fows toward Prague, past the Vyšehrad, and then
majestically vanishes into the distance, ending at the Elbe.
Tis composition does not refer to the so-named natural landscape, but rather to the legend of
a girl named Šárka. It begins with a portrayal of the enraged girl swearing vengeance on the
whole male race for the infdelity of her lover. From afar is heard the arrival of armed men led
by Ctirad who has come to punish Šárka and her rebel maidens. In the distance Ctirad hears
the feigned cries of a girl (Šárka) bound to a tree. On seeing her he is overcome by her beauty
and so infamed with love that he is moved to free her. By means of a previously prepared
potion, she intoxicates him and his men who fnally fall asleep. As she blows her horn in
a pre-arranged signal, the rebel maidens, hidden by nearby rocks, rush to the spot and commit
the bloody deed. Te horror of general slaughter and the passion and fury of Šárka’s revenge
form the end of the composition.”

“Te work was composed in 1915 / 1916 during the Great War, when Janáček was undergoing
an especially heated internal struggle between the Czech patriot and the passionately
committed Russophile within him. For Janáček, the fates of both Slavic tribes were closely
bound, and if he decided at the time to celebrate in music the indestructible power of the
Russian people as expressed in Gogol’s treatment of the legend of the courageous rebel leader
of the Zaporozhian Cossacks, Taras Bulba, he certainly also identifed therewith his unbroken
faith in the victory of his own nation.
It seems to me that here, the improvisational method has given way to sturdy structure that
has taken an organic form. Janáček’s colours burned fercely. Tis time, they bore witness to the
inner necessity of the work’s creation, with its power of expression and formal clarity.
Te audience listened to the work breathlessly with absolute absorption, and at the end they
erupted into cheering of a kind seldom witnessed at classical music concerts.”

Dvořák’s Te Water Goblin and Te Noon Witch
Period reactions to Dvořák’s symphonic poems were often contradictory:
“To the extent of defniteness, clarity, and truthfulness in the wave of melodies, I have not yet
heard any of what I would call a ‘direct language’ of instruments in the symphonic poems that
are known to me, like Te Water Goblin.” (Leoš Janáček)
“I enjoy listening to Dvořák’s music, and I feel its charms almost too sensitively, but I still could
not fail to point out the danger of this most recent direction. Dvořák has no need to go begging
to literature (and to such literature!) for his music. His wealth of musical invention needs no
borrowings, crutches, or guides… It is a peculiar passion with which Dvořák is now devoting
himself to ugly, unnatural, macabre subjects that correspond so little to his real feeling for music
and his amiable character. In Te Water Goblin, the goblin tears the head of his own child and
throws it to the unfortunate mother, while in the Noon Witch it is a female monster in whose
hands an innocent child is smothered.” (Viennese music critic and aesthetician Eduard Hanslick)
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Special Step

Josef Špaček and the Czech Student Philharmonic
In collaboration with the Lípa Musica Festival, there will be two concerts in the Dvořák Hall
at Prague’s Rudolfnum, with Josef Špaček appearing as both a violinist and conductor together
with the Czech Student Philharmonic.

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Violin Concerto in E Minor, Op. 64
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D Major, K 385 (“Hafner”)

CZ EC H PH ILHARM ON IC

8 years old. By the age of 26 he had already written a few dozen symphonies. Te mayor of his
native Salzburg, Sigmund Hafner, was being elevated to the nobility at the time. He held an
appropriately lavish celebration and commissioned Mozart to compose a symphony for him.
Mozart wrote it in a few days… Te symphony is a truly important work in Mozart’s oeuvre,
because in it he achieved an unprecedented balance of all available resources. Te writing is
wonderful and the form magnifcent; there is nobility and pathos, and the melodic, rhythmic,
and harmonic ideas are enchanting. Order and imagination are bonded into a single whole.”
(Ivan Medek, music journalist)

Concert of the Joint Orchestra of Music School
Pupils and the Czech Philharmonic Musicians
Concluding concert of the project

Czech Student Philharmonic
Petr Kadlec guide
Josef Špaček violin, conductor

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Te Hebrides Overture, Op. 26
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Swan Lake (extracts)

“I would like to write a violin concerto for you this winter. Te beginning in E minor keeps
running through my head, and it gives me no peace! […] Don’t laugh at me too much… [As far
as the concerto is concerned…] I’m still groping…” (Felix Mendelssohn Bartholdy in a letter to
Ferdinand David, his friend and the frst performer of his Violin Concerto)

Joint orchestra of music school pupils and the Czech Philharmonic musicians
Petr Altrichter conductor

“Te Germans have four violin concertos. Te greatest and most uncompromising is
Beethoven’s. Brahms’s competes with Beethoven’s in terms of seriousness. Max Bruch has
written the most magical violin concerto. But the most deeply felt, the real treasure of the
heart, is Mendelssohn’s concerto.” (Joseph Joachim, a great German violinist and one of the frst
performers of Mendelssohn’s Violin Concerto)
“In the history of the arts, it would be hard to fnd such an example of deep unity of everything
from the past with such penetrating vision of the future as in the music of Wolfgang Amadeus
Mozart. He was one of the three great composers of Viennese Classicism, historically speaking.
But he will always remain a classic in a deeper sense – how he managed to take the enormity
of his musical invention and his boundless ocean of ideas and imagination and subject them to
discipline and formal clarity. He is joyful, sad, serious, silly, monumental, playful, brilliantly
virtuosic, and disciplined with simplicity, and we could go on and on without saying everything
because words cannot describe music. One must listen to it; one must maintain a simple, deeply
comprehending heart with an open, unprejudiced mind. Ten we can understand him. If we
can do this even a little bit, we will love him. […] Mozart wrote his frst symphony when he was

120

121

CZ ECH PH I L HARMONIC

Musica Ludus or Music by Play
Workshops for the elderly

Since the beginnings of human civilisation, music has been a world where ceremonies encounter
dancing, a world of invocations and of listening. With music, we can be entirely ourselves in
our own homes or in a gathering of a hundred thousand people; music is there for us from the
cradle to the grave. We think of music in terms of great symphonies and simple children’s songs;
we fnd in music the triumphs and failures of professional artists as well as the joy that amateurs
fnd playing in their ensembles. Our country is a model to many others for its system of
comprehensive, highly democratic music education on many levels, and there are growing eforts
throughout Europe to bring the world of the arts to the elderly.
Te Czech Philharmonic does not wish to fall behind in this area, either, so in an efort to make
music accessible to all listeners, to its programmes for children and the youth from various social
groups, it is now adding activation workshops the elderly. Tese workshops will be deliberately
“non-competitive” in their orientation, with an emphasis on shared experience in working
with simple musical instruments, listening, and movement – they will ofer something to all
participants regardless of age, ability, or musical experience.
Te workshops are primarily intended for participants over the age of 60, but they should also
serve as inspiration for caregivers, volunteers, and social workers. In the course of the designated
time, everyone will be working on separate topics under the leadership of our outstanding,
inspirational tutors Rafaela Drgáčová, Hana Havelková and Ondřej Tichý, and eforts will be
directed towards preparing a joint conclusion in the form of musical movement that will combine
the individual activities and bring joy to all of the participants.
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PARTNEŘI

Generální partner

Tradiční partner

Partneři

Projektová partnerství
Partner krásného zvuku

Partner krásného zvuku
a Partner komorní hudby

Partner zástupkyně koncertního mistra

Partner koncertního mistra

Partner audiovizuálních vzdělávacích programů

Partner současné české hudby

Partner programu Kreativní Evropa

Partner mezinárodní distribuce

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Mediální partneři
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partner ˘eské flharmonie

Udáváme rytmus vašich investic

KDYŽ JE VE HŘE ENERGIE
ŠKODA OCTAVIA iV s hybridním pohonem

Arcona Capital je nezávislý správce realitních fond aktivní na trzích severní
a stední Evropy. Naše psobení zakládáme na hluboké znalosti lokálních
tržních podmínek a dlouhodobých vztazích napí� regionem. Zam…ujeme se na
zvyšování hodnoty investi�ních píležitostí a rozvoj nemovitostí. Sou�ástí našich
komplexních služeb jsou veškeré aspekty fondových investic a správa majetku
i jeho další rozvoj – vždy s drazem na dlouhodobý a transparentní pístup.

ŠKODA AUTO – tradiční partner České filharmonie.

www.arconacapital.com
www.skoda-auto.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

Společné album České flharmonie
s dirigentem Markem Ivanovićem
a Idy Kelarové s dětským sborem Čhavorenge

TEĎ MUSÍ HRÁT,
ALE POTOM SI JE DOČTE

Leonidas Kavakos

D-dur

vaše tónina

Klasická hudba 24 hodin denně
Poslouchejte přes digitální rádio DAB+,
na internetu, v mobilní aplikaci nebo
ve své televizi.

Stanici D - dur jsme spustili před patnácti lety a od té doby vysílá 24 hodin denně klasic kou hudbu opatřenou stručným komentářem. Odvysílali jsme stovky, ba tisíce hodin
nádherné hudby i v podání České flharmonie a jejích dirigentů a sólistů. Díky Českému
rozhlasu a špičkovým českým orchestrům mají posluchači opravdu „klasiku na dosah“ .
Lukáš Hurník, šéfredaktor ČRo D - dur

Foto © Decca / Daniel Regan

d-dur.rozhlas.cz

Vaše oči do světa
klasické hudby
www.casopisharmonie.cz
Nakladatelství Muzikus

Hudební
rozhledy
Měsíčník pro hudební kulturu
64 stran plných zajímavostí
z oblasti klasické hudby a jazzu

S HUDEBNÍMI ROZHLEDY
ZA KLASIKOU
I JAZZEM

www.hudebnirozhledy.cz

Váš průvodce světem
HUDBY, OPERY a TANCE

www.operaplus.cz

Dobrá káva je jako dobrá hudba.
Zážitek z ní doznívá lahodně dlouho.
Pondělí – Neděle
9.00 – 21.00
WWW.CAFERUD OLFINUM.CZ
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E–SHOP ČESKÉ
FILHARMONIE
dárkové poukazy
výběr nahrávek České flharmonie
a další předměty

WWW.CESKAFILHARMONIE.CZ/E-SHOP
14 0

PROHLÍDKY
RUDOLFINA
Chcete poznat zákulisí a dozvědět se něco
o historii a současnosti budovy?
Vydejte se na pouť Rudolfnem s průvodcem z řad zaměstnanců České flharmonie.

Prohlídku je třeba objednat na e-mailu info@ceskafilharmonie.cz nebo telefonicky na 778468023.

Výstava A Cool Breeze, 25. 4. – 11. 8. 2019.
© Galerie Rudolfinum, foto: Martin Polák

Jemné piano nebo
zvuné forte?

DYNAMICKÝ KLUB
�ESKÉ FILHARMONIE
Spolek p˘átel špikové hudby
Poj…te s námi podpo⁄it
první eský orchestr!

Galerie Rudolfinum sídlící společně s Českou filharmonií v budově Rudolfina se řadí mezi
tzv. kunsthalle s předním místem na české galerijní scéně. Zaměřuje se na prezentaci současného,
zejména mezinárodního výtvarného umění, jakým byly například výstavy Decadence Now!, Arthur
Jafa, Damien Hirst, Louise Bourgeois či Georg Baselitz. V roce 2017 se interaktivní projekt galerie
a českého umělce Krištofa Kintery Nervous Trees stal s počtem 161 824 návštěvníků nejnavštěvova
nější výstavou roku v ČR. Během sezóny 2020 Galerie Rudolfinum představuje belgického malíře
Michaëla Borremanse, uvádí videoinstalaci David Claerbouta Olympia, následovanou mezinárodní
skupinovou výstavou, přehlídkou sitespecific projektů s názvem Unplugged a poté mezinárodní
videoart Rudolfinum_TimeBased: Compassion Fatique.

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

Vstupenky
+420 227 059 309
galerie@rudolfinum.cz

Otevírací doba
út – st, pá – ne: 10 – 18 hod.
čt: 10 – 20 hod.

www.galerierudolfinum.cz

galerie.rudolfinum

galerierudolfinum

Galerie Rudolfinum

Dvořákova síň

Foyer

Prezidentský salonek

Dvorana

Café Rudolfinum

RUDOLFINUM
Nahrávací studio

Sukova síň

Chcete si pronajmout část budovy na vaši
soukromou akci či koncert?
Prostory Rudolfna

Café Rudolfnum

Nahrávací studio

Pořádání společenských akcí
Zrekonstruované prostory

Otevřeno každý den od 9.00 do 21.00
(změna vyhrazena)
Vstup od Vltavy přes dvoranu Rudolfna

Televizní 4K studio
Nejmodernější nahrávací technika
Nahrávání, editace, mixáž a mastering

RUDOLFINUM.CZ
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KALENDÁRIUM
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19. 9. 2020 | 19.00 | Česká Lípa

Josef Špaček a Česká studentská flharmonie

24. 9. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Hudbou k sobě

26. 9. 2020 | 19.30 | Dvořákova síň

Mimořádný krok
Josef Špaček a Česká studentská flharmonie

27. 9. 2020 | 10.00 | Dvořákova síň

Mimořádný krok
Josef Špaček a Česká studentská flharmonie

30. 9. 2020 | 9.00, 11.00 | Dvořákova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
Princezny, hurá na draka! Aneb pohádková hudba
hradů a zámků

2. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek I
Cinkylinky jeřabinky

3. 10. 2020 | 14.00 | Sukova síň

Filharmo-hraní
La Trombaráda

4. 10. 2020 | 15.00, 17.00 | Dvořákova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
Princezny, hurá na draka! Aneb Pohádková hudba
hradů a zámků

5. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly I
Oheň

7. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

20 minut a buď „in“

8. 10. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Smyčcové mlsání

9. 10. 2020 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Čáry máry dirigent

12. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly I
Oheň

13. 10. 2020 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Čáry máry dirigent
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14. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek I
Cinkylinky jeřabinky

16. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek I
Cinkylinky jeřabinky

18. 10. 2020 | 15.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění I
Smetanova Vltava a Šárka

19. 10. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly I
Oheň
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11. 11. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

12. 11. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

12. 11. 2020 | 13.00 | Sukova síň

Musica ludus aneb Hudba hrou

13. 11. 2020 | 8.30 | Sukova síň

Musica ludus aneb Hudba hrou

19. 11. 2020 | 8.30 | Rudolfnum

Paní učitelky a páni učitelé, pojďte si hrát I
Prim-um

25. 11. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Hravá harfa

26. 11. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Hravá harfa

20. 10. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

20. 10. 2020 | 10.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění I
Smetanova Vltava a Šárka

21. 10. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

27. 11. 2020 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

21. 10. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Dvořákova síň

Rudolfínek
Malé (nejen) hudební řádění

Dopoledne s flharmoniky
Napnutý jak struna

30. 11. 2020 | 9.30 | Sukova síň

22. 10. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

Čtyři živly II
Vzduch

22. 10. 2020 | 10.00, 19.30 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění I
Smetanova Vltava a Šárka

1. 12. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek II
Povídala vrána vráně, že si spolu koupí sáně!

23. 10. 2020 | 10.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění I
Smetanova Vltava a Šárka

2. 12. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek II
Povídala vrána vráně, že si spolu koupí sáně!

2. 11. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly II
Vzduch

3. 12. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Bystrý lišák Leoš

3. 11. 2020 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Z bicí kuchyně…

4. 12. 2020 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Napnutý jak struna

4. 11. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Barvy zvuků, zvuky barev

4. 12. 2020 | 9.00, 11.00 | Dvořákova síň

Kdo se bojí flharmonie?

6. 11. 2020 | 9.00 | Sukova síň

Barvy zvuků, zvuky barev

5. 12. 2020 | 10.30 | Dvořákova síň

Kdo se bojí flharmonie?

7. 11. 2020 | 10.30, 14.30 | Sukova síň

100 minut mezi tóny

7. 12. 2020 | 9.00, 11.00 | Dvořákova síň

Kdo se bojí flharmonie?

9. 11. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Hudbou k sobě

7. 12. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly II
Vzduch

11. 12. 2020 | 9.00, 11.00 | Dvořákova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě.
A zazvonil zvonec a pohádky je… začátek
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11. 12. 2020 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek II
Povídala vrána vráně, že si spolu koupí sáně!

15. 1. 2021 | 10.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění II
Dvořákův Vodník a Polednice

12. 12. 2020 | 14.00 | Sukova síň

Filharmo-hraní
Cinkohraní!

17. 1. 2021 | 15.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění II
Dvořákův Vodník a Polednice

13. 12. 2020 | 15.00, 17.00 | Dvořákova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě.
A zazvonil zvonec a pohádky je… začátek

18. 1. 2021 | 10.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění II
Dvořákův Vodník a Polednice

19. 1. 2021 | 9.30 | Sukova síň

17. 12. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Hravá harfa

Fašánek III
Ene, bene, cukr, kňoura

20. 1. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Múzy mlčí, slyšíš?

18. 12. 2020 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Hravá harfa

22. 1. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Múzy mlčí, slyšíš?

23. 1. 2021 | 14.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Malé (nejen) hudební řádění

Filharmo-hraní
Hrom(ek) do police

24. 1. 2021 | 15.00, 17.00 | Dvořákova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
O tajemných bytostech aneb Na co tančí víly
a skřítkové

25. 1. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Barvy zvuků, zvuky barev

5. 1. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Dvořákova síň
6. 1. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Dvořákova síň

Rudolfínek
Malé (nejen) hudební řádění

9. 1. 2021 | 14.30 | Sukova síň

100 minut mezi tóny

11. 1. 2021 | 8.45, 10.25 | Sukova síň

Hluboký vesmír

12. 1. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek III
Ene, bene, cukr, kňoura

26. 1. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Barvy zvuků, zvuky barev

27. 1. 2021 | 8.30 | Rudolfnum

12. 1. 2021 | 19.30 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění II
Dvořákův Vodník a Polednice

Paní učitelky a páni učitelé, pojďte si hrát II
Sekund-um

27. 1. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

13. 1. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek III
Ene, bene, cukr, kňoura

28. 1. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Ouška (h)oboje

13. 1. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

3. 2. 2021 | 9.30 | Sukova síň

20 minut a buď „in“

14. 1. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Hravá harfa

4. 2. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Ouška (h)oboje

14. 1. 2021 | 10.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění II
Dvořákův Vodník a Polednice

4. 2. 2021 | 9.00, 11.00 | Dvořákova síň

15. 1. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Hravá harfa

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
O tajemných bytostech aneb Na co tančí víly
a skřítkové

3. 3. 2021 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Z bicí kuchyně…
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4. 3. 2021 | 8.30 | Rudolfnum

Paní učitelky a páni učitelé, pojďte si hrát III
Terci-um

31. 3. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Smyčcové mlsání

8. 3. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly III
Voda

31. 3. 2021 | 9.30 | Dvořákova síň

Hudbou k sobě i tichu

9. 3. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Hudbou k sobě

8. 4. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

10. 3. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

9. 4. 2021 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Z bicí kuchyně…

13. 3. 2021 | 10.30, 14.30 | Sukova síň

100 minut mezi tóny

12. 4. 2021 | 8.45, 10.25 | Sukova síň

Hluboký vesmír

15. 3. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly III
Voda

14. 4. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

16. 3. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

15. 4. 2021 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Hudba v base!

17. 3. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

15. 4. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

18. 3. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

Rudolfínek
Ouška (h)oboje

18. 3. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

16. 4. 2021 | 8.45, 10.15 | Sukova síň

Dopoledne s flharmoniky
Hudba v base!

19. 3. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Barvy zvuků, zvuky barev

19. 4. 2021 | 8.45, 10.25 | Sukova síň

Hluboký vesmír

21. 3. 2021 | 14.00 | Sukova síň

Filharmo-hraní
Hup do pohádky

20. 4. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek IV
Byla jedna kukla a ta kukla pukla!

22. 3. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly III
Voda

21. 4. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek IV
Byla jedna kukla a ta kukla pukla!

24. 3. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Bystrý lišák Leoš

22. 4. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Dvořákova síň

Rudolfínek
Malé (nejen) hudební řádění

28. 3. 2021 | 15.00, 17.00 | Dvořákova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
O nejkrásnější pohádce aneb Jak hudba vypráví
příběhy

22. 4. 2021 | 9.00, 11.00 | Sukova síň

Císařův slavík aneb Návštěva na dvoře čínského císaře

23. 4. 2021 | 9.00, 11.00 | Sukova síň

Císařův slavík aneb Návštěva na dvoře čínského císaře

24. 4. 2021 | 9.00, 11.00 | Sukova síň

Císařův slavík aneb Návštěva na dvoře čínského císaře

26. 4. 2021 | 8.45, 10.25 | Sukova síň

Hluboký vesmír

27. 4. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Fašánek IV
Byla jedna kukla a ta kukla pukla!

28. 4. 2021 | 9.30 | Západní salonek

20 minut a buď „in“

29. 4. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Smyčcové mlsání

29. 3. 2021 | 9.00, 11.00 | Dvořákova síň

30. 3. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky
do pohádky
O nejkrásnější pohádce aneb Jak hudba vypráví
příběhy
Rudolfínek
Smyčcové mlsání
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30. 4. 2021 | 8.45, 10.25 | Sukova síň

Hluboký vesmír

27. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

1. 5. 2021 | 14.00 | Dvořákova síň

Svátek hudby mezi tóny

31. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

2. 5. 2021 | 15.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění III
Janáčkovy Lašské tance a Taras Bulba

1. 6. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

3. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Barvy zvuků, zvuky barev

2. 6. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

4. 5. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Bystrý lišák Leoš

4. 6. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Ouška (h)oboje

4. 5. 2021 | 10.00, 19.30 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění III
Janáčkovy Lašské tance a Taras Bulba

6. 6. 2021 | 11.00 | Dvořákova síň

Koncert Společného orchestru žáků základních
uměleckých škol a hráčů České flharmonie
Veřejná generální zkouška

5. 5. 2021 | 8.30 | Rudolfnum

Paní učitelky a páni učitelé, pojďte si hrát IV
Kvart-um

6. 6. 2021 | 19.30 | Dvořákova síň

Koncert Společného orchestru žáků základních
uměleckých škol a hráčů České flharmonie

5. 5. 2021 | 10.00 | Dvořákova síň

Kroky do nového světa – Symfonické básnění III
Janáčkovy Lašské tance a Taras Bulba

10. 5. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly IV
Země

12. 5. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Bystrý lišák Leoš

13. 5. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Bystrý lišák Leoš

17. 5. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly IV
Země

18. 5. 2021 | 9.00, 10.00, 11.00 | Sukova síň

Rudolfínek
Bystrý lišák Leoš

19. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Múzy mlčí, slyšíš?

20. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Múzy mlčí, slyšíš?

21. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Múzy mlčí, slyšíš?

24. 5. 2021 | 9.30 | Sukova síň

Čtyři živly IV
Země

25. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!

26. 5. 2021 | 9.00 | Sukova síň

Hej Romale!
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KONTAKTY
Oddělení vzdělávacích programů

Irena Záhorská
produkce
+420 227 059 262
irena.zahorska@ceskaflharmonie.cz

Petr Kadlec
vedoucí
+420 777 639 983
petr.kadlec@ceskaflharmonie.cz

Zákaznický servis České flharmonie
+420 227 059 227
info@ceskaflharmonie.cz

Daniela Dvořáčková
vedoucí produkce
+420 227 059 321
daniela.dvorackova@ceskaflharmonie.cz

Hudba do škol
Tým projektu: Daniela Bálková, Eva Filipová,
Petr Kadlec, Jan Kyjovský, Veronika Lucassen,
Barbara Pospíšilová, Jana Stejskalová,
Patricie Windsor, Irena Záhorská

Jindra Křivonosková
objednávky vstupenek pro školy, produkce
+420 227 059 222
jindra.krivonoskova@ceskaflharmonie.cz
Andrea Čapková
produkce
+420 227 059 321
andrea.capkova@ceskaflharmonie.cz
Leona Hornová
produkce, objednávky vstupenek pro školy
+420 227 059 222
leona.hornova@ceskaflharmonie.cz
Josefna Smolková
produkce
+420 227 059 262
josefna.smolkova@ceskaflharmonie.cz
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