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Vážení posluchači a příznivci klasické hudby,

srdečně vás zdravím se začátkem sezony 2021/2022. Plánovali jsme ji ve chvíli, kdy jsme 
nevěděli, jak bude život v kultuře vypadat, co všechno budeme moci uskutečnit a co budeme 
z důvodu pokračující pandemie koronaviru muset zrušit, posunout či udělat v jiné podobě, 
než jsme byli zvyklí a než bychom chtěli.

Navzdory všem překážkám Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravil bohatý program, 
ve kterém zazní světové premiéry děl českých skladatelů, jako jsou Ondřej Štochl, Jana Vörö
sová či Zbyněk Matějů. Vystoupí známí sólisté Leila Josefowicz, Sergej Chačatrjan, Gabriela 
Montero i  Alban Gerhardt. Významnou úlohu sólistů dostanou další hráči SOČRu a na  pódium 
se  postaví i  Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a laureáti Mezinárodní rozhlasové  soutěže 
Concertino Praga. Také za dirigentským pultem se vystřídají známé osobnosti, jako jsou 
Alexander Liebreich, Marek Šedivý, Robert  Kružík a řada dalších.

Výše zmíněná jména slibují nezapomenutelné zážitky a já pevně věřím, že je budeme společně 
sdílet v koncertních sálech Rudolfina, Anežského kláštera, Fora Karlín a dalších. Pokud to 
 nebude možné a budeme dále uzavřeni ve svých domovech, věřím, že i poslech z rozhlasového 
přijímače či pohled na obrazovky přímého přenosu pro nás bude povzbuzením k překonání 
všech problémů a úskalí, které současná situace přináší.

Děkuji všem hudebníkům, vedení tělesa, produkčním a dalším spolupracovníkům za pečlivou 
přípravu nové sezony v těchto ztížených podmínkách.

René Zavoral 
generální ředitel Českého rozhlasu
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Na slavnostním zahajovacím koncertu 
 v ystoupí rezidenční umělkyně sezony, 
 klavíristka Gabriela Montero. Proč si 
 Sym fonický orchestr Českého rozhlasu 
 vybral právě ji?

AL Jako rezidenční umělce vždy vybíráme 
relevantní osobnosti. Existuje spousta velmi 
kvalitních, slavných,  mainstreamových 
umělců. Ale vztah k orchestru podle mě 
 vy ža duje víc: zodpovědnost a  relevanci. 
 Obzvlášť teď, kdy krize a zmatek v  politice 
ohrožují kulturní aktivity, musíme pro je vo
vat zodpovědnost a poukazovat na význam 
kultury, aby hudební svět přežil.  Gabriela 
 Montero citlivě reflektuje hudbu i prostředí, 
které ji obklopuje. Je něčím víc, než pouhou 
 hudební osobností.

Na programu koncertu bude také ba let 
Svěcení jara od Igora Fjodoroviče Stra
vinského. K tanci vás váže velmi blízký 
vztah, že?

AL Vždy mě fascinovalo nadšení tanečníků. 
Kvůli svému snu si poškozují, ba dokonce ničí 
těla. Silná vazba mezi skladateli, orchestry 
a baletem v posledních letech  bohužel zmi
ze la. Spojením hudby a tance vzniklo mnoho 
mistrovských děl. Díky skladatelům, jako jsou 
Petr Iljič Čajkovskij, Sergej Pro kof jev a Igor 
Fjodorovič Stravinskij, měla po cho pitelně 
nej větší vliv ruská tradi ce. Přál bych si, aby 
znovu došlo k ži věj šímu propojení a vzájemné 
inspiraci taneční a hudební scény. Když jsem 
žil v Holandsku, měl jsem možnost setká vat 
se s fenomenálním tanečníkem a choreogra
fem Jiřím Kyliánem, v jehož Ne der lands Dans 
Theater tančila moje žena. Jiří má neskutečný 
cit pro spojení hudby a pohybu lidského těla.

SOČR pravidelně objednává nová díla  
od současných autorů. Kteří to budou?

JT Čeká nás více novinek, celkem tři, což je 
z velké části způsobeno odkladem premiér 
kvůli pandemii koronaviru. Hned během 
první vlny, na jaře roku 2019, se měla konat 
premiéra kompozice Ondřeje Štochla, vy
nikajícího skladatele střední generace, také 
ovšem violisty i zakladatele komorního sou
boru a skladatelského sdružení Konvergence. 
Jeho hudbu charakterizuje jemná barevnost 
a lyričnost, což u soudobé tvorby nebývá zas 
tak časté. Na objednávku rozhlasových sym
foniků složil Tři věty o přijetí pro klarinet 
a orchestr. Pro projekt se nám podařilo zís
kat klarinetistu Kari Kriikku, z čehož mám 
osobně velikou radost. Pro tohoto špičko
vého finského umělce napsali nové koncerty 
nej významnější autoři současnosti včetně 
Kaiji Saariaho nebo Magnuse Lindberga. 
Štochl na sólovém partu spolupracoval přímo 
s interpretem. 

Dvě světové premiéry zazní i v komorní řadě 
v Anežském klášteře. Zbyněk Matějů napsal 
violový koncert pro Jitku Hosprovou nazvaný 
Virus. Název samozřejmě odkazuje na pan
demii. Skladba vznikla poměrně překotně 
během její první vlny, nicméně nejde jen 
o  povrchní inspiraci a užití efektního názvu. 
Jak mi Zbyněk Matějů prozradil, název má 
opodstatnění v samotné hudební struktuře. 
Hudební motivy a témata se totiž navzájem 
 „infikují“ a na tom je postaveno celé dílo.

Na vánočním koncertě v Anežském klášteře 
zazní premiéra skladby Chlapeček a Dálka, 
kterou pro SOČR a Dětský pěvecký sbor Čes
kého rozhlasu napsala Jana Vöröšová, skvělá 

ZEPTALI JSME SE 
šéfdirigenta a uměleckého ředitele Alexandera Liebreicha, 
ředitele Jakuba Čížka a dramaturga Josefa Třeštíka
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zakončí lyrickou i hravou Sinfoniettou dal
šího člena Pařížské šestky, Francise Poulenca. 
 Cyklus komorních koncertů v Anežském 
klášteře uzavřou vůdčí osob nosti orchestru, 
kon certní mistr Vlastimil Kobrle a vedoucí 
dru hých houslí David Pokorný. Povedou spolu 
hudební dialog napříč časem a prostorem. 
Vlastimil zahraje Vivaldiho Čtvero ročních 
období, tedy jedno z nejpopulárnějších děl 
historie. David, který má díky svému půso
bení v souboru Epoque Quartet velmi blízko 
ke crossoveru mezi klasikou a jazzem, rockem 
a dalšími žánry, zase provede Čtvero ročních 
dob v Buenos Aires Astora Piazzolly, argen
tinského skladatele, který proslavil argentin
ské tango na celém světě. Je to jeho moderní, 
taneční, nesmírně osobitá a nápaditá reakce 
na Vivaldiho.

Sezona vyvrcholí večerem kombinujícím 
symfonickou báseň Praga Josefa Suka, 
Hartmannovo Concerto funebre a Alpskou 
symfonii Richarda Strausse.

AL Závěrečný program bude o domově, 
o vlasti. Karl Amadeus Hartmann je nepo
chybně na stejné skladatelské úrovni jako 
 Richard Strauss, i když psal v úplně jiném 
politickém kontextu. Já osobně velmi dobře 
rozumím Hartmannově světu „vnitřní emi
grace“, pocitu, že jsme osamělí uprostřed po
litické společnosti. Strauss je jeho opakem, 
chce být v popředí společenského dění a po
pularity. I proto se v období fašismu dopustil 
jednoznačných chyb. Ale jeho Alpská symfo
nie je mnohem ranější a odráží dojmy a zvu
kový svět mého domova. Když jsme mluvili 
o Hartmannovi a Straussovi, zjistili jsme, že 
melodie v Sukově Praze je stejná jako v Hart
mannově Koncertu (pozn. redakce:  husitský 
chorál Ktož jsú boží bojovníci). To je dalším 
důkazem skutečnosti, že hudba je univerzál
 ní. Většina melodií, které jsou blízké našemu 
dětství, našim kořenům, jsou známé po celém 
světě. Domov, vlast není národnost. Pro mě 

jsou to „Mutter Erde und Freunde“ – matka 
Země a přátelé.

Hodláte nějak reagovat cenovou politikou 
na dění spojené s vleklou pandemií?

JČ Oblast živého umění byla pandemií, resp. 
zákazy koncertů zasažena velmi výrazně. 
Jako všichni hudebníci jsme si i my vroucně 
přáli brzký návrat do koncertních síní, nová 
shledání s publikem, těšili jsme se na chvíle 
a okamžiky, kdy všichni – interpreti i diváci – 
budeme sdílet radost z živého zážitku a vzá
jemného předávání energie.

V nové 95. sezoně proto zachováme ceny 
abo nen tek na stejné úrovni, jako tomu bylo 
v před mi   nulé sezoně 2019/2020. Stejně tak  
ne zvý šíme ceny jednotlivých vstupenek 
na koncertní řady v Rudolfinu a Anežském 
klášteře. Věří  me, že tento krok přinese našim 
poslu chačům a příznivcům opětovnou radost 
z  hu  debních zážitků.

autorka a mj. vítězka skladatelské soutěže 
České filharmonie. Zhudebnila v ní velmi 
 poetický „zimní“ text Daisy Mrázkové.

Vedle Gabriely Montero budete v nové 
 sezoně spolupracovat s dalšími mimořád
nými sólisty – mj. houslisty Leilou Jose
fowicz a Sergejem Chačatrjanem a cellistou 
Albanem Gerhardtem. Můžete nám přiblí
žit pozadí umělecké spolupráce s nimi?

AL Troufám si říci, že Sergej Chačatrjan, Leila 
Josefowicz a Alban Gerhardt jsou už dlouho 
mými hudebními přáteli, a je mi ctí se s nimi 
pravidelně setkávat. Důvěra a  otevřenost jsou 
základem přesvědčivého provede ní. To při
nášejí všichni, současně jsou  skvělými hráči 
a velkými hvězdami svého oboru. A opět, jde 
jim o novou inspiraci a pod nětný kontext. 
Jejich jedinečnost a otevře nost je zábavná 
a současně přínosná.

Jaké „nové“ horizonty připravil SOČR 
do nové sezony?

JČ V příští sezoně uvedeme dva unikátní 
projekty, které jsme byli nuceni přesunout 
z předchozích sezon. První z nich propojí 
slavné balety Maurice Ravela a Igora Stravin
ského s filmovým uměním. Holandský reži
sér Lucas van Woerkum ztvárnil oba příběhy 
v nových tanečních, esteticky expresivních 
filmech. Výjimečnost celého projektu spo
čívá v technologii propojení hudby a filmu. 
Netra dičně se film v průběhu koncertu zrych
luje a zpomaluje podle tempa hudby. Jedná 
se tedy o zcela opačný přístup, než bývá ob
vyklý u projekcí filmů s živou hudbou. Druhý 
nevšední zážitek si slibujeme od ikony sou
časného jazzu – amerického klavíristy Brada 
Mehldaua. Na společném koncertě se SOČRem  
bude Mehldau nejprve improvizovat na Ba
chovu hudbu a poté provede vlastní  Koncert 
pro klavír a orchestr. Nový projekt  chystáme 
i do Centra DOX+, kde navážeme na jazzový 

koncert z minulé sezony.  Večer s  titulem  
„Jazz Poetry“ uvede světové  premiéry  skladeb 
dvou mladých českých autorů z tzv.  Pražské 
šestky, Martina Brunnera a Štěpánky Balca
rové. V obou kompozicích propojíme svět 
jazzu a poezie se symfonickým orchestrem.

Jedním z méně obvyklých projektů sezony 
bude koncertní provedení Prvního dějství 
opery Valkýra Richarda Wagnera. Proč jste 
ho zařadil na program?

AL Protože je naprosto geniálně napsané.  
Je to sedmdesátiminutové drama psycholo
gicky rozvržené mezi tři postavy,  Sieglin de, 
Siegmunda a Hundinga – soprán,  tenor 
a basso profundo. Wagnerova hudba skvěle 
 přechází od ryze symfonické předehry k fi
nále – a mezi tím je úžasná komorní hudba 
i komorní kri mi příběh. A protože jsou v něm 
jen tři sólisté, skvěle se hodí ke koncertnímu 
provede ní.  Stefanie Irányi, Christian Elsner 
a Franz Josef Selig, to je obsazení světové 
úrovně, lepší byste nenašli ani v Bayreuthu.

Vraťme se k cyklu v Anežském klášteře, 
na které koncerty se můžeme těšit tam?

JT První koncert této řady přinese vystou
pení laureátů rozhlasové soutěže Concertino 
Praga 2020. Vítězem se stal teprve čtrnácti
letý  fenomenální ruský klavírista  Vsevolod 
 Zavidov, který uvede Beethovenův Druhý 
klavírní koncert. Dále tady vystoupí  držitel 
druhé ceny, mladý český houslista Daniel 
 Matejča. Provedení bude řídit skvělý Robert 
Kružík, se kterým měl orchestr vynikající 
zkušenost v rámci streamovaného koncertu 
Pražského jara. Koncert, na který se osobně 
velmi těším, bude patřit francouzské hudbě. 
Zdeněk Rys, vedoucí skupiny hobojů, zahraje 
nádherný, byť zřídka uváděný koncert Hen
riho Tomassiho, skvělá Martina Bačová zase 
Milhaudův První houslový koncert. Hlavní 
hostující dirigent Marek Šedivý pak večer 
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V září 2018 se Alexander Liebreich ujal funkce  
šéfdi rigenta a uměleckého ředitele SOČRu. 
Předtím stál v čele Národního  symfonického 
or ches  tru Polského rozhlasu (od 2012). V le
tech  2015–2018 byl uměleckým ředitelem 
fes tivalu Katowice Kultura Natura a roku 2018 
převzal funkci uměleckého ředitele  Fes ti valu 
Richarda Strausse v GarmischPartenkirche  nu.  
Také byl zvolen předsedou Straus sovy společ
nosti; v této pozici vystřídal Wolfganga Sawal
lische a Brigitte Fassbaenderovou.

V letech 2006–2016 zastával pozici umělec
kého ředitele a šéfdirigenta Mnichovského 
 komorního orchestru. Je jedním z předních 
německých dirigentů a v rámci své úspěšné 
kariéry cestuje po celém světě. Jako  hostující 
dirigent spolupracoval s řadou prestižních 
 těles (Concertgebouw, Orchestre National de 
Belgique, SO BBC, SO Berlínského či Bavor
ského rozhlasu, Mnichovská  filharmonie, 
Drážďanská filharmonie, Orquestra Sinfô
nica do Estado de São Paulo, Orchestre Phil
harmo nique de Luxembourg, Yomiuri Nip
pon Sym phony Orchestra, Ósacká i Japonská 
filhar mo nie, SO NHK, Tonhalle Orchestra 
Zü rich, Pe tro hradský SO ad.). Pravidelně vy
stupuje s významnými sólisty, jako jsou Lisa 
Batiashvili, Krystian Zimerman, Frank Peter 
Zim mermann, Gautier Capuçon, Alban Ger
hardt, Leila Josefowicz a Isabelle Faust.

Vedle vynikajících ohlasů na koncerty 
a operní produkce sklidil Liebreich uznání 
také jako garant inovativních projektů. V roce 
2011 se stal prvním evropským uměleckým 
ředitelem Tchongjongského mezinárodního 
hudebního festivalu v Jižní Koreji. Je drži
telem Bavarian Culture Prize Special Award 
od Bavorského ministerstva pro vzdělávání, 
kulturu, vědu a umění. 

Alexander Liebreich se narodil v Řezně. Stu
doval na Hochschule für Musik und Thea ter 
v Mnichově a na salcburském  Mo zar teu. Ne
docenitelné zkušenosti načerpal na  počátku 
své umělecké dráhy ze spolu práce s Michae
lem Gielenem, Nikolausem Harnoncourtem 
a Claudiem Abbadem.

ALEXANDER LIEBREICH DIRIGUJE:

P1 | SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ  KONCERT
pátek 1. 10. 2021 | 19.30 hodin
Rudolfinum

R2 | SERGEJ CHAČATRJAN  
HRAJE BRAHMSE
pondělí 18. 10. 2021 | 19.30 hodin
Rudolfinum

R7 | NĚMECKÉ REQUIEM
pondělí 24. 1. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

R9 | KONCERT PRO BICÍ
pondělí 28. 2. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

R10 | VALKÝRA
pondělí 21. 3. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

R13 | ALEXANDER LIEBREICH  
& LEILA JOSEFOWICZ
pondělí 13. 6. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

ALEXANDER LIEBREICH
šéfdirigent a umělecký ředitel
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Hudební ředitel Národního divadla morav
skoslezského v Ostravě a hlavní hostující di
rigent SOČRu studoval dirigo vání na Pražské 
konzervatoři a AMU v Praze. Za svého hlav
ního mentora označuje Jiřího Bělohlávka, 
u něhož studoval soukromě. 

Repertoár Marka Šedivého je už nyní rozsáhlý 
a zahrnuje velké české skladatele od Dvořáka 
a Smetany po Janáčka, Suka a Martinů. Uvedl 
rovněž premiéry několika děl současných čes
kých autorů a pravidelně diriguje skladby Mo
zarta, Beethovena, Brahmse, Rachmaninova 
a Čajkovského i předních skladatelů 20. sto
letí včetně Mahlera, Ravela a Stravinského. 
V lednu 2015 nahrál CD se dvěma klavírními 
koncerty Ludwiga van Beethovena s klavírist
kou Fang Yuan a Symfonickým orchestrem 
BBC (Sony).

S taktovkou se představil na významných hu
debních festivalech (Pražské jaro, Dvořákova 
Praha, „Gluck 300“ v Norimberku, Chopinův 
festival v Mariánských Lázních, Hudební fes
tival Mladá Praha, Pardubické hudební jaro 
a Mozartfest Würzburg). Nedávno debuto
val ve Vídni, kde Dvořákovým Requiem zahá
jil sezonu 2019/20 vídeňského Tonkünstler 
Orchester v koncertní síni Musikverein Wien 
a Grafeneggu.

Ve svém repertoáru má také řadu oper včetně 
Mozartova Dona Giovanniho, Dvořákovy 
Rusalky a Jakobína, Smetanovy Prodané ne
věsty, Gluckovy Ifigenie na Tauridě,  Verdiho 
Falstaffa, Macbetha, Maškarního plesu, 
La Traviaty a Rigoletta, Janáčkových Příběhů 
lišky Bystroušky, Fibichovy Bouře nebo Wag
nerova Tristana a Isoldy.

MAREK ŠEDIVÝ DIRIGUJE:

N1 | SLAVNÉ BALETY VE FILMU
středa 1. 12. 2021 | 19.30 hodin
Forum Karlín

K3 | VÁNOCE V ANEŽCE
pondělí 20. 12. 2021 | 19.30 hodin
Anežský klášter

R8 | GABRIELA MONTERO HRAJE 
 MOZARTA A ŠOSTAKOVIČE
pondělí 21. 2. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

K4 | SÓLO PRO HOBOJ A HOUSLE
pondělí 28. 3. 2022 | 19.30 hodin
Anežský klášter

R12 | FAUSTOVSKÁ SYMFONIE
pondělí 9. 5. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

MAREK ŠEDIVÝ
 hlavní hostující dirigent
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Výjimečné nadání, vizionářská interpretace 
a jedinečná schopnost improvizace získaly 
klavíristce Gabriele Montero oddané pří
znivce v publiku i cenná uznání. Rodačka 
z Venezuely se hře na klavír učila od čtyř let. 
Díky vládnímu stipendiu mohla soukromě 
studovat v USA a pak na Royal Academy of 
Music v Londýně u Hamishe Milna.

Vystupovala s mnoha předními  světovými 
 orchestry a v renomovaných koncertních 
 sálech. Často se věnuje také recitálům a ko
morní hudbě. Z jejích oceňovaných nahrá
vek připomeňme album Bach and  Beyond, 
které Gabriele vyneslo dvě ceny Echo Klas
sik. V roce 2008 rovněž získala nominaci 
na Grammy za své album Baroque a v roce 
2010 vydala  Solatino, nahrávku inspirovanou 
venezuelskou domovinou a věnovanou dílům 
 latinskoamerických skladatelů.

Jako autorka debutovala velkolepě – její sym
fonickou báseň Ex Patria uvedl v premiéře 
orchestr Academy of St Martin in the Fields 
(2011). Její první celovečerní skladbu, Kla
vírní koncert č. 1 „Latinskoamerický“, zahrál 
v premiéře v lipském Gewandhausu MDR 
Sinfonieorchester s Kristjanem Järvim.

Gabriela Montero je přesvědčenou zastán kyní 
lidských práv a její hlas rezonuje i za zdmi 
koncertních síní. Amnesty International 
ji v roce 2015 jmenovala honorární konzul
kou a nadace Human Rights Foundation jí 
udělila uznání za vynikající práci v oblasti 
lidských práv, zvláště za jejich trvalé prosa
zování ve Venezuele. Gabriela dvakrát vystou
pila s projevem a hudebním představením 
na  Světovém ekonomickém fóru v Davosu. 
V roce 2008  vystupovala jako speciální host 
na inauguraci prezidenta Baracka Obamy.

GABRIELA MONTERO VYSTOUPÍ:

P1 | SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
pátek 1. 10. 2021 | 19.30 hodin
Rudolfinum

R8 | GABRIELA MONTERO HRAJE  
MOZARTA A ŠOSTAKOVIČE
pondělí 21. 2. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

GABRIELA MONTERO
rezidenční umělkyně | klavír
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Před časem byla oslavována jako zázračné 
dítě, dnes patří k nejvýraznějším houslistům 
své generace. S vášnivým nábojem a nadše
ním hledá a studuje nové skladby. S důvěrou 
se na ni obracejí mnozí současní skladatelé 
jako John Adams, Esa Pekka Salonen,  Colin 
Matthews a Steven Mackey, aby na premi
érách představila jejich nové koncerty, nejed
nou psané speciálně pro ni.

Vystoupila s Newyorskou filharmonií, 
Washingtonským národním symfonickým 
orchestrem, Bostonským symfonickým or
chestrem, Losangelskou filharmonií, spolu
pracovala s Cleveland Orchestra, Tonhalle
Orchester Zürich, BBC Symphony Orchestra, 
Royal Concertgebouw Orchestra, s Berlín
skými filharmoniky.

Na recitálech vystupuje Leila Josefowicz 
s  klavíristou Johnem Novackem. Představili 
se ve světově proslulých koncertních síních 
(Zankel Hall v New Yorku, Kennedy Center 
ve Washingtonu DC a Wigmore Hall v Lon
dýně), dále v Reykjavíku, Chicagu, San Fran
cisku a Santa Barbaře.

Vydala několik nahrávek, zejména pro Deut
sche Grammophon, Philips/Universal a War
ner Classics. Její dosud poslední album, které 
natočila s orchestrem St. Louis Symphony 
a dirigentem Davidem Robertsonem, získalo 
nominaci na cenu Grammy. Rovněž její na
hrávka Houslového koncertu Esy Pekky Salo
nena se Symfonickým orchestrem Finského 
rozhlasu pod taktovkou skladatele byla nomi
nována na tohoto „hudebního Oscara“.

LEILA JOSEFOWICZ VYSTOUPÍ:

R13 | ALEXANDER LIEBREICH  
& LEILA JOSEFOWICZ
pondělí 13. 6. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

LEILA JOSEFOWICZ
sólistka řady R – Klasika v Rudolfinu | housle
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Rodák z arménského Jerevanu vyhrál v roce 
2000 Mezinárodní houslovou soutěž Jeana 
 Sibelia v Helsinkách, čímž se stal nejmlad
ším držitelem zlaté trofeje v historii soutěže. 
O pět let později zvítězil v Soutěži královny 
Alžběty v Bruselu. Hraje na housle Ysaÿe 
 Guarneri, které mu velkoryse zapůjčila na
dace Nippon Music Foundation.

V nedávných koncertních sezonách se před
stavil s Bamberskými symfoniky (vedenými 
H. Blomstedtem a J. Nottem), Mnichovskými 
filharmoniky (s J. Gaffiganem), Orchestrem 
Mariinského divadla (s V. Gergijevem), s Pe
trohradskou filharmonií, Orchestra dell’Ac
cademia di Santa Cecilia nebo Orchestre de 
Paris (vedeným A. Nelsonsem a G.  Nosedou). 
Spolupracoval rovněž s Berlínskými filhar
moniky, Washingtonským národním sym
fonickým orchestrem (za řízení V. Petrenka), 
Newyorskou filharmonií, Bostonským symfo
nickým orchestrem, se Sanfranciským sym  fo
nickým orchestrem, Philadelphia a  Cleveland 
Orchestra, tělesy jako Royal Concertgebouw 
Orchestra, Rotterdamskou filharmonií, Fran
couzským národním orchestrem, Londýn
ským symfonickým orchestrem, Londýnskou 
filharmonií, Philharmonia Orchestra, se Sym
fonickým orchestrem NHK a Melbourne Sym
phony Orchestra.

Sergej často hraje v duetu se svou sestrou, 
klavíristkou Lusine. Jejich nahrávka s titu
lem My Armenia, která vzdává hold arménské 
hudbě a připomíná sté výročí arménské ge
nocidy, získala cenu Echo Klassik v kategorii 
Nahrávka komorní hudby.

SERGEJ CHAČATRJAN VYSTOUPÍ:

R2 | SERGEJ CHAČATRJAN  
HRAJE BRAHMSE
pondělí 18. 10. 2021 | 19.30 hodin
Rudolfinum

SERGEJ CHAČATRJAN 
sólista řady R – Klasika v Rudolfinu | housle
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Už dvacet pět let oslovuje publikum na  celém 
světě – svou mimořádnou muzikálností, pod
manivým projevem a neutuchající umělec
kou zvídavostí. Má výjimečný dar představo
vat známé partitury v novém světle a  zároveň 
chuť rozkrývat dosud neznámý repertoár mi
nulých staletí i současnosti. Své objevy sdílí 
Alban Gerhardt s velkým entuziasmem s po
sluchači nejen v tradičních koncertních sá
lech. „Terénní“ projekty, do kterých se zapo
jil v Evropě a USA, zahrnovaly vystoupení 
a tvůrčí dílny ve školách a nemocnicích, prů
kopnické koncerty ve veřejném prostoru, 
a  dokonce v zařízeních pro mladé pachatele.

Po úspěších v hudebních soutěžích, kterých 
dosáhl na začátku své profesní dráhy, zahá
jil Gerhardt v roce 1991 mezinárodní kari
éru debutem s Berliner Philharmoniker a di
rigentem Semjonem Byčkovem. Od té doby 
spolupracoval s mnoha významnými tělesy 
pod taktovkou dirigentů, jakými jsou Kurt 
Masur, Christoph von Dohnányi, Christian 
Thielemann, Christoph Eschenbach, Michael 
Tilson Thomas, Esa Pekka Salonen nebo 
 Kirill Petrenko. Je také nadšeným komorním 
hudebníkem.

Za své nahrávky obdržel Alban Gerhardt tři 
ceny ECHO Klassik, cenu ICMA i  MIDEM 
Classical Award. Snímek violoncellového kon
certu od Unsuk Chin, který vydala  společnost 
Deutsche Grammophon, získal cenu BBC 
 Mu  sic Magazine Award a byl nominován 
na cenu Gramophone Award 2015. Jeho zatím 
poslední album se všemi sólovými suitami 
J. S.  Bacha (2019) označily Sunday Times jako 
jedno ze stovky nejvýznamnějších CD (všech 
žánrů) v daném roce.

ALBAN GERHARDT VYSTOUPÍ:

R7 | NĚMECKÉ REQUIEM
pondělí 24. 1. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

ALBAN GERHARDT
sólista řady R – Klasika v Rudolfinu | violoncello
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Jak uvedl časopis New Yorker, tento dokonalý 
umělec často zvedne své posluchače ze seda
del, a to i tehdy, když repertoár nebo samot
ného Kriikkua slyší poprvé. Kari Kriikku, 
mistr soudobé hudby, je známý svým ztvár
něním nových virtuózních děl pro klarinet, 
která pro něj napsali takoví skladatelé, jako 
jsou Michel van der Aa, Unsuk Chin,  Magnus 
Lindberg, Kimmo Hakola, Kaija Saariaho 
a Jukka Tiensuu.

Z mnohých významných vystoupení při po
meňme koncert Kimma Hakoly pod taktov
kou Semjona Byčkova (WDR Köln a La Scala,  
Milán) a koncert Magnuse  Lindberga 
na úchvatné premiéře na festivalu BBC Proms 
v Londýně v roce 2007 se Symfonickým or
ches trem BBC a Semjonem Byčkovem. Po ce
lém Finsku i ve světě vzbudil Kriikku pozor
nost svým  geniálním programem s  názvem 
Bizarre Ba zaar, v němž uvádí exotičtější, 
méně známý repertoár pro klarinet.

Nahrávka Lindbergova koncertu pro klarinet 
byla v roce 2006 nominována na cenu Gra
mophone Classical Music Awards a nové dílo 
Kaiji Saariaho se Symfonickým orchestrem 
 Finského rozhlasu a Sakarim Oramem získalo 
v roce 2013 cenu poroty v soutěži BBC Mu
sic Magazine Awards. Hudební vynalézavost 
Kariho Kriikka a jeho svěží přístup k tradič
ním dílům nejenom jako sólisty, zadavatele, 
ale také jako uměleckého ředitele Komorního 
orchestru Avanti! byly dále oceněny v roce 
2009, kdy obdržel prestižní cenu  Nordic 
Council Music Prize.

KARI KRIIKKU VYSTOUPÍ:

R11 | SVĚTOVÁ PREMIÉRA –  
PSÁNO PRO SOČR
pondělí 11. 4. 2022 | 19.30 hodin
Rudolfinum

KARI KRIIKKU 
sólista řady R – Klasika v Rudolfinu | klarinet
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umělecké i pracovně organizační nasazení 
 hudebníků, celkově pozvedl interpretační styl. 
SOČR  výrazně rozšířil své koncertní působení 
na  veřejnosti,  rozhlasovou fonotéku obohatil 
stovkami nových nahrávek. Do období Vál
kova působení spadají i první mimoevropské 
zájezdy (Japonsko, USA, Jižní Korea, Čína).

Na úspěšnou éru Vladimíra Válka  navázal 
další vynikající umělec Ondrej Lenárd. 
Do rozhlasu přišel jako zkušený mistr tak
tovky a svými koncerty a nahrávkami opa
kovaně potvrdil, že Symfonický orchestr 
 Českého rozhlasu je schopen prezentovat 
s vysokým mistrovstvím, hráčskou dokona
lostí a značným emotivním vkladem i ty 
 nejnáročnější partitury (zvláště Gustava 
 Mahlera či  Richarda Strausse).

HISTORIE ORCHESTRU

Uplynulo už 95 let od okamžiku, kdy za mi
krofon usedli hudebníci a k tehdejším poslu
chačům se nesla hudba v podání  prvního 
roz hlasového orchestru. Svou činnost zahá jil 
1. října 1926, v počátcích měl pouhých dva
cet členů a vedl ho Jožka Charvát. Orchestr 
Radiojournalu vysílal z Radiopaláce, později 
z Národ ního domu na Vinohradech a od roku 
1935 také z dnešní budovy. V roce 1931 měl 
čtyřicet pět hudebníků a o pět let později 
sedm desát. Repertoár tvořila lehčí a po pu lár
nější hudba. Dlouholetým  dirigentem or ches
tru byl Otakar Pařík (1927–1945). 

K  významnému uměleckému posunu došlo 
v roce 1929, kdy do rozhlasu přišel Otakar 
 Je re miáš. Z Orchestru Radiojournalu vybudo
val tě leso schopné plnit mnohem  náročnější 
úkoly než doposud. Rozhlas se postupně stá
val centrem progresivního hudebního života, 
což bylo patrné nejen z ohlasů domácích, 
ale též zahranič ních. Orchestr dirigovaly při 
nejrůz nějších příležitostech významné osob
nosti (Sergej Prokofjev, Ottorino Respighi, 
George Szell a další).

Německá okupace přinesla mnohé výrazné 
změny, které se netýkaly výhradně politic
kého života. Už na začátku okupace  přišla 
do rozhlasu řada hudebníků, kteří museli 
opus tit rozhlasové orchestry v Bratislavě, 
 Ostravě a Košicích. Tak vzniklo – vedle dosa
vadního Symfonického orchestru pražského 
rozhlasu – druhé, menší rozhlasové těleso. 
V čele toho „velkého“ stál až do konce oku
pace Otakar Jeremiáš.

V roce 1947 byl jako šéfdirigent Symfonic
kého orchestru pražského rozhlasu jmeno
ván Karel Ančerl, který se měl v brzké bu
doucnosti za řadit mezi mimořádné tvůrčí 
osobnosti světového formátu. Za tři léta 

rozhlasového působení pořídil s tělesem 
mnohé umělecky zdařilé i technicky progre
sivní snímky. 

Po Ančerlově odchodu do čela České filhar
monie započala zkraje 50. let více než dvaceti
letá éra Aloise Klímy, vynikajícího a všestran
ného umělce, který dovedl rozhlasové sym
foniky mezi špičková tělesa, schopná plnit 
nej náročnější úkoly. Velký podíl na umělecké 
úrovni měli i další kmenoví dirigenti,  Václav 
Jiráček, Jiří Stárek a Josef Hrnčíř.  Orchestr 
začal cestovat do zahraničí, zavedl abonentní 
koncerty, pravidelně vystupoval na  Pražském 
jaru, pořídil stovky nahrávek, mezi nimiž 
 významně figurovaly i novinky soudobé hud
 by. Na koncertech vystupoval s předními di
rigenty světovými (mj. s Franzem Konwitsch
nym, Antoniem Pedrottim, Charlesem Mun
chem, Charlesem Mackerrasem) i domácími 
(Karlem Ančerlem, Václavem Smetáčkem, 
 Vác lavem Neumannem, Zdeňkem Košlerem).

Další významnou, byť pouze šestiletou érou 
SOČRu bylo od roku 1975 šéfovské  období 
 J a roslava Krombholce, do té doby považo  va
ného za jednoho z nejlepších českých oper
ních dirigentů. Výtečné snímky zvláště operní  
hud  by, ale i četných titulů orchestrálních za
nechal ve studiu také František Vajnar, který 
byl šéfem SOČRu v letech 1982–1985.

Zcela nová éra rozhlasových symfoniků na
stala v roce 1985 s příchodem jednoho z nej
významnějších současných českých dirigentů 
Vladimíra Válka. V čele SOČRu působil re
kord ních dvacet sedm let a do povědomí 
hráčů i odborné veřejnosti se vepsal svým 
energickým přístupem, rozhodností i vyso
kými profesními dispozicemi a výkony. Tě
leso generačně omladil, čímž pozitivně ovliv
nil orches trální zvuk. Zásadně pozměnil 

Historická fotografie SOČRu z roku 1934 s dirigentem Jožkou Charvátem  
Fotografie byla zdigitalizovaná a zrestaurovaná v Archivu Českého rozhlasu  
z originálního  negativu v roce 2021.
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FLÉTNY
ROBERT HEGER vedoucí skupiny
MARIO MESANY zástupce
DANA HEGEROVÁ 
HELENA LUDVÍKOVÁ 
ANNA TALÁCKOVÁ 

HOBOJE
ZDENĚK RYS vedoucí skupiny
DAVID PROSEK zástupce
JITKA TOMŠÍČKOVÁ
LUKÁŠ PAVLÍČEK
JAROSLAVA TAJANOVSKÁ

KLARINETY
ŠTĚPÁN KOUTNÍK vedoucí skupiny
LUKÁŠ DITTRICH zástupce
VOJTĚCH NÝDL
LADISLAV ZÁMEČNÍK

FAGOTY
MILAN MUZIKÁŘ vedoucí skupiny
PAVEL LANGPAUL zástupce
MICHAEL VERNER
LIBOR SOUKAL

LESNÍ ROHY
JANA ŠVADLENKOVÁ vedoucí skupiny
FRANTIŠEK POK zástupce
JIŘÍ ŠPAČEK
JIŘÍ LISÝ

TRUBKY
JIŘÍ HOUDEK zástupce
MAREK VAJO
ARNOLD KINKAL vedoucí skupiny
WALTER HOFBAUER
MARTIN PAVLUŠ

TROMBONY
KAREL KOHOUT vedoucí skupiny
PAVEL ČERMÁK zástupce
JIŘÍ NAUŠ
ALEŠ VOPELKA
PETR FRÍD

TUBA
LUDĚK HRABEC

BICÍ
TIBOR ADAMSKÝ vedoucí skupiny
IVAN HOZNEDR zástupce
ŠIMON VESELÝ
KAREL FINGL

HARFA
LYDIE HÄRTELOVÁ

TECHNICI
FRANTIŠEK DVOŘÁK
VÍT KINDL

DIRIGENTI
ALEXANDER LIEBREICH šéfdirigent
MAREK ŠEDIVÝ hlavní hostující dirigent
VLADIMÍR VÁLEK čestný šéfdirigent 

I. HOUSLE
VLASTIMIL KOBRLE I. koncertní mistr 
PETR ZDVIHAL II. koncertní mistr 
PAVEL SOCHŮREK III. koncertní mistr 
VLADIMÍR KLÁNSKÝ zástupce
IVAN BORISOV IVANOV
ANNA VEVERKOVÁ
TOMÁŠ HUBKA 
PAVEL KUTMAN
LUDMILA MRÁČKOVÁ 
JIŘÍ ŠKODA
JAROSLAV BOHDAL
TOMÁŠ BRUMMEL
ALEXANDR KOPKA
VLASTIMIL ZEMAN
LUDVÍK SKLENÁŘ
EVA NEDOMOVÁ
ALEŠ FIALA

II. HOUSLE
DAVID POKORNÝ vedoucí skupiny
ANTON ČONKA zástupce
HELENA HNYKOVÁ zástupce
JAKUB HRON
ŠTĚPÁN LAUDA 
JAROSLAV ŠIMÁČEK
JARMILA HADRABOVÁ 
PAVLA MAZANCOVÁ
JAN KÖHLER
FRANTIŠEK ŠILAR
JAROSLAV HÁJEK
VERONIKA VALIŠOVÁ
ALICE VASILOVÁ

VIOLY
JAKUB NOVÁK vedoucí skupiny
ANEŽKA FERENCOVÁ zástupce 
PETR ŽEŽULKA zástupce 
ANNA ŠIMKOVÁ
MARTIN JIRKA
PAVEL MYŠKA
FILIP RAHMAN
KAROLÍNA STRAŠILOVÁ 
VLADIMÍR KROUPA
ILJA SAMOJLOV
EDUARD VANÍČEK

VIOLONCELLA
PAVEL LUDVÍK I. koncertní mistr
JAN KLIKA II. koncertní mistr
JANA PERGLEROVÁ zástupce 
JAKUB MAYER zástupce
VILÉM BERNÁČEK
ONDŘEJ CIBULKA
JAN RELICH
HANA SUCHANOVÁ
PAVEL BARNÁŠ
LUKÁŠ VANĚK
MARIE DORAZILOVÁ

KONTRABASY
VERONIKA MALINJAK vedoucí skupiny
RUDOLF ANDRŠ zástupce 
TOMÁŠ OTEVŘEL zástupce 
DAVID PAVELKA
TADEÁŠ MESANY
MARTIN CÍSAŘ
BOHUMIL ŠIMEČEK
RADOMÍR ŽALUD

OBSAZENÍ ORCHESTRU
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SOČR je plný skvělých muzikantů, kteří se navzájem umí podpořit i po lidské stránce. 
Mé nejsilnější hudební zážitky jsou spojeny s koncerty, které dirigoval pan Ondrej 
Lenárd. Nezapomenu, jak mi za sólo v Čajkovského 5. symfonii přinesl přes celé pódium 
svou obrovskou květinu.

Jana Švadlenková | vedoucí skupiny – lesní rohy

 

Mým nejvýraznějším a zároveň nejinspirativnějším zážitkem v SOČRu bylo setkání 
s bývalým spolužákem z kontrabasové třídy pana profesora Jiřího Valenty Petrem 
Popelkou, který však tentokrát stál na dirigentském stupínku. Během patnácti let, 
po která jsme se jeden druhému ztratili z dohledu, z něj vyrostl dirigent světové 
úrovně. Nesmírně se těším na každou příští spolupráci s ním!

Veronika Malinjak | vedoucí skupiny – kontrabasy

 

Vždy se těším na práci, protože každý den přináší nové a další rozmanité hudební 
zážitky, které naši profesi dělají tak krásnou. Doufám, že se o tyto své radosti budeme 
moci už brzy podělit s publikem v koncertních sálech.

Robert Heger | vedoucí skupiny – flétny

 

Co vyzdvihnout u příležitosti 95. výročí našeho orchestru? Že je pro mě největší odměnou,  
motivací a inspirací koncertní sál plný vnímavého publika. Za osmadvacet let svého 
působení v SOČRu (a s dobrým povědomím o úrovni a výkonech jiných těles) mohu také 
napsat, že rozhlasoví symfonikové stále patří ke špičkovým orchestrům nejen u nás, 
ale i v zahraničí.

Zdeněk Rys | vedoucí skupiny – hoboje

 

Když jsem 1. dubna 1996 nastoupil do SOČRu jako hráč fagotu, splnil se mi sen. 
Orchestr mám rád a našel jsem v něm mnoho skvělých přátel. Nemohu teď připomínat 
jednotlivé koncerty a umělce, určitě ale chci vyzdvihnout, že mé hudební i myšlenkové 
utváření nejvíce ovlivnila éra s rozhlasovou ikonou, panem šéfdirigentem Vladimírem 
Válkem. Za štěstí považuji také možnost navštívit s orchestrem řadu zahraničních 
destinací, které mi v lecčem otevřely oči. (Neodolám a připomenu svůj největší 
nehudební zážitek, kdy jsme s kamarády pozounisty zdolali bájnou horu Fudži.)  
Nemohu se dočkat, až se opět budeme moct setkávat s abonenty a příznivci SOČRu –  
jen tak můžeme plnit své poslání.

Milan Muzikář | vedoucí skupiny – fagoty

MY JSME SOČR

Krásných zážitků a dojmů z koncertů se SOČRem mám mnoho. Určitě nezapomenu 
na jeden z mých nejranějších. Byl to abonentní koncert v Rudolfinu, ze kterého jsem měl  
mít volno, protože jsme s manželkou očekávali narození našeho prvního potomka. 
Kolega z primu ale během zkoušek zkolaboval a já jsem za něj musel nastoupit. Těsně 
před koncertem jsem se dozvěděl, že má paní bude co nevidět rodit. V druhé části 
programu byla Symfonie d moll Césara Franka – jednou provždy ji budu mít spojenou 
s touto krásnou událostí.

Vlastimil Kobrle | I. koncertní mistr 

 

Práce v SOČRu mi dává luxusní možnost dělat to, co mám rád. Sezona 2022/2023  
pro mne bude jubilejní dvacátá a jednotlivých silných zážitků by bylo hodně, ale spíše 
bych vyzdvihl ten neopakovatelný pocit, který se dostaví těsně po odehraném koncertě, 
kdy si užívám originální mix emocí, adrenalinu a radosti z dobře odvedené práce. 
Jednoznačně pozitivním zážitkem bývají také japonská turné, která – ačkoli jich bylo  
už hodně – nelze brát jako samozřejmost, ale výsadu.

Tibor Adamský | vedoucí skupiny – bicí

 

Přál bych každému zažít pětatřicet let potěšení ze spolupráce s tolika talentovanými 
a vzdělanými lidmi, kteří s entusiasmem a maximálním nasazením spoluvytvářejí  
pro posluchače působivé hudební umělecké dílo, jako se to poštěstilo mně s mými  
kolegy v SOČRu.

Štěpán Koutník | vedoucí skupiny – klarinety

 

Co se týká výrazných momentů, bylo jich za těch jedenadvacet let, co jsem členem SOČRu,  
spousta a těžko bych vybíral jeden jediný. Shrnuto a upřímně vyjádřeno – každý koncert, 
nahrávání a hlavně každé setkání s mými skvělými kolegy je pro mne opravdu nádherný 
zážitek. Považuji si skutečnosti, že se mohu do práce vždy těšit – nejen na velmi 
přátelskou atmosféru v orchestru, ale i na unikátní prostředí a osobitou „vůni“ celého 
Českého rozhlasu.

Jiří Houdek | zástupce vedoucího skupiny – trubky

 

Co mě na práci v orchestru těší? Je krásné být součástí procesu od chvíle, kdy se rodí 
podoba té které skladby, až po moment, kdy dostane konečné a neopakovatelné vyznění 
na koncertu nebo při natáčení. Každý z nástrojů je kamínkem a všechny dohromady 
tvoří nádhernou mozaiku tónů a barev. Představuji si svou harfu jako tyrkysový 
kamínek barvy moře.

Lydie Härtelová | harfa
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ROBERT KRUŽÍK 
K1 | SÓLO PRO VÍTĚZE  
CONCERTINA PRAGA 
pondělí 6. 9. 2021 | 19.30 hodin 
Anežský klášter

PETR POPELKA
R1 | SOČR & PETR POPELKA
sobota 9. 10. 2021 | 19.30 hodin  
Rudolfinum

ION MARIN 
R3 | SOČR & ION MARIN 
pondělí 25. 10. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

JAN KUČERA 
R4 | NEDBAL – MARTINŮ – ČAJKOVSKIJ 
pondělí 22. 11. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

CHUHEI IWASAKI 
K2 | SÓLO PRO VIOLU A KLAVÍR 
pondělí 6. 12. 2021 | 19.30 hodin 
Anežský klášter

HOLLY MATHIESON 
R5 | POHÁDKOVÝ VEČER  
DIRIGENTKY MATHIESON 
pondělí 13. 12. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

KIRILL KARABITS 
R6 | HARFA XAVIERA DE MAISTRE 
pondělí 3. 1. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

MARKO IVANOVIĆ 
N2 | JAZZ POETRY 
čtvrtek 10. 2. 2022 | 19.30 hodin 
DOX+

HOSTUJÍCÍ DIRIGENTI
2021–2022

OLARI ELTS 
R11 | SVĚTOVÁ PREMIÉRA –  
PSÁNO PRO SOČR 
pondělí 11. 4. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

ROBERT JINDRA
N3 | NA BROADWAY  
S ADAMEM  PLACHETKOU II
pátek 22. 4. 2022 | 19.30 hodin
Forum Karlín

HANS EK  
N4 | SOČR & SKANDINÁVSKÝ JAZZ 
středa 27. 4. 2022 | 19.30 hodin  
DOX+

CLARK RUNDELL 
N5 | SOČR & BRAD MEHLDAU 
neděle 1. 5. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

Petr Popelka dirigent
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DANIEL MATEJČA housle  
VSEVOLOD ZAVIDOV klavír
K1 | SÓLO PRO VÍTĚZE  
CONCERTINA PRAGA 
pondělí 6. 9. 2021 | 19.30 hodin 
Anežský klášter 

JOSEF ŠPAČEK housle
MIROSLAV SEKERA klavír
R1 | SOČR & PETR POPELKA
sobota 9. 10. 2021 | 19.30 hodin
Rudolfinum

VLASTIMIL KOBRLE housle 
DAVID POKORNÝ housle 
R4 | NEDBAL – MARTINŮ – ČAJKOVSKIJ 
pondělí 22. 11. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 

JITKA HOSPROVÁ viola 
JAN ČMEJLA klavír
K2 | SÓLO PRO VIOLU A KLAVÍR 
pondělí 6. 12. 2021 | 19.30 hodin 
Anežský klášter

GRACE DURHAM mezzosoprán 
R5 | POHÁDKOVÝ VEČER  
DIRIGENTKY MATHIESON 
pondělí 13. 12. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 

MAREK VAJO trubka
OLGA ŠROUBKOVÁ housle
K3 | VÁNOCE V ANEŽCE 
pondělí 20. 12. 2021 | 19.30 hodin 
Anežský klášter

XAVIER DE MAISTRE harfa 
R6 | HARFA XAVIERA DE MAISTRE 
pondělí 3. 1. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

SÓLISTÉ SEZONY
2021–2022

CHRISTINA LANDSHAMER soprán
MICHAEL NÁGY baryton  
R7 | NĚMECKÉ REQUIEM 
pondělí 24. 1. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

MARKÉTA FOUKALOVÁ zpěv
VÍT KŘIŠŤAN piano Fender Rhodes
MARTIN BRUNNER klavír
MAŁGORZATA HUTEK zpěv
ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ trubka
MARCEL BÁRTA tenor & soprán saxofon, 
klarinet & basklarinet
ROBERT FISCHMANN f létna,  
altová flétna & pikola
NIKOLA KOŁODZIEJCZYK klavír
JAROMÍR HONZÁK kontrabas
GRZEGORZ MASŁOWSKI bicí
N2 | JAZZ POETRY 
čtvrtek 10. 2. 2022 | 19.30 hodin 
DOX+

GABRIELA MONTERO klavír  
JIŘÍ HOUDEK trubka 
R8 | GABRIELA MONTERO HRAJE  
MOZARTA A ŠOSTAKOVIČE 
pondělí 21. 2. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

ALEXEJ GERASSIMEZ bicí
R9 | KONCERT PRO BICÍ 
pondělí 28. 2. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 

STEFANIE IRÁNYI mezzosoprán 
CHRISTIAN ELSNER tenor  
FRANZ-JOSEF SELIG bas 
R10 | VALKÝRA 
pondělí 21. 3. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

Alexej Gerassimez bicí
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ZDENĚK RYS hoboj 
MARTINA BAČOVÁ housle 
K4 | SÓLO PRO HOBOJ A HOUSLE 
pondělí 28. 3. 2022 | 19.30 hodin 
Anežský klášter

ADAM PLACHETKA basbaryton  
N3 | NA BROADWAY  
S ADAMEM  PLACHETKOU II 
pátek 22. 4. 2022 | 19.30 hodin  
Forum Karlín

DAN BERGLUND kontrabas 
MAGNUS ÖSTRÖM bicí  
TOMÁŠ SÝKORA klavír 
ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ trubka  
LUBOŠ SOUKUP saxofon 
DAVID DORŮŽKA kytara 
N4 | SOČR & SKANDINÁVSKÝ JAZZ 
středa 27. 4. 2022 | 19.30 hodin  
DOX+

BRAD MEHLDAU klavír  
N5 | SOČR & BRAD MEHLDAU 
neděle 1. 5. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

JAROSLAV BŘEZINA tenor 
R12 | FAUSTOVSKÁ SYMFONIE 
pondělí 9. 5. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

VLASTIMIL KOBRLE housle
DAVID POKORNÝ housle
K5 | ČTVERO ROČNÍCH DOB 
pondělí 6. 6. 2022 | 19.30 hodin 
Anežský klášter

LEILA JOSEFOWICZ housle 
R13 | ALEXANDER LIEBREICH  
& LEILA JOSEFOWICZ 
pondělí 13. 6. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum

Brad Mehldau klavír
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Zapište se do dějin Symfonického or ches tru 
Českého rozhlasu!

Imponují vám osobnosti, které podporují kul
turu? I vy se můžete stát jednou z nich a při
pojit se k řadě velkých mecenášů umění, jako 
byli Karel IV., Sidonie Nádherná, Josef Hlávka 
a mnozí další.

Podporou Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu umožníte dále rozvíjet jeho unikátní 
koncertní i nahrávací činnost. Váš příspě
vek pomůže budovat národní hudební archiv 
a zpřístupňovat hudbu nejen široké kulturní 
veřejnosti, ale také dětem a lidem se zdravot
ním postižením.

SOČR byl založen roku 1926 a patří k tuzem
ské interpretační špičce. Jako součást Českého 
rozhlasu, národní kulturní instituce s nejbo
hatším zvukovým archivem v zemi, zařazuje 
často do svých programů českou hudbu, mi
nulou i současnou, kterou právě díky nahráv
kám uchovává pro další generace.

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT:

_ Mecenášské vstupenky

_ Klub mecenášů SOČRu

Ve věcech podpory se obracejte na Lindu Vaňkovou, vedoucí obchodního oddělení 
email: linda.vankova@rozhlas.cz | tel.: 221 551 411

PODPOŘTE NÁS
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ALLEGRO
Mecenáši v úrovni Allegro si mohou rezervo
vat vstupenky 3 týdny před zahájením prodeje 
abonmá, získají 6 vstupenek I. kategorie 
na koncerty dle vlastního  výběru a navíc 
k výhodám předchozích úrovní mohou poznat 
atmosféru dirigentského  salonku Rudol
fina a zúčastnit se přátelského setkání 
u číše vína během zahajo vacího koncertu 
sezony. Hodnota daru od 50 000 Kč

Víte, že smyčec pro violoncello stojí mini ‑ 

málně 50 000 Kč?

PRESTO
Mecenáši v úrovni Presto si mohou re ze rvovat 
vstupenky 4 týdny před za hájením prodeje 
abonmá, získají 12 vstu pe nek I. kategorie 
na koncerty dle vlastního  výběru a navíc 
k předchozím výhodám také možnost exklu
zivního setkání s vystupujícími umělci. 
 Mecenášům dále zajistíme odvoz limuzí
nou na vybrané koncerty během sezony. 
Hodnota daru od 100 000 Kč

Víte, že 100 000 Kč není ani polovina nákladů 

na pořízení nejmenšího tym pánového kotle?

Pokud budete mít zájem, rádi zveřejníme  
vaše jméno mezi mecenáši SOČRu.

MECENÁŠSKÉ VSTUPENKY

Chcete zažít koncert klasické hudby  v Ru
dolfinu na nejlepších místech  Dvořákovy 
síně? Chcete podpořit roz hlasový symfo
nický or chestr, jediný svého druhu v České 
republice, a za chovat hudební odkaz 
 bu doucím  generacím?

Zakoupením mecenášských vstupenek  spojíte 
zážitek z nejlepšího poslechu a nejlepšího 
 výhledu v sále. 

Pro 95. sezonu jsme vyčlenili limitovaný   
počet mecenášských vstupenek v první řadě 
na  balkoně ve Dvořákově síni Rudolfina.

Vstupenky můžete zakoupit pro svou   
ro dinu, přátele i obchodní partnery.  
Cena vstupenky: 2 000 Kč

KLUB MECENÁŠŮ SOČRU

V Klubu mecenášů SOČRu rádi přivítáme 
všechny, kdo chtějí dlouhodobě podporovat 
činnost Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu.

Kromě výhod týkajících se SOČRu jsme 
pro vás připravili i unikátní zážitky spojené 
s  Českým rozhlasem.

ÚROVNĚ KLUBU MECENÁŠŮ SOČRU

ADAGIO
Mecenáši v úrovni Adagio si mohou rezer
vovat vstupenky 1 týden před zahájením 
prodeje abonmá. Dále se mohou zúčastnit 
 exkluzivní prohlídky v rámci Dne otevře
ných dveří Českého rozhlasu a podívat se 
zdarma na veřejnou generální zkoušku  
do Rudolfina. Hodnota daru od 5 000 Kč

Víte, že ladění klavíru za měsíc stojí mini-

málně 5 000 Kč?

ANDANTE
Mecenáši v úrovni Andante si mohou rezer
vovat vstupenky 2 týdny před zahájením pro
deje abonmá, získají 2 vstupenky I. katego
rie na koncert dle vlastního výběru a kromě 
možnosti exkluzivní prohlídky Českého 
roz hlasu a návštěvy veřejné generální zkoušky 
v Rudolfinu získají i možnost zúčastnit se 
nahrávky CD v nahráva cím studiu Českého 
rozhlasu. Hodnota daru od 10 000 Kč

Víte, že 10 000 Kč nestačí ani na převoz hu-

debních nástrojů na jeden koncert z Českého 

rozhlasu do Rudolfina?
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I v této koncertní sezoně vám rádi umožníme 
lépe poznat uváděná hudební díla a jejich 
 au tory i interprety. Jedi nečná a neformální 
setkání s umělci pro vás připravují herečka, 
moderátorka ČRo Vltava Jana Trojanová 
a  dra maturg SOČRu Josef Třeštík. 

Setkání před koncertem se těší stále  většímu 
zájmu posluchačů u nás i v zahraničí. Načer
páte zde informace a zajímavosti, které  nelze 
běžně dohledat. To vše v přátelské, komorní 
atmo sféře a ve společenství lidí  naladěných 
na stej nou notu. Čím blíže proniknete ke kom
po zi cím nadcházejícího večera, tím intenziv
nější zážitek získáte.

Milí posluchači, přijďte dřív, těšíme se  
na vás!

Vstup volný pro abonenty SOČRu a majitele 
vstupenek na konkrétní koncert do vyčerpání 
kapacity salonku.

Rudolfinum | Talichův salonek 
1. patro | 18.30–19.15 hodin

PŘIJĎTE DŘÍV!
aneb Setkání s umělci před koncertem

Setkání se uskuteční u vybraných  kon certů 
 abonentní řady R – Klasika v Rudolfinu:

R2 | SERGEJ CHAČATRJAN  
HRAJE BRAHMSE 
pondělí 18. 10. 2021

R5 | POHÁDKOVÝ VEČER  
DIRIGENTKY MATHIESON 
pondělí 13. 12. 2021

R6 | HARFA XAVIERA DE MAISTRE 
pondělí 3. 1. 2022

R8 | GABRIELA MONTERO HRAJE  
MOZARTA A ŠOSTAKOVIČE 
pondělí 21. 2. 2022

R9 | KONCERT PRO BICÍ 
pondělí 28. 2. 2022

R11 | SVĚTOVÁ PREMIÉRA –  
PSÁNO PRO SOČR 
pondělí 11. 4. 2022

R13 | ALEXANDER LIEBREICH  
& LEILA JOSEFOWICZ 
pondělí 13. 6. 2022
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ČESTNÁ RADA

Čestnou radu Symfonického orchestru 
 Českého rozhlasu tvoří významné osob
nosti kulturního a společenského života 
reprezentující široké názorové spektrum.

Členové Čestné rady představují morální 
 patrony a inspirátory činnosti orchestru, 
 sledují dlouhodobé umělecké směřování 
 SOČRu a jeho roli ve společnosti.

Rada se pravidelně vyjadřuje k činnosti 
 or chestru, přináší nové podněty a pozitivně 
ovlivňuje naplňování jeho vizí.



6160

ČLENOVÉ ČESTNÉ RADY

K české hudbě a kultuře mám hluboký vztah. Jako dítě jsem miloval  Smetanu 
a Dvořáka, později jsem byl uchvácen zvukovým světem Leoše Janáčka a zároveň  
objevil fascinující období počátku Československé republiky a hudbu Viktora  
Ullmanna a Pavla Haase.

Nejsilnější vliv na mé hudební myšlení měl Alois Hába, průkopník  
mikrointervalové hudby. Jako člen Čestné rady si velmi vážím možnosti  
pokračovat v tomto uměleckém propojení.

Georg Friedrich Haas | hudební skladatel

 
 

Hudba má velkou moc. Společný rytmus, souhra, souzvuk, harmonie –  
to nejsou a neměly by být pojmy pouze hudební.

Ondřej Havelka | herec, zpěvák, operní a filmový režisér

 
 

V mém uměleckém životě tanečníka, choreografa a ředitele baletního souboru  
byla, je a bude hudba vždy nejbližším spojencem.

Ať Orlando di Lasso či Martinů, Monteverdi či Mahler, přinášejí nám nekončící 
inspiraci a víru v humanismus společnosti, obecenstva, umělců!

Ivan Liška | tanečník a choreograf

 
 

Slovníková definice kultury je jednak „soubor mikroorganismů jedné mikrobiální 
populace, vypěstovaných v umělém živném prostředí“ nebo též „bytostně lidská reflexe 
vlastního bytí a jeho interakce s druhými“.

„Umělé živné prostředí“ pro interpretačně podmíněné umění nestačí. Proto se nás více 
týká definice druhá. Doufejme, že živné prostředí bude brzo i živé.

David Radok | operní režisér

Hudebníci v orchestru jsou nejkoordinovanější skupinou, jakou znám. 

Studovali desítky let, aby se sešli v desetině sekundy a ještě vytvořili fascinující 
 zvukovou krajinu.

Aby přenesli svou časovou virtuozitu a společný náboj na publikum:
Kdo si všiml, že potlesk publika se na okamžik, kdy kytky přecházejí z ruky  
do ruky, ztiší a pak zas nabere sílu? 

Miroslav Srnka | hudební skladatel
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ORCHESTRÁLNÍ AKADEMIE

KLÁRA KUTMANOVÁ  
housle

TEREZIE CHARVÁTOVÁ 
housle

JAN NEČASKÝ
violoncello

TOMÁŠ NOVÁK
kontrabas

GABRIELA MATOUŠKOVÁ
klarinet

DOROTA ŠIMONOVÁ
lesní roh



Slavnostní  
zahajovací koncert



69

pátek 1. 10. 2021 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Antonín Dvořák: Othello, op. 93 
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23 
Igor Stravinskij: Svěcení jara 

Alexander Liebreich dirigent  
Gabriela Montero klavír

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Slavnostní zahajovací koncert přinese první 
vystoupení rezidenční umělkyně sezony, 
venezuelské klavíristky Gabriely Montero. 
„Její hra má vše: brilantní rytmickou živost, 
jemné nuance, ve vrcholných momentech sílu 
ocele, oduševnělou lyriku v meditativních 
pasážích a především nesentimentální expre
sivitu,“ napsaly New York Times. Montero 
společně s rozhlasovými symfoniky  provede 
jedno z nejpopulárnějších děl klasické hudby 
vůbec, melodický Koncert pro klavír a or
chestr č. 1 b moll ruského romantika  Petra 
Iljiče Čajkovského. 

Umělecký ředitel a šéfdiri gent orchestru 
Alexander Liebreich zahájí večer Dvořákovou 
předehrou Othello, inspirovanou Shakespea
rovou tragédií. Dramatur gii složenou z české 
a ruské hudby završí Svěcení jara. Premiéru 
baletu v Paříži pro vá zel v roce 1913 legendární 
skandál, který se zapsal do dě jin. Ať už jej 
vy volala odvážná choreogra fie Vaclava Nižin
ské ho, nebo Stravinského hudba, šokující  
dobové publikum svou rytmickou i harmonic
kou smělostí, Svěcení jara, ikonická skladba 
20. století, fascinuje dodnes.

1

Ceny vstupenek: 1 800 Kč | 1 250 Kč | 800 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč
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Petr Popelka, šéfdirigent Norského rozhlaso
vého orchestru KORK v Oslu, hlavní hostu
jící dirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava 
a host řady prestižních světových orchestrů 
i operních domů zvolil pro své druhé vystou
pení se SOČRem kombinaci české a německé 
hudby. Večer otevře Koncert pro housle, kla
vír a orchestr, který roku 1953 napsal Bohu
slav Martinů v New Yorku. Dílo nese typické 
rysy pozdní tvorby svého autora. Kombinuje 
neklidné plochy s intimními prostými melo
diemi a klene oblouk od dramatického úvodu 
až ke katarzi závěru. 

K provedení Popelka přizval vynikající české 
interprety – historicky nejmladšího koncert
ního mistra České filharmonie Josefa Špačka 
a vyhledávaného klavíristu Miroslava  Seke  ru. 
Pro druhou část večera bude určující vztah 
současného autora k tvorbě jednoho z veli
kánů hudební historie. Žijící klasik  německé 
hudby Wolfgang Rihm napsal Erns ter Ge
sang, Vážný zpěv, v 90. letech minulého sto
letí na podnět dirigenta Wolfganga Sawal
lische jako skladbu specificky určenou 

sobota 9. 10. 2021 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Bohuslav Martinů: Koncert pro housle, klavír a orchestr H 342 
Wolfgang Rihm: Ernster Gesang 
Johannes Brahms: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 

Petr Popelka dirigent  
Josef Špaček housle 
Miroslav Sekera klavír

SOČR & PETR POPELKA

k pro vedení před hudbou Johannesa Brahmse.
Rihm tehdy hledal inspiraci v  Brahmsových 
pozdních písních a klavírních dílech,  je jichž 
harmonie ho okouzlily svou „ostrostí a sou
časně temnou sladkostí“. Titul odvodil od Čtyř  
vážných zpěvů pro bas a klavír, které Brahms 
napsal rok před smrtí ve Vídni. Rihmovo in
trovertní, lyrické dílo připraví atmosféru pro 
jednu z Brahmsových vrcholných skladeb. 
Symfonii č. 3 F dur napsal v létě roku 1883 
v lázeňském městě Wiesbaden a ještě v pro
sinci téhož roku se konala světová premiéra 
v podání Vídeňských filharmoniků.

1
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pondělí 18. 10. 2021 | 19.30 hodin | Rudolfinum 
veřejná generální zkouška v 9.30 hodin 

Igor Stravinskij: Žalmová symfonie 
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77 

Alexander Liebreich dirigent 
Sergej Chačatrjan housle
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr

SERGEJ CHAČATRJAN  
HRAJE BRAHMSE

Přijďte dřív | Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Dvě mistrovská díla svede dohromady druhý 
abonentní koncert rozhlasových  symfoni  ků. 
V nastudování šéfdirigenta  Alexandera Lieb
reicha zazní v první polovině večera Žalmová 
symfonie Igora Stravinského. Ruský skladatel, 
od jehož úmrtí na jaře roku 2021  uplynulo 
50 let, ji napsal v roce 1930 na objednávku 
Bostonského symfonického orchestru a diri
genta Sergeje Kusevického. Přání nakladatele, 
aby napsal „něco populárního“, si Stravin
skij vyložil po svém a zhudebnil „stále popu
lární“ verše starozákonních žalmů. Vzniklo 
tak  mo nu mentální i mystické dílo, v němž 
 vyniknou hlasy členů Pražského filharmonic
kého sboru i umění členů orchestru, zejména 
hráčů na dechové nástroje. 

Po přestávce se k orchestru připojí  jeden 
z nejlepších houslistů současnosti,  arménský 
umělec, rodák z Jerevanu, Sergej Chačatrjan.

Vítěz prestižní Soutěže královny Alžběty 
v Bru selu z roku 2005 spolupracuje s dirigen
 ty, jako jsou Valerij Gergijev, MyungWhun  
Chung nebo Jakub Hrůša. Se SOČRem pro
vede Koncert pro housle a orchestr D dur, 
který Johannes Brahms složil pro svého pří
tele Josepha Joachima.

2
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SOČR & ION MARIN

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

pondělí 25. 10. 2021 | 19.30 hodin | Rudolfinum 

Franz Schubert: Symfonie č. 4 c moll „Tragická“
Gustav Mahler: Adagio ze Symfonie č. 10 
Maurice Ravel: La Valse 

Ion Marin dirigent

Město Vídeň je jednotícím tématem pro
gramu, který rozhlasoví symfonikové spolu 
s  rumunským dirigentem Ionem Marinem 
nabídnou pražskému publiku. Rakouská me
tropole byla domovem raného romantika 
Franze Schuberta, autora „Tragické“ Čtvrté 
symfonie, i osudovým městem Gustava Mah
lera, rodáka z Kališť u Humpolce. Jeho po
slední dokončená skladba, Adagio z  Desáté 
symfonie, by mohla symbolicky uzavírat ro
mantickou éru, zároveň svou smělostí míří 
do daleké budoucnosti. Večer završí zvukově 
subtilní, současně bombastická taneční bá
seň La Valse, kterou Francouz Maurice Ravel 
vzdal poctu – byť místy poněkud ironickou – 
vídeňskému valčíku.

3
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pondělí 22. 11. 2021 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Oskar Nedbal: Z pohádky do pohádky, suita z baletu 
Bohuslav Martinů: Koncert pro dvoje housle a orchestr H 329 
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll, op. 36 

Jan Kučera dirigent 
Vlastimil Kobrle housle 
David Pokorný housle

NEDBAL – MARTINŮ – ČAJKOVSKIJ

Všestranný dirigent, skladatel a klavírista  
Jan Kučera, donedávna působící jako šéf diri
gent Karlovarského symfonického or ches tru, 
patří k velkým propagátorům díla Oskara 
Nedbala. Z odkazu nesmírně talento vaného, 
dnes ne prá vem opomíjeného autora  operet 
a baletů uvede suitu z baletu Z pohádky 
do pohádky, plného půvabných a neotřelých 
nápadů. Následně před orchestr předstoupí 
dvě vůdčí osobnosti rozhlasových symfoniků, 
koncertní mistr Vlastimil Kobrle a vedoucí 
skupiny druhých houslí David Pokorný, kteří 
provedou Koncert pro dvoje housle a orchestr 
od Bohuslava Martinů. Rodák z Poličky ho 
nap sal v roce 1950 pro fenomenální mladé 
houslisty, dvojčata Gerarda a Wilfreda Bealo
 vy, kteří dílo uvedli poprvé v americkém Dal
lasu. Večer pod Kučerovou taktovkou završí 
dramatická i melodická Čtvrtá symfonie rus
kého klasika Petra Iljiče Čajkovského.

4



81Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

Novozélandská dirigentka Holly  Mathieson, 
přední umělkyně své generace, uvede s roz
hlasovými symfoniky program sestavený 
z děl inspirovaných pohádkami. Otevře ho 
Poémapohádka rusko tatarské skladatelky 
Sofie Gubajduliny, jejíž 90. narozeniny si 
v roce 2021 připomene celý hudební svět. 
Před přestávkou vyslechneme také lyrický 
písňový cyklus Šeherezáda, v němž Maurice 
Ravel zhudebnil texty inspirované Pohádkami 
tisíce a jedné noci od francouzského básníka 
Tristana Klingsora. Koncert vyvrcholí výbě
rem z populárního baletu Popelka ruského 
klasika Sergeje Prokofjeva.

POHÁDKOVÝ VEČER  
DIRIGENTKY MATHIESON
pondělí 13. 12. 2021 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Sofia Gubajdulina: Poéma-pohádka
Maurice Ravel: Šeherezáda
Sergej Prokofjev: Popelka, výběr z baletu

Holly Mathieson dirigentka
Grace Durham mezzosoprán

5

Přijďte dřív | Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin



83Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

pondělí 3. 1. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum 
veřejná generální zkouška v 9.30 hodin 

Rodion Ščedrin: Koncert pro orchestr č. 1 „Zlobivé častušky“ 
Reinhold Glière: Koncert pro harfu a orchestr Es dur, op. 74 
Boris Ljatošinskij: Symfonie č. 3 h moll, op. 50 „Mír zvítězí nad válkou“ 

Kirill Karabits dirigent 
Xavier de Maistre harfa

HARFA XAVIERA DE MAISTRE

Harfa jako sólový nástroj nestává před sym
fonickým orchestrem často. Skutečně svá 
teční událostí tak bude vystoupení francouz
ského virtuosa na tento nástroj Xaviera de 
Maistre, který hraje s těmi nejlepšími orche
stry pod vedením osobností, jako jsou Simon 
Rattle, Riccardo Muti, Daniel  Harding nebo 
Jurij  Tě mirkanov. Spolu se Symfonickým 
or ches trem Českého rozhlasu a ukrajinským 
diri gen tem Kirillem Karabitsem uvede jeden 
z  pi lířů repertoáru svého  nástroje, Kon cert pro 
harfu a orchestr Es dur Karabitsova kra jana 
Rein holda Glièra.  Večer zahájí  brilantní hravá 
miniatura, Koncert pro orchestr č. 1  nazvaný 
„Zlo bivé častušky“ od  populárního ruského 
au tora Rodiona Ščedrina, a  za končí ho monu
mentální Třetí  symfonie ukrajinského skla
da  tele Borise  Ljatošinské ho. Šostakovičův 
sou  časník ji složil v roce 1951 a dal jí  název 
„Mír zvítězí nad válkou“. Těsně před pláno
va nou premiérou v  Kyjevě ji úřady oz na čily 
za  antisovětskou a stáhly skladbu z  pro  gra mu. 

Premiéry se dočkala až po Sta li nově smr ti, 
kdy ji na konci roku 1955 s  Le ningradskou 
filharmonií  provedl legendární  Jevgenij Mra
vinskij. Ljatošinského mistrovské dílo  natočil 
Karabits s Bornemouth Symphony  Orchestra, 
britským orchestrem, jehož je šéf dirigentem, 
pro prestižní vydavatelství Chandos. Prove
dení v Rudolfinu bude patřit k  vrcholům praž
ské koncertní sezony.

6
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NĚMECKÉ REQUIEM

Witold Lutosławski a Johannes Brahms jsou 
autoři, ke kterým poutá šéfdirigenta rozhla
so vých symfoniků silný vztah. Tvorbu prvně 
jmenovaného, významného polského  klasika 
20. století, Alexander Liebreich hojně uvá
děl a natáčel, když stál v čele  Národního 
sym fonického orchestru Polského  rozhlasu 
v Kato wicích. A byla to právě tvorba Johan
nesa Brahm se, kterou dirigoval, když poprvé 
stanul před Symfonickým orchestrem Čes
kého roz hlasu. Ke spolupráci tehdy  pozval 
svého pra vi delného uměleckého partnera, 
ně mec kého violoncellistu  Albana Gerhardta, 
který spolu pracuje s nejlepšími světovými 
orchestry včetně Berlínských filharmoniků, 
Royal Con certgebouw Am sterdam a Chicago 
Symphony. 

Alban Gerhardt přijede i tentokrát a zhostí 
se mistrovského Koncertu pro  violoncello 
a orchestr, který  Witold  Lutosławski slo
žil v roce 1970 pro legendárního Mstislava 
Rostropoviče. Po přestávce se k orchestru 

pondělí 24. 1. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum 

Witold Lutosławski: Koncert pro violoncello a orchestr 
Johannes Brahms: Německé requiem 

Alexander Liebreich dirigent
Alban Gerhardt violoncello 
Christina Landshamer soprán
Michael Nágy baryton 
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr

připojí  Pražský  filharmonický sbor a dvo
jice špičkových  zahraničních pěvců, aby pro
vedli jedno z nejkrásnějších děl Johannesa 
 Brahmse, niterné Německé requiem.

7
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pondělí 21. 2. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Sergej Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur „Klasická“, op. 25 
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 14 Es dur K 449 
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 c moll, op. 35 
Sergej Prokofjev: Symfonie č. 4 C dur, op. 47 

Marek Šedivý dirigent 
Gabriela Montero klavír 
Jiří Houdek trubka

GABRIELA MONTERO HRAJE 
MOZARTA A ŠOSTAKOVIČE

Rezidenční umělkyně sezony, fenomenální 
venezuelská klavíristka Gabriela Montero, 
 vystoupí na svém druhém koncertu se Sym
fonickým orchestrem Českého rozhlasu hned 
dvakrát. V první polovině uvede Mozartův 
melodický Koncert pro klavír a orchestr č. 14 
a ve druhé půlce večera zahraje se sólotrum
petistou orchestru Jiřím Houdkem První 
klavírní koncert s obligátní trubkou od Dmi
trije Šostakoviče, dílo plné humoru i jedo
vatého sarkasmu, tak typického pro tvorbu 
tohoto sovětského autora. Program pod ve
dením hlavního hostujícího dirigenta Marka 
 Šedivého orámuje hudba dalšího ruského 
 klasika Sergeje Prokofjeva. Zahájí ho popu
lární Klasická symfonie, charakteristická vti
pem i mladistvým elánem, a završí původní 
verze Čtvrté symfonie.

8
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Nejen mimořádný posluchačský zážitek, 
ale také spektakulární podívanou slibuje 
vystoupení jednoho z nejlepších světových 
hráčů na bicí nástroje Alexeje Gerassimeze. 
Nestává se totiž často, aby pódium Dvořá
kovy síně  Rudolfina zaplnilo množství nej
růz nějších rytmických i melodických  bi cích 
nástrojů, které se uplatňují v koncertu sou
časného finského skladatele Kalevi Aho pro 
bicí a  orchestr nazvaném Sieidi.  Strhující 
dílo s  téměř rituálním vyzněním vyžaduje 
od  sólisty svého druhu atletický výkon, 
 po hyb po celé přední straně pódia a střídání 
nástrojů jako djembe a darbuka, známých 
z africké a arabské hudby, i klasických ná
strojů evropského instrumentáře, jako jsou 
marimba a vibrafon.

V druhé polovině večera uvede šéfdirigent 
rozhlasových symfoniků Alexander  Liebreich 
Moře, ikonické dílo hu deb ního impresionis
 mu, v němž francouzský skladatel Claude 
Debussy vykřesal z orchestru paletu nových 
barev, a zachytil tak dojem z jemně se vlní
cího i bouřícího vodního živlu.

pondělí 28. 2. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Kalevi Aho: Sieidi, koncert pro bicí a orchestr 
Claude Debussy: Moře 

Alexander Liebreich dirigent
Alexej Gerassimez bicí

KONCERT PRO BICÍ
9
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pondělí 21. 3. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Joseph Haydn: Symfonie č. 39 g moll 
Richard Wagner: První dějství z opery Valkýra 

Alexander Liebreich dirigent
Stefanie Irányi mezzosoprán 
Christian Elsner tenor  
Franz-Josef Selig bas 

VALKÝRA

Zcela mimořádný program přinese březnový 
koncert Symfonického orchestru Českého roz
hlasu. Zahájí ho dramatická a emocionálně 
vzepjatá Symfonie č. 39 g moll vídeňského 
klasika Josepha Haydna, spadající do období, 
kdy byl klasicistní mistr silně zasažen prero
mantickým směrem Sturm und Drang. 

Stěžejní skladbou večera však bude první 
 děj ství Wagnerovy opery Valkýra, které před
stavuje jeden z vrcholů tetralogie Prsten 
 Ni belungův. K provedení fresky, která začíná 
proslulou předehrou s motivem mohutné 
bouře, přizval Alexander Liebreich trojici 
předních wagnerovských pěvců. Hundinga 
ztvární basista Franz Josef Selig, působící 
v nejproslulejších operních domech v Lon
dý ně, New Yorku a ve Vídni, kde spolupra
coval s dirigenty,  jakými jsou Sir Colin 
 Da vis, Ingo Metzmacher či James Levine. 
Role Siegmunda se ujme tenorista Christian 
 Els ner, který mj. vystupoval s Berlínskými 
 fil harmoniky pod vedením Simona Rattla 
nebo Orchestrem lipského Gewandhausu  
pod taktovkou Herberta Blomstedta. 

Part Sieglinde zazpívá německá mezzosopra
nistka  Stefanie Irányi, kterou už publikum 
rozhlasových symfoniků zná z provedení 
 Zemlinského Šesti písní.

10
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Estonský dirigent Olari Elts spolupracuje 
s  takovými tělesy, jako jsou Francouzský ná
rodní orchestr, Orchestr lipského Gewand
hausu, Symfonický orchestr BBC nebo Buda
pešťský festivalový orchestr. Na koncertech 
s oblibou kombinuje díla klasická s hudbou 
současných autorů. Nejinak tomu bude i při 
jeho hostování v Praze. 

Ke spolupráci přizval věhlasného finského 
klarinetistu Kariho Kriikku a ve světové pre
miéře s ním uvede nové dílo Ondřeje Štochla. 
Český skladatel, autor především děl komor
ních, charakteristických barvitou instrumen
tací a meditativními polohami, složil skladbu 
pro klarinet a orchestr přímo na  objednávku 
rozhlasových symfoniků.  Večer otevře jedna 
z nejproslulejších skladeb francouzského 
 im presionismu, Debussyho Preludium k Fau
novu odpoledni. 

pondělí 11. 4. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Claude Debussy: Preludium k Faunovu odpoledni 
Ondřej Štochl: Tři věty o přijetí pro klarinet a orchestr,  
světová premiéra nové skladby na objednávku SOČRu 
Erkki-Sven Tüür: Hledání kořenů (Hommage à Sibelius) 
Jean Sibelius: Symfonie č. 1 e moll, op. 39 

Olari Elts dirigent
Kari Kriikku klarinet

SVĚTOVÁ PREMIÉRA –  
PSÁNO PRO SOČR

Po  přestávce bude  večer pokračovat sever
skou hudbou. Po orchestrální miniatuře 
věnované Jeanu Sibeliovi od Eltsova krajana 
Erkki Svena Tüüra program vyvrcholí Sibe
liovou První symfonií.

SVĚTOVÁ PREMIÉRA –  
PSÁNO PRO SOČR 11

Přijďte dřív | Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin
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Goetheho veršované drama Faust se stalo 
 nevysychajícím zdrojem inspirace pro mnohé 
hudební skladatele. Franz Liszt, dnes známý 
především jako autor skladeb pro klavír, na
psal „svého“ Fausta v polovině 50. let 19. sto
letí. Vznikla celovečerní Faustovská symfonie 
ve třech charakteristických skečích nazva
ných podle hlavních postav hry Faust, Mar
kétka a Mefistofeles. Monumentální dílo pro 
velký orchestr s varhanami, mužský sbor 
a  tenorové sólo si pro svůj druhý abonentní 
koncert zvolil hlavní hostující dirigent or
chestru Marek Šedivý. Jeho nastudování sli
buje jeden z vrcholů sezony.

pondělí 9. 5. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum 
veřejná generální zkouška v 9.30 hodin

Franz Liszt: Faustovská symfonie 

Marek Šedivý dirigent
Jaroslav Březina tenor
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr

FAUSTOVSKÁ SYMFONIE

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

12
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Ke spolupráci na závěrečném koncertu 
 se  zony přizval Alexander Liebreich hvězd
nou americkou houslistku Leilu Josefowicz. 
 Šéfdirigent rozhlasových symfoniků spolu 
s ní a  SOČRem už v Praze provedl Houslový 
koncert Albana Berga. Tentokrát přednesou 
Concerto funebre, Smuteční koncert Karla 
Amadea Hartmanna. Liebreichův krajan ho 
začal psát v roce 1939 jako reakci na nacistic
kou okupaci Československa a zakompono
val do něj jako symbol solidarity i slavný hu
sitský chorál Ktož jsú boží bojovníci, klíčový 
pro českou hudební kulturu. Jeho nejzná
mější zpracování můžeme slyšet v symfonic
kých básních Tábor a Blaník Smetanova cyklu 
Má vlast. Citáty z něj ovšem najdeme rovněž 
v úvodním díle programu, monumentální 
symfonické básni Praga, kterou vzdal Josef 
Suk, nejvýznamnější žák Antonína Dvořáka, 
hold české metropoli. Česko bavorský pro
gram završí provedení monumentální Alpské 
symfonie Richarda Strausse.

pondělí 13. 6. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Josef Suk: Praga, symfonická báseň, op. 26
Karl Amadeus Hartmann: Concerto funebre pro housle a smyčcový orchestr 
Richard Strauss: Alpská symfonie, op. 64 

Alexander Liebreich dirigent 
Leila Josefowicz housle

ALEXANDER LIEBREICH  
& LEILA JOSEFOWICZ

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

13

Přijďte dřív | Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin
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SÓLO PRO VÍTĚZE  
CONCERTINA PRAGA
pondělí 6. 9. 2021 | 19.30 hodin | Anežský klášter

Eugène Ysaÿe: Caprice d’après l’étude en forme de valse de Saint-Saëns 
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie H 307 A
Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 19 

Robert Kružík dirigent  
Daniel Matejča housle  
Vsevolod Zavidov klavír

1

Po úspěšném debutu na Pražském jaru v roce 
2020 se k SOČRu vrací Robert Kružík, stálý 
hostující dirigent Filharmonie Brno, působící 
také v Janáčkově opeře a Národním di vadle 
moravskoslezském v Ostravě.  Držitel pres
tižní Ceny Antonína Dvořáka spolu s rozhla
sovými symfoniky doprovodí laureáty soutěže 
Concertino Praga z roku 2020. Jako první 
před publikum předstoupí držitel druhé ceny, 
mladý český houslista Daniel Matejča. Pro
vede virtuózní capriccio belgického skladatele 
Eugèna Ysaÿe a Českou rapsodii od  Bohuslava 
Martinů, původně komorní skladbu,  kterou 
pro housle s doprovodem  orchestru zinstru
mentoval Jiří Teml.  Vítězem 54. ročníku roz
hla sové soutěže se stal teprve  čtrnáctiletý 
ruský klavírista Vsevolod  Zavidov, který má 
za sebou úspěšná vystoupení v Rusku, Spoje
ných státech i ve Vídni a pod  taktovkou pro
slulého Vladimíra Spivakova  zahrál v britském 
Manchesteru Šostakovičův První klavírní kon
cert. V Praze se jako sólista představí v mis
trovském Koncertu pro klavír a orchestr č. 2 
Ludwiga van Beethovena.
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SÓLO PRO VIOLU A KLAVÍR

Druhý koncert v Anežském klášteře zahájí 
osmnáct hráčů na smyčcové nástroje, kteří 
přednesou Brittenovo energické Preludium 
a fugu. Přední česká violistka Jitka Hosprová 
následně ve světové premiéře provede kon
cert Virus od Zbyňka Matějů. Český sklada
tel střední generace, známý především jako 
autor baletní hudby, ho začal psát na objed
návku rozhlasových symfoniků spontánně, 
inspirován uměním Jitky Hosprové i sledem 
událostí kolem první vlny pandemie koro
naviru. Orchestr se následně rozroste a za
hraje Mendelssohnovu předehru Klid moře 
a šťastná plavba, inspirovanou verši Johanna 
Wolfganga Goetha. Program uzavře Koncert 
g moll téhož autora, v němž orchestr dopro
vodí vítěze rozhlasové soutěže Concertino 
Praga z roku 2019, mimořádně nadaného 
mladého klavíristu Jana Čmejlu.

pondělí 6. 12. 2021 | 19.30 hodin | Anežský klášter

Benjamin Britten: Preludium a fuga pro 18 smyčcových nástrojů
Zbyněk Matějů: Virus, koncert pro violu a komorní orchestr,  
světová premiéra skladby na objednávku SOČRu
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klid moře a šťastná plavba, op. 27
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll, op. 25
 
Chuhei Iwasaki dirigent
Jitka Hosprová viola
Jan Čmejla klavír

2
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VÁNOCE V ANEŽCE

Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč

Starou i soudobou hudbu přinese  vánoční 
večer SOČRu. Slavnostní atmosféru  nastolí 
hned v úvodu trumpetista orchestru Marek  
Vajo, který provede populární  Koncert pro 
trubku a orchestr od českého klasicistního 
mistra Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Následo
vat bude Epifania, lyrická meditativní kom
pozice patrně nejvýznamnějšího  současného 
lotyšského skladatele Peterise Vaskse. K or
ches tru se dále připojí jedna z nejvýraznějších 
houslistek mladé generace Olga Šroubková. 
Zahraje Vivaldiho Houslový koncert E dur, 
který svou mysticky ztišenou náladou evokuje 
vánoční noc.

Celý večer završí premiéra nového díla Jany 
Vöröšové. Přední česká skladatelka a  vítězka 
skladatelské soutěže České filharmonie 
z roku 2019 napsala na objednávku SOČRu 
skladbu pro dětský sbor a komorní orchestr 

na texty knihy Chlapeček a Dálka od Daisy 
Mrázkové. Nadčasové vyprávění určené dětem 
i dospělým, odehrávající se v obrazech zimní 
krajiny, zpřístupňuje chápání přírodních jevů 
a přináší zamyšlení nad hlubším smyslem lid
ské existence formou poetické zkratky.

pondělí 20. 12. 2021 | 19.30 hodin | Anežský klášter

Jan Křtitel Jiří Neruda: Koncert pro trubku a orchestr Es dur 
Peteris Vasks: Epifania 
Antonio Vivaldi: Koncert pro housle a orchestr E dur RV 270  
„Il riposo, concerto per il Santissimo Natale“
Jana Vöröšová: Chlapeček a Dálka, světová premiéra skladby  
pro dětský sbor a orchestr na objednávku SOČRu

Marek Šedivý dirigent 
Marek Vajo trubka
Olga Šroubková housle
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
Věra Hrdinková sbormistryně

3
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SÓLO PRO HOBOJ A HOUSLE

Francouzský esprit slibuje koncert hlavního 
hostujícího dirigenta orchestru Marka Šedi
vého. V jeho úvodu vyslechneme  Hobojový 
koncert Henriho Tomasiho, který proslul 
právě jako autor hudby pro dechové nástroje. 
Sólo přednese vedoucí skupiny hobojů rozhla
sových symfoniků Zdeněk Rys. Další program 
přinese hudbu dvou členů Pařížské šestky. 
Houslistka mezinárodního renomé Martina 
Bačová přednese poetický, pouhých deset 
 minut dlouhý, leč virtuózně pojatý První hou
slový koncert Daria Milhauda. Večer uzavře 
neoklasická Sinfonietta Francise Poulenca, 
jedno z mála ryze orchestrálních koncertních 
děl skladatele, který proslul spíše jako autor 
písní a klavírní hudby.

pondělí 28. 3. 2022 | 19.30 hodin | Anežský klášter

Henri Tomasi: Koncert pro hoboj a orchestr
Darius Milhaud: Koncert pro housle a orchestr č. 1, op. 93
Francis Poulenc: Sinfonietta

Marek Šedivý dirigent
Zdeněk Rys hoboj
Martina Bačová housle

Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč

4
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ČTVERO ROČNÍCH DOB

Blíže poznat vůdčí osobnosti  rozhlasových 
symfoniků, koncertního mistra  Vlastimila 
 Kobrleho a vedoucího skupiny druhých hou
slí Davida Pokorného, mohou posluchači 
na závěrečném koncertě v Anežském klášteře. 
Oba hudebníci spolu povedou dialog napříč 
kontinenty, staletími i hudebními styly. První 
jmenovaný totiž provede za  dopro vodu or
chestru jedno z nejpopulárnějších děl klasické 
hud  by, čtyři koncerty italského barok ního 
mistra Antonia Vivaldiho nazvané Čtvero 
ročních dob; ten druhý zase moderní ohlas 
na  Vivaldiho opus, roztančené Čtvero ročních 
dob v Buenos Aires Ástora Piazzol ly. Proslulý 
skladatel a hráč na bandoneon, zvláštní druh 
tahací harmoniky, muzikant, který v celém 
světě zpopularizoval argentinské tango, na
psal tuto skladbu pro vlastní kapelu. Na kon
certě dílo zazní v instrumentaci pro housle 
a smyčcový orchestr. Na popud legendárního 
lotyšského houslisty Gidona Kremera ji vy
tvořil ruský skladatel Leonid Desjatnikov.

pondělí 6. 6. 2022 | 19.30 hodin | Anežský klášter

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob, op. 8 
Ástor Piazzolla: Čtvero ročních dob v Buenos Aires 

Vlastimil Kobrle housle
David Pokorný housle

Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč

5



Nové horizonty
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středa 1. 12. 2021 | 19.30 hodin | Forum Karlín

Maurice Ravel: Dafnis a Chloé
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák

Marek Šedivý dirigent 
Kühnův smíšený sbor 
Lenka Navrátilová sbormistryně

SLAVNÉ BALETY VE FILMU

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč

Tento večer přinese unikátní propojení zá
žitků z živé hudby a filmové projekce. Hudba 
se přitom nepřizpůsobuje filmu, ale právě 
 naopak. Videozáznam je neustále synchroni
zován podle aktuálního tempa orchestru. 
SOČR koncertně provede dva slavné balety, 
Dafnise a Chloé od Maurice Ravela a Ptáka 
Ohniváka od Igora Stravinského, doplněné 
obrazem nově vytvořených tanečních filmů 
holandského režiséra Lucase van Woerkuma.

1
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JAZZ POETRY

Koncertní řada Nové horizonty je zrozená 
pro netradiční hudební spojení. Nový projekt 
Jazz Poetry tuto vizi zcela naplňuje. SOČR 
 oslovil dva české autory z tzv. Pražské šestky, 
 Martina Brunnera a Štěpánku Balcarovou, 
výrazné osob nosti mladé generace jazzových 
skladatelů, kteří spojí tři zdánlivě odlišné 
světy v působivý hudební zážitek.

Martin Brunner pro SOČR napsal zcela novou 
jazzovou kompozici, cyklus vybraných zhu
debněných básní překladatelky Věry Koubové. 
„Věra Koubová se již řadu let věnuje fotografo
vání. Atmosférou zachyceného či překvapivým 
propojením motivů se poté nechává inspirovat 
a píše melancholické, kousavé i hravé básně, 
které dohromady tvoří emocionálně silné pří
běhy. Její vidění světa ve spojení těchto dvou 
médií mě na první pohled okouzlilo a bylo 

mi blízké. Zkusil jsem tedy připojit ještě třetí 
složku – hudbu.“

Štěpánka Balcarová vytvořila orchestrální 
 po dobu svého debutového alba Life and Hap
pi ness of Julian Tuwim. Skladatelka, známá 
pře devším jako leader progresivního big 
bandu Concept Art Orchestra nebo kapelnice 
česko polské formace Inner Spaces, sestavila 
toto sólové album ze zhudebněných básní 
pols kého autora Juliana Tuwima (1894–1953). 
Jeho poe zie se jeví „zdánlivě prostá a jedno
duchá, ale každá z básní skrývá nejednu hlu
bokou myšlenku“. Přesně taková je i kongeni
ální hudba, kterou Štěpánka Balcarová básně 
opatřila. K realizaci projektu pozvala polskou 
zpěvačku Małgorzatu Hutek a česko polskou 
sestavu  vynikajících jazzových hráčů.

čtvrtek 10. 2. 2022 | 19.30 hodin | DOX+

Spojení poezie, jazzové hudby &  symfonického orchestru

Martin Brunner: Svou chvíli, cyklus zhudebněných básní Věry Koubové  
pro zpěv, orchestr a dva improvizující sólisty | světová premiéra

Markéta Foukalová zpěv | Vít Křišťan piano Fender Rhodes | Martin Brunner klavír

Štěpánka Balcarová: Life and Happiness of Julian Tuwim,  
nová úprava pro jazzové septeto a orchestr | světová premiéra

Marko Ivanović dirigent | Małgorzata Hutek zpěv | Štěpánka Balcarová trubka
Marcel Bárta tenor & soprán saxofon, klarinet & basklarinet
Robert Fischmann flétna, altová flétna & pikola | Nikola Kołodziejczyk klavír 
Jaromír Honzák kontrabas | Grzegorz Masłowski bicí

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč

2
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NA BROADWAY  
S ADAMEM PLACHETKOU II

Projekt „Na Broadway s Adamem Plachetkou –  
Impossible Dream“ sklidil v roce 2017 mimo
řádný ohlas. Pozvolna dochází i u nás ke sbli
žování opery a muzikálu tak, jak to známe  
ze Spojených států, Velké Británie, Německa 
či Rakouska. Tam si přední světové muzikály 
našly cestu k vynikajícím operním pěvcům 
i hudebním tělesům už dávno.

Sólistu Vídeňské státní opery Adama Pla
chet ku muzikál odjakživa lákal a přitahoval. 
 Prolomit určitou bariéru mezi oběma světy 
hudebnědramatického divadla od něj  ovšem 
vyžadovalo notnou dávku odvahy, která na
konec přispěla k obohacení jeho repertoáru 
a  zároveň rozšířila zástup pěvcových příz
nivců. Druhá série Plachetkových muzikálo
vých nahrávek se SOČRem a následné kon
certy již tedy nejsou krokem do neznáma, 
 nýbrž pokračováním úspěšné cesty a přísli
bem dalších str hu jících zážitků.

pátek 22. 4. 2022 | 19.30 hodin | Forum Karlín

Music Man | The Sound of Music | Singing in the Rain 
My Fair Lady | The King and I | Grease | Les Misérables 
Beauty and the Beast | Jesus Christ Superstar | Miss Saigon 
Tanz der Vampire | Jekyll and Hyde | Spamalot

Robert Jindra dirigent  
Adam Plachetka basbaryton

Ceny vstupenek: 1 200 Kč | 800 Kč | 600 Kč | 450 Kč

3
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4
SOČR & SKANDINÁVSKÝ JAZZ

Jako kurátor jazzových projektů v cyklu 
 SOČRu „Nové horizonty“ jsem rád, že se po
dařilo prosadit a domluvit koncert skvělého 
projektu E.S.T. Symphony. 

Je sestaven ze zásadních nahrávek tria švéd
ského jazzového pianisty Esbjörna  Svenssona 
 (1964–2008). V roce 2016 ho nahrál Royal 
Stock holm Philharmonic Orchestra a vyšel 
na CD u renomovaného labelu ACT Music. 
Veškerou hudbu zaranžoval a řídil Hans Ek.  
Dramaturgie jednotlivých částí suity za hr nuje 
stěžejní skladby tria E.S.T. jako např. From 
Ga  ga rin’s Point of View, Seven Days of Falling 
nebo Serenade for the Renegade. 

Trio E.S.T. bylo v první dekádě nového mi
lénia považováno bez nadsázky za nejpro
gresivnější a nejinspirativnější soubor nejen  
na evropské, ale i světové hudební scéně. 
Značnou popularitu si získalo i u českého 
 publika, a to jednak prostřednictvím vlast
ních nahrávek, o kterých se v české jazzové 

komunitě intenzivně debatovalo, ale také 
svými nezapomenutelnými koncerty nabi
tými energií. 

Je velkou hudební událostí, že se podařilo zre
alizovat právě tento ojedinělý projekt, který 
do Prahy přijede osobně řídit dirigent a aran
žér Hans Ek. Nebudou chybět ani ba sista Dan 
Berglund a bubeník Magnus Öström, oba pů
vodní spoluhráči pianisty Esbjörna Svenssona 
a tvůrci této hudby.

V rámci večera dojde k výjimečnému propo
jení světových hudebníků s výraznými osob
nostmi české jazzové scény.

Tomáš Sýkora

Ceny vstupenek: 1 500 Kč | 1 200 Kč

středa 27. 4. 2022 | 19.30 hodin | DOX+

SOČR & E.S.T. Symphony

Hans Ek dirigent 
Dan Berglund kontrabas
Magnus Öström bicí 
Tomáš Sýkora klavír
Štěpánka Balcarová trubka 
Luboš Soukup saxofon
David Dorůžka kytara 
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neděle 1. 5. 2022 | 19.30 hodin | Rudolfinum

Brad Mehldau: Improvizace na témata Johanna Sebastiana Bacha
Johann Sebastian Bach / Igor Stravinskij: Preludium a fuga č. 10 e moll BWV 855
Johann Sebastian Bach / Charles Coleman: Preludium h moll 
Johann Sebastian Bach / Anton Webern: Fuga (2. Ricercata)  
z Hudební obětiny BWV 1079 
Johann Sebastian Bach / Luciano Berio: Contrapunctus XIX z Umění fugy BWV 1080
Brad Mehldau: Koncert pro klavír a orchestr, česká premiéra

Clark Rundell dirigent
Brad Mehldau klavír

SOČR & BRAD MEHLDAU

Jen Brad Mehldau, jeden z nejinspirativněj
ších jazzových klavíristů současnosti, dokáže 
interpretačně uchopit standardy nebo pís
ničky Beatles i Radiohead tak, jako by byly 
jeho vlastní. Podobně osobitě přistupuje 
i ke klasické hudbě, kterou se od počátku 
své dráhy inspiroval. Po mimořádně působi
vém albu  After Bach, ve kterém improvi
zuje na preludia a fugy Johanna  Sebastiana 
Bacha, přichází s projektem střídajícím 
úpravy  Ba cho vých děl v podání symfonického 
 orchestru se svými sólovými improvizacemi 
na Bachovy motivy. V druhé polovině  večera 
pak Mehldau za doprovodu rozhlasových 
sym foniků provede v české premiéře svůj 
vlastní Koncert pro klavír a orchestr, který 
už zaz něl v nejprestižnějších sálech celého 
světa, jako jsou Philharmonie de Paris nebo 
londýnský  Barbican.

5
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FESTIVALY A DALŠÍ KONCERTY
sezona 2021–2022

11. 9. 2021
LÍPA MUSICA
Divadlo F. X. Šaldy | Liberec

18. 9. 2021
CONCERTINO PRAGA
koncert laureátů
Rudolfinum | Praha 

30. 10. 2021
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
velkoplošná projekce filmu Jiřího Trnky 
s hudbou Václava Trojana
Kongresové centrum | Praha

16. 11. 2021
POCTA KARLU RŮŽIČKOVI 
repríza jazzového projektu  
z DOX+ 18. 9. 2020 
Uffo | Trutnov

25. 1. 2022
NOVOROČNÍ KONCERT PRO ČVUT
Rudolfinum | Praha

2. 5. 2022
VÍDEŇ – KONZERTHAUS
Wiener Konzerthaus | Rakousko 

14. 5. 2022
PRAŽSKÉ JARO 
Obecní dům | Praha

29. 5. 2022
FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA 
Dům kultury města Ostravy | Ostrava

14. 6. 2022
SMETANOVA LITOMYŠL 
zámecké nádvoří | Litomyšl



127126

NAHRÁVACÍ ČINNOST

VÍTĚZSLAV NOVÁK: KLAVÍRNÍ KONCERT, TOMAN A LESNÍ PANNA

Jan Bartoš klavír | Symfonický orchestr Českého rozhlasu  
Jakub Hrůša dirigent

První nahrávka předních českých umělců,  dirigenta Jakuba Hrůši a klavíristy Jana  Bartoše 
s rozhlasovými symfoniky přinese vrcholnou symfonickou báseň Vítězslava  Nováka podle 
 Františka Ladislava Čelakovského a doposud opomíjený raný Klavírní koncert téhož autora.

Vydal Supraphon | 11. 9. 2020

ANITA

Radůza a její kapela | Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Jan Kučera dirigent 

Ústředním tématem alba je výjimečný a u nás málo známý osud Anity Garibaldi, hrdinky,  
která se těší značné popularitě zejména v Latinské Americe a Itálii. Autorka projektu  
Radůza zvolila pro daný námět ztvárnění blízké melod ramu. Kombinuje zde mluvené slovo,  
čistě orchestrální části i písničky napsané výhradně pro tuto příležitost.

Vydal Supraphon | 30. 10. 2020
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SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Symfonický orchestr Českého rozhlasu | Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu 
Jan Kučera dirigent

Unikátní nahrávka světově proslulého a mnoha cenami ověnčeného loutkového filmu 
fenomenálního malíře, sochaře a režiséra Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s živým 
doprovodem Symfonického orchestru a Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.  
Poetický Kainarův text na motivy slavné klasiky Williama Shakespeara umocňuje  
kouzelnou atmosféru celého díla. Role vypravěče se ujal herec Petr Štěpánek.

Vydal Radioservis | 15. 3. 2021

BOHUSLAV MARTINŮ: PŘEDEHRA, FRESKY PIERA DELLA FRANCESCA,  
PARABOLY, RYTINY, SKÁLA

Symfonický orchestr Českého rozhlasu | Tomáš Netopil dirigent 

V další společné nahrávce představuje SOČR s mezinárodně renomovaným dirigentem  
Tomášem Netopilem pozdní orchestrální a symfonické dílo Bohuslava Martinů.  
Předehra, Fresky, Paraboly, Rytiny a Skála vznikaly až po dokončení šesti symfonií, 
v posledních sedmi letech skladatelova života. V těchto stále nedoceněných dílech  
Martinů hledá a objevuje nové barevné a kompoziční možnosti, jinde zaznívá  
dechberoucí vřelost tak typická pro skladatelovo pozdní období.

Vydá Supraphon | podzim 2021
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VSTUPENKY A SÁLY

Nabízíme abonmá na 2 koncertní řady:   
R – KLASIKA V RUDOLFINU
K – KOMORNÍ 

ZAHÁJENÍ PRODEJE  
ABONENTNÍCH VSTUPENEK 
9. června 2021 
pro stávající i nové  abonenty

Prodejna Českého rozhlasu 
Vinohradská 12, Praha 2 
PO–PÁ 9.00–17.30 hodin 
tel.: 221 551 350
Osobní vyzvednutí pouze v termínu  
9.–18. června 2021

Online na stránkách socr.rozhlas.cz nebo 
www.goout.net

Možnost zakoupit abonentní vstupenku 
končí v den konání  prvního koncertu zvolené 
abonentní řady. Poté už lze zakoupit pouze 
 jednotlivé vstupenky.

Možnost úhrady platebními kartami Maestro, 

 MasterCard, Visa

SLEVY
50 % pro držitele ZTP, ZTP/P

VÝHODY ABONMÁ

Cena abonentní vstupenky představuje slevu 
nejméně 50 % oproti základní ceně vstupného 
na jednotlivé koncerty.

_  Na všechny koncerty vybraného cyklu máte 
 zajištěno své oblíbené místo v sále. 

_  Odpadá nutnost opakovaných nákupů.

_  Abonentní vstupenka je přenosná; pokud 
 nemůžete některý koncert navštívit, mohou 
ji využít vaši rodinní příslušníci, přátelé  
či známí.

_  Jako abonent máte přednostní právo  
na  nákup abonentní vstupenky v další 
 koncertní sezoně, kde vám garantujeme 
stejná místa v sále.

ZAHÁJENÍ PRODEJE  
JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK 
9. června 2021 (prodej pro řady P, K, N)
21. června 2021 (prodej pro řadu R)

Online na socr.rozhlas.cz nebo  
www.goout.net

Prodejna Českého rozhlasu  
Vinohradská 12, Praha 2 
 PO–PÁ 9.00–17.30 hodin  
tel.: 221 551 350

Pokladna ČF v Rudolfinu  
Alšovo nábřeží 12, Praha 1  
(vstupenky pouze na koncerty v Rudolfinu)

PO–PÁ 10.00–18.00 hodin
tel.: 227 059 227 (zákaznické centrum)

Prodejní místa sítě GoOut

SLEVY
50 %  pro držitele ZTP, ZTP/P
50 %  pro děti (do 15 let) 

a studenty (do 26 let)

30 %  pro seniory (nad 65 let)

20 %  pro abonenty SOČRu
10 %  pro zaměstnance ČRo a členy  

Klubu Radioservis 

Stání a empora – sleva se neposkytuje

ZAHÁJENÍ PRODEJE VSTUPENEK  
NA VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ ZKOUŠKY 
9. června 2021

Snížené vstupné je určeno pro:

_  držitele ZTP, ZTP/P

_  abonenty SOČRu

_  zaměstnance ČRo a členy Klubu 
 Radioservis

_  hromadné objednávky nad 20 ks 
U hromadných objednávek vám  vstupenky 
s fakturou doručíme poštou nebo si je mů
žete vyzvednout na prodejních místech. 

 
Objednávkový formulář najdete na našich 
webových stránkách socr.rozhlas.cz nebo  
si ho můžete vyžádat na socr@rozhlas.cz.

Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Slevy nelze vzájemně kombinovat.

Všeobecné obchodní podmínky naleznete  
na socr.rozhlas.cz.
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RUDOLFINUM | DVOŘÁKOVA SÍŇ
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ŘADA P – PREMIUM 
RUDOLFINUM

Rudolfinum | Alšovo nábřeží 12, Praha 1

CENY JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK

P1 | SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

 I. kategorie 1 800 Kč
 II. kategorie 1 250 Kč
 III. kategorie 800 Kč
 IV. kategorie 400 Kč
 V. kategorie 250 Kč
 VI. kategorie 150 Kč

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
9. června 2021
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RUDOLFINUM | DVOŘÁKOVA SÍŇ
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CENY ABONENTNÍCH VSTUPENEK

 I. kategorie 3 400 Kč
 II. kategorie 3 150 Kč
 III. kategorie 2 950 Kč
 IV. kategorie 2 600 Kč
 V. kategorie 1 500 Kč

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
9. června 2021

ŘADA R – KLASIKA V RUDOLFINU 
RUDOLFINUM

VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ ZKOUŠKY  
RUDOLFINUM

Rudolfinum | Alšovo nábřeží 12, Praha 1

CENY JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK

 I. kategorie 900 Kč
 II. kategorie 750 Kč
 III. kategorie 600 Kč
 IV. kategorie 400 Kč
 V. kategorie 250 Kč 
 VI. kategorie 150 Kč

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
21. června 2021

TERMÍNY
 18. 10. 2021 | Rudolfinum | 9.30 hodin
 3. 1. 2022 | Rudolfinum | 9.30 hodin
 9. 5. 2022 | Rudolfinum | 9.30 hodin

CENY VSTUPENEK
200 Kč | základní vstupné
170 Kč | snížené vstupné

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
9. června 2021
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ANEŽSKÝ KLÁŠTER
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ŘADA K – KOMORNÍ 
ANEŽSKÝ KLÁŠTER

CENY ABONENTNÍCH VSTUPENEK

 I. kategorie 950 Kč
 II. kategorie 700 Kč

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
9. června 2021

CENY JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK

 I. kategorie 390 Kč
 II. kategorie 290 Kč

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
9. června 2021

Klášter sv. Anežky České | U Milosrdných 17, Praha 1 (vstup z ulice Anežská 12)
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FORUM KARLÍN 
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ŘADA N – NOVÉ HORIZONTY  
FORUM KARLÍN | DOX+ | RUDOLFINUM

Forum Karlín | Pernerova 51, Praha 8
DOX+ | Poupětova 1, Praha 7
Rudolfinum | Alšovo nábřeží 12, Praha 1 

ZAHÁJENÍ PRODEJE 
9. června 2021

Na tuto řadu poskytujeme pouze jednotlivé 
vstupenky. 

Vstupenky na stání do Fora Karlín budou 
uvolněny do prodeje v případě vyprodané 
kapacity míst k sezení.

CENY JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK

N1 |  SLAVNÉ BALETY VE FILMU 
Forum Karlín

 I. kategorie 900 Kč
 II. kategorie 750 Kč
 III. kategorie 600 Kč
 IV. kategorie 400 Kč

N2 | JAZZ POETRY | DOX+

 I. kategorie 900 Kč
 II. kategorie 750 Kč

N3 |  NA BROADWAY S ADAMEM 
 PLACHETKOU II | Forum Karlín

 I. kategorie 1 200 Kč
 II. kategorie 800 Kč
 III. kategorie 600 Kč
 IV. kategorie 450 Kč

N4 |  SOČR & SKANDINÁVSKÝ JAZZ  
DOX+

 I. kategorie 1 500 Kč
 II. kategorie 1 200 Kč

N5 |  SOČR & BRAD MEHLDAU 
Rudolfinum

 I. kategorie 1 600 Kč
 II. kategorie 1 200 Kč
 III. kategorie 800 Kč
 IV. kategorie 400 Kč
 V. kategorie 250 Kč
 VI. kategorie 150 Kč
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DOX+ 
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ADRESY SÁLŮ

RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12, Praha 1

ANEŽSKÝ KLÁŠTER
U Milosrdných 17, Praha 1
(vstup z ulice Anežská 12)

FORUM KARLÍN
Pernerova 51, Praha 8

DOX+
Poupětova 1, Praha 7



143

Jakub Čížek 
ředitel orchestru 
tel.: 221 551 242 
jakub.cizek@rozhlas.cz 

Ondřej Kotrč 
manažer orchestru 
tel.: 221 551 403 
ondrej.kotrc@rozhlas.cz

Markéta Kohoutová 
producent orchestru 
tel.: 221 551 412 
marketa.kohoutova@rozhlas.cz

Josef Třeštík 
dramaturg 
josef.trestik@rozhlas.cz 

Jana Patzelová 
brand manager 
tel.: 221 551 501 
jana.patzelova@rozhlas.cz

Linda Vaňková 
vedoucí obchodního oddělení 
tel.: 221 551 411 
linda.vankova@rozhlas.cz

Jitka Novotná 
odborný redaktor 
jitka.novotna@rozhlas.cz

Marie Šnokhausová 
prodej vstupenek 
tel.: 221 551 402 
marie.snokhausova@rozhlas.cz

Josef Zedník 
produktový specialista  
(nakladatelé, notový materiál)  
tel.: 221 552 644 
josef.zednik@rozhlas.cz

KONTAKTY

Symfonický orchestr Českého rozhlasu  
Vinohradská 12 | Praha 2

mailto:jakub.cizek@rozhlas.cz
mailto:ondrej.kotrc@rozhlas.cz
mailto:josef.trestik@rozhlas.cz
mailto:%0bpavlina.stoklasova@rozhlas.cz
mailto:linda.vankova@rozhlas.cz
mailto:jitka.novotna@rozhlas.cz
mailto:marie.snokhausova@rozhlas.cz
mailto:josef.zednik@rozhlas.cz
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Vaše oči do světa 
klasické hudby

Jiný pohled na klasickou hudbu a jazz 
rozhovory a seriály / komentáře / kritiky

 analýzy / recenze nahrávek
www.casopisharmonie.cz
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chcete být informováni 
o aktuálním kulturním dění?

Zajímají vás náZory osobností, kterÉ mají co říci? 

váš průvodce světem rozhlasu a kultury

exkluzivní rozhovory // aktuální tipy, glosy, komentáře // recenze
// pohledy do rozhlasového zákulisí // program Českého rozhlasu 

a řady televizních stanic // k předplatnému stálá sleva 20 % 
na tituly Radioservisu v e-shopu www.radioteka.cz 

a v Prodejně Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2

SOCR_2021_165x233_Sestava 1  15.03.21  13:48  Stránka 1

Velký Výběr 
hudebních titulů 

na cd i ke stažení

SOCR_2021_165x233_Sestava 1  03.03.21  12:03  Stránka 2
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POSLOUCHEJTE SOČR  
KDEKOLIV A KDYKOLIV

Symfonický orchestr Českého rozhlasu si nejlépe vychutnáte naživo.  
Nabízíme vám však i jiné možnosti. Vyberte si tu, která vám vyhovuje nejvíc.

Přejeme příjemný poslech!

mujRozhlas.cz audio obsah 
SOČR

Youtube video záznamy koncertů 
Koncerty Českého rozhlasu

Facebook 
@SymfonickyOrchestrCeskehoRozhlasu

Instagram 
my_jsme_socr

Web audio a video záznamy koncertů 
socr.rozhlas.cz

Přímé přenosy a záznamy koncertů SOČRu přebírají pravidelně mnohé rozhlasové  
stanice sítě Eurorádia a vybrané koncerty jsou zařazovány do vysílání  prestižní  
koncertní řady Euroradio Premium Concerts. 
ebu.ch

Platforma HbbTV nabízí přes pět desítek vybraných koncertů SOČRu, které si můžete  
nově naladit na televizní obrazovce. Jednoduše přes červené tlačítko na stanicích ČRo. 
rozhl.as/hbbtv

záznamy koncertů 
ddur.rozhlas.cz

přímé přenosy v den koncertu od 19.30 
vltava.rozhlas.cz

socr.rozhlas.cz

Symfonický orchestr  
Českého rozhlasu

Kalendář sezony



Oficiální partner

DĚKUJEME

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partner pro přepravu nástrojů

Partneři koncertů

K1 SÓLO PRO VÍTĚZE  
CONCERTINA PRAGA 

pondělí 6. 9. 2021 | 19.30 hodin 
Anežský klášter 
Ysaÿe | Martinů | Beethoven

P1 SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ 
 KONCERT 

pátek 1. 10. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 
Dvořák | Čajkovskij | Stravinskij 

R1 SOČR & PETR POPELKA 
sobota 9. 10. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 
Martinů | Rihm | Brahms

R2 SERGEJ CHAČATRJAN  
HRAJE BRAHMSE 
pondělí 18. 10. 2021 | 19.30 hodin 

veřejná generální zkouška | 9.30 hodin 
Rudolfinum 
Stravinskij | Brahms 

R3 SOČR & ION MARIN 
pondělí 25. 10. 2021 | 19.30 hodin 

Rudolfinum 
Schubert | Mahler | Ravel

R4 NEDBAL – MARTINŮ – ČAJKOVSKIJ 

pondělí 22. 11. 2021 | 19.30 hodin  

Rudolfinum 
Nedbal | Martinů | Čajkovskij

N1 SLAVNÉ BALETY VE FILMU 
středa 1. 12. 2021 | 19.30 hodin 

Forum Karlín 
Ravel | Stravinskij

K2 SÓLO PRO VIOLU A KLAVÍR 
pondělí 6. 12. 2021 | 19.30 hodin 

Anežský klášter 
Britten | Matějů | MendelssohnBartholdy

R5 POHÁDKOVÝ VEČER  
DIRIGENTKY MATHIESON 

pondělí 13. 12. 2021 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 
Gubajdulina | Ravel | Prokofjev

K3 VÁNOCE V ANEŽCE 

pondělí 20. 12. 2021 | 19.30 hodin 

Anežský klášter 

Neruda | Vasks | Vivaldi | Vöröšová

R6 HARFA XAVIERA DE MAISTRE 

pondělí 3. 1. 2022 | 19.30 hodin 

veřejná generální zkouška | 9.30 hodin 

Rudolfinum 

Ščedrin | Glière | Ljatošinskij

R7 NĚMECKÉ REQUIEM 

pondělí 24. 1. 2022 | 19.30 hodin 

Rudolfinum 

Lutosławski | Brahms

N2 JAZZ POETRY 

čtvrtek 10. 2. 2022 | 19.30 hodin 

DOX+ 

Brunner | Balcarová

R8 GABRIELA MONTERO HRAJE 
MOZARTA A ŠOSTAKOVIČE 

pondělí 21. 2. 2022 | 19.30 hodin 

Rudolfinum 

Prokofjev | Mozart | Šostakovič

R9 KONCERT PRO BICÍ 

pondělí 28. 2. 2022 | 19.30 hodin 

Rudolfinum 
Aho | Debussy

R10 VALKÝRA 

pondělí 21. 3. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 

Haydn | Wagner

MŮJ PROGRAM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K4 SÓLO PRO HOBOJ A HOUSLE 
pondělí 28. 3. 2022 | 19.30 hodin 
Anežský klášter 
Tomasi | Milhaud | Poulenc

R11 SVĚTOVÁ PREMIÉRA –  
PSÁNO PRO SOČR 
pondělí 11. 4. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 
Debussy | Štochl | Tüür | Sibelius

N3 NA BROADWAY  
S ADAMEM  PLACHETKOU II 
pátek 22. 4. 2022 | 19.30 hodin 
Forum Karlín 
Slavné muzikálové písně

N4 SOČR & SKANDINÁVSKÝ JAZZ 
středa 27. 4. 2022 | 19.30 hodin 
DOX+ 
E.S.T. Symphony 

N5 SOČR & BRAD MEHLDAU 
neděle 1. 5. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 
Bach | Mehldau

R12 FAUSTOVSKÁ SYMFONIE 
pondělí 9. 5. 2022 | 19.30 hodin 
veřejná generální zkouška | 9.30 hodin 
Rudolfinum 
Liszt

K5 ČTVERO ROČNÍCH DOB 
pondělí 6. 6. 2022 | 19.30 hodin 
Anežský klášter 
Vivaldi | Piazzolla

R13 ALEXANDER LIEBREICH  
& LEILA JOSEFOWICZ 
pondělí 13. 6. 2022 | 19.30 hodin 
Rudolfinum 
Suk | Hartmann | Strauss
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