Smyčcový soubor Martinů Strings Prague vystoupí v Ženevě v OSN
při příležitosti oslav 100 let republiky.
Dne 30. 10. 2018 vystoupí soubor Martinů Strings Prague pod vedením svého zakladatele
a uměleckého vedoucího, houslisty Jaroslava Šonského, na slavnostním koncertě
pro diplomaty OSN. Koncert pořádá při příležitosti oslav 100 let republiky Stálá mise České
republiky při OSN v Ženevě ve spolupráci se slovenskými kolegy. Zazní na něm československý program.
Uvede jej skladba B.A.C.H. Jána Valacha, uznávaného česko-slovenského skladatele a také
varhaníka a dirigenta, žijícího od roku 1968 v belgických Antverpách. Dále zazní Koncert pro
flétnu, housle, klavír a smyčcový orchestr Bohuslava Martinů (H 252), skladatele, jehož
život se uzavřel v nedobrovolném exilu právě ve Švýcarsku, a který je jednou z největších
osobností české i světové hudby 20. století. Program uzavře Serenáda E dur pro smyčce
Antonína Dvořáka, patřící k základním opusům světové hudební literatury pro smyčcový
orchestr.
Se souborem Martinů Strings Prague se ve skladbě Bohuslava Martinů představí také
vynikající sólisté. Flétnista a také skladatel Jaroslav Pelikán – první flétnista souboru
Národního divadla v Praze, a klavírista Daniel Wiesner, oceňovaný zejména pro skvělou
interpretaci hudby 20. a 21. století. Houslového partu se ujme Jaroslav Šonský, zakladatel
souboru, který tuto skladbu upravil pro tři sólové nástroje, když k původní flétně a houslím
přidal ještě klavír. Jaroslav Šonský se kromě samotné interpretace věnuje dlouhodobě
i propagaci hudby Bohuslava Martinů.
Je naším velkým potěšením a ctí, že soubor Martinů Strings Prague má možnost vystoupit při
takto slavnostní příležitosti právě v Ženevě, kde zazněl již v roce 1915 projev TGM, ve kterém
vyhlásil boj habsburské nadvládě. A kde 28. října 1918 delegace vedená Karlem Kramářem
zahájila jednání s Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého
státu.
Program, jehož součástí budou i slavnostní projevy velvyslanců České i Slovenské republiky
při OSN a vystoupení dětí z České školy bez hranic v Ženevě a dětského folklorního souboru
Kamzík, je určen pro diplomatickou veřejnost a českou komunitu žijící v Ženevě. Podporuje
jej krajanský spolek Beseda Slovan Ženeva.
V Praze, 22.10. 2018

Martina Fialková

Více o Martinů Strings Prague
Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české smyčcové kultury,
charakteristické velkou muzikalitou, zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague
tvoří vynikající hráči se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých

orchestrech či komorních uskupeních. Zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru je
houslista Jaroslav Šonský, zkušený sólový i komorní hráč a hudební manažer, žijící ve
Švédsku. Odtud za svým souborem dojíždí do Prahy, kde má své druhé zázemí. Vzorem se
mu stal Český komorní orchestr založený legendárním dirigentem Václavem Talichem s jeho
nástupcem Josefem Vlachem. První turné soubor uskutečnil ve Švédsku v lednu 2013. V roce
2014 absolvoval soubor velice úspěšné turné na Slovensku a v Maďarsku k Roku české
hudby. Na Slovensko je zván opakovaně - turné 2016 a znovu i 2018, kdy zde soubor
přednesl na několika koncertech také program s česko-slovenským zaměřením. V roce 2017
vystoupil soubor mj. na pražském festivalu zasvěceném skladateli Bohuslavu Martinů, jehož
jméno má také ve svém názvu. Letos ve švýcarské Ženevě přednese slavnostní program
v OSN ke 100. výročí vzniku samostatného čs. demokratického státu. Příští rok čeká soubor
turné ve Francii. Doma v Praze má soubor Martinů Strings Prague od r. 2015 zázemí
v barokním sále dominikánského kláštera u sv. Jiljí, kde se soubor prezentuje dramaturgicky
unikátními koncerty s mezinárodním přesahem, k nimž často zve i vynikající zahraniční
sólisty. Věnuje se hudbě všech období od baroka po současnost a uvedl již také řadu českých
premiér skladeb pro smyčcový orchestr od zahraničních skladatelů 20. nebo 21. století
Více informací o souboru a jeho zakladateli na www.jaroslavsonsky.com
Kontakt: Martina Fialková, manažerka souboru, tel.: +420 603 930 074,
m.fialkova@centrum.cz

