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Martinů Strings Prague a dokument České kořeny se prezentují na Slovensku  
 
Smyčcový soubor Martinů Strings Prague pod vedením houslisty Jaroslava Šonského (Švédsko/ČR), 
se 16. – 20. 10. vydá na další zahraniční turné, tentokrát na Slovensko. Vystoupí zde s vynikající 
maďarskou cembalistkou Borbálou Dobozy, která se spolu se souborem představila již v květnu 
v Praze. Koncerty se uskuteční ve spolupráci se Státní filharmonií Košice, s Českým spolkem 
v Košicích, s městem Poprad a pod patronací Maďarského konzulátu v Košicích, a to v rámci festivalů 
Popradská hudobná jeseň a Dny české kultury na Slovensku. Soubor v Popradě, Košicích a Rožňavě 
přednese publiku dramaturgicky zajímavě připravený program, obohacený navíc i česko-slovensko-
maďarským spojením. Po úspěšných koncertech v roce 2014 jde již o druhé slovenské turné.  
 
Co tedy posluchači na Slovensku v podání Martinů Strings Prague uslyší?  
Concerto grosso e moll Georga Friedricha Händela (Händel je narozen v Německu, žil a tvořil 
v Anglii).  Koncert g moll pro cembalo a smyčce Jiřího Antonína Bendy (Benda je narozen v Čechách, 
odešel z náboženských důvodů, žil a tvořil v Německu). Dále dílo současného skladatele Miklose 
Marose Vice concertino pro cembalo, housle a smyčce (Maros je narozen v Maďarsku, emigroval 
z politických důvodů po r. 1956, žije a tvoří ve Švédsku). Program uzavře Serenáda pro smyčce E Dur 
Antonína Dvořáka. (Dvořák velkou část díla zkomponoval v Americe, čímž obohatil nejen evropskou, 
ale i americkou hudební kulturu.)  
 
Jde tedy o představení tvorby skladatelů, jejíž podstatná část vznikala mimo vlast, v jiné zemi. Tím 
dramaturgie turné reflektuje aktuální situaci v Evropě a ve světě, kdy opět dochází k masové migraci 
a emigraci, nutnosti se adaptovat v jiné kultuře, ukazuje nejlepší příklady této adaptace a přínosu 
nové i původní zemi. Projekt proto dostal název HUDBA BEZ HRANIC, stejný, jako série podobně 
zaměřených koncertů, která letos již po sedmé probíhá v Praze, nyní v produkci spolku České kořeny.  
Dne 10. 12. se pak v rámci pražských koncertů Hudby bez hranic uskuteční adventní koncert Martinů 
Strings Prague u dominikánů, kde má soubor zázemí.) Více na www.jaroslavsonsky.com  
 
Dokument České kořeny ve Vancouveru na festivalu v Košicích  
Hudební část projektu je doplněna o filmovou projekci s besedou na téma České kořeny. V Košicích 
bude uveden 4. díl z dokumentární série o Češích žijících v zahraničí – tentokrát v kanadském 
Vancouveru. (V hudební složce dokumentu je využito mj. i nahrávek souboru Martinů Strings).  
Dokumenty série České kořeny vysílala Česká televize. Představují příběhy lidí, kteří se neztotožnili 
s politickým režimem před rokem 1989 v našich zemích, emigrovali a díky své vytrvalosti, úsilí a 
schopnostem uspěli. Dnes se z výsledků jejich aktivit těší jak bývalá vlast, tak země, která je přijala.      

Další informace viz kontakty níže. 
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