
 

Dramaturgie a rozvržení koncertů      

 

Hudba bez hranic 2017 

podzim a zima  

Srdečnë zveme na oblíbený cyklus, 

v nëmž pokračujeme již 9. sezonu na 

různých místech v Praze, a od roku 2015 

také v barokním refektáři u sv. Jiljí.  

 

26. září – 19.00   Fryderyk Chopin a česká hudba  - koncert č. IV                           

Tomáš Víšek – klavír                                                                                                 

F. CHOPIN, B. SMETANA, A. DVOŘÁK, L. JANÁČEK, B. MARTINŮ, V. TALICH                                                                                                                         
Průvodní slovo na téma Chopinovské inspirace u českých skladatelů a Chopinova česká inspirace: T. Víšek  

Místo konání:  Sál velvyslanectví Polské republiky  (nutná registrace dle pozvánky, kterou obdržíte)                                                                                                 

Partneři koncertu: Velvyslanectví Polské republiky, Polský kulturní institut v Praze.  

3. listopadu - Ariadna na Naxu – návrat slavného melodramu - koncert č. V  

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského  

Michaela Dolinová – Ariadna, Filip Sychra – Théseus  

Antonio VIVALDI – Concerto grosso d moll                                                                                                                                             

Wolfgang Amadeus MOZART  - Divertimento F Dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Jiří Antonín BENDA  -  Ariadna na Naxu - Melodram pro dva recitátory a smyčce                      r                  

Místo konání: Barokní refektář dominikánského kláštera v Praze 1, Jilská 7a                                     

Spolupořádající institucí je Dominikánská 8, místo vzdëlání a kultury.  

7. prosince - Česko-slovenský adventní koncert – koncert č. VI                            

Český ženský sbor z Košic, sólisté Státní opery Košice                                                                                                                

Komorní smyčcové studentské sdružení,  Ján Drietomský – dirigent,  

Vít TRUMPEŠ - Vánoční mše ve starém slohu                                                                                                              

české vánoční pastorely (LINKA, KOUTNÍK), César FRANCK – Alleluia, F. X. BRIXI - Confitebor Tibi Domine                                                                                                                        

Místo konání: Barokní refektář dominikánského kláštera v Praze 1, Jilská 7a                                     

Partner koncertu: Český spolek v Košicích, Slovenský dům 

Na všechny tyto koncerty je vstupné DOBROVOLNÉ a doporučujeme rezervaci místa.  



Co dále v hudbë chystáme mimo cyklus Hudba bez hranic?  

23. listopadu  - Dík sponzorům (a připomínka 17. listopadu) – čas v jednání 

Jaroslav Šonský (ČR/Švédsko) a Leylie Yekta (Švédsko/Ázerbajdžán)                               

housle a varhany – program:  J.S. Bach, J. Suk, L. Sluka, T. Vitali  

Koncert v kostele u sv. Bartolomëje bychom rádi vënovali všem příznivcům a sponzorům, 

kteří podpořili či trvale podporují projekt dokumentárních filmů České kořeny, a také 

cyklus koncertů Hudba bez hranic. Oba cykly pro Vás připravujeme již 9 sezon a oba 

symbolizují svobodu lidského tvoření i bytí. V Bartolomějské ulici v Praze, která nese název 

podle kostela, kde se koncert bude konat, bývali krutě vyšetřováni a týráni ti, kdo se znelíbili 

komunistickému režimu, který svobodu v této zemi dlouho potlačoval.  

14. prosince – Koncert souboru Martinů Strings Prague v rámci festivalu Dny 

Bohuslava Martinů  

Festival každoročně v Praze pořádají Institut a Nadace B. Martinů. Na koncertě Martinů 

Strings Prague, který bude situován do Lichtenštejnského paláce (HAMU), soubor přednese 

slavnostní program z tvorby Jiřího Temla, Bohuslava Martinů a Josefa Suka pro smyčcový 

orchestr. Uplatní se i sólové nástroje: housle (J. Šonský, klavír – D. Vízner, flétna – J. Pelikán). 

O koncertě a možnosti získat na něj vstupenky, budeme včas podrobněji informovat.   

Letos již probëhlo:                                                                                                        

Koncert č. I – 25. dubna – Jarní sonáta pro housle a klavír                                                       

Jaroslav Šonský a Sylvaine Wiart (Francie) – duo housle & klavír                                                          

Koncert č. II –  2. června – Švédský koncert – pocta L. E. Larssonovi                                      

Martinů Strings Prague a Jan Smažík (kontrabas) 

Koncert č. III -  21. června - Čeští a slovenští skladatelé v exilu                                                                                                                      

Duo du Rêve  – Jana Jarkovská (flétna) a Bohumír Stehlík (klavír)                                                    

                                                                                                                                                                         

Z ohlasů:  Dík za krásný dnešní koncert. Dokonalá souhra orchestru i výkony všech hráčů 

jsou obdivuhodné. Dokonalý zážitek - pěkná a zajímavá hudba (nepamatuji se, že bych někdy 

slyšel koncert pro sólový kontrabas) v krásném prostředí.                                                        
Petr Kubánek, bývalý hudební redaktor v České televizi 

Koncerty z cyklu Hudba bez hranic se konají s přispëním MČ Praha 1, Nadace Život umëlce 

a Nadace B. Martinů, soukromých sponzorů a dalších partnerů.  Všem dëkujeme.                                                                                                                                  

Rozhodnete-li se podpořit kterýkoli z koncertů, získáte zdarma CD Martinů Strings 

Prague, případnë jiný dárek.                                                                                                                           

Další informace:  Martina Fialková, m.fialkova@centrum.cz, tel.: 603 930 074  

mailto:m.fialkova@centrum.cz

