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SÓLISTÉ___________________________________
EVA GARAJOVÁ mezzosoprán

* jedna z nejvyhledávanějších pěvkyň současnosti
* jako host vystupovala na koncertu Jose Carrerase v Bratislavě

EDITA KEGLEROVÁ cembalo

* přední česká cembalistka
* „…zaujala výrazově velmi zainteresovaným projevem v intenzitě harmonické plnosti a zároveň
jemné noblesy …" (Opera PLUS)

ANNA PAULOVÁ klarinet

* jedna z nejlepších klarinetistek nastupující generace
* laureátka mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2015

MATYÁŠ NOVÁK klavír

* 20letý vítěz Bradshaw & Buono International Piano Competition v New Yorku (2017)
* laureát klavírní soutěže Edwarda Griega 2018 (2. cena)
* debutoval v Carnegie Hall

KOMORNÍ SOUBORY

_________________________

DOLEŽALOVO KVARTETO

* jedno z nejlepších českých smyčcových kvartet
* mladý soubor s dlouholetou tradicí, přesto inovativní v hudebních projektech

ENSEMBLE FRIZZANTE

* vokální kvinteto, které se zaměřuje na evropskou světskou hudbu všech epoch a staletí

SIEMPRE NUEVO

* kytarové duo hrající ve složení Matěj Freml a Patrik Vacík

NAPŘÍČ ŽÁNRY ________________________________
LINHA SINGERS

* jedinečný vokálně instrumentální soubor udivuje souzvukem hlasů a krásnými úpravami
folklorních i klasických děl
* spolupráce s předními českými herci (Václav Postránecký, Jan Šťastný, Valérie Zawadská)

SIEMPRE NUEVO a EPOQUE QUARTET

* jedinečný program dvou vynikajících těles, který akcentuje hudbu Ch. Corei, J. Rodriga,
P. Wajsara či Štěpána Raka

PROJEKTY___________________________________
ENSEMBLE LUCIS & LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

* vynikající česká houslistka a nejhranější dílo A. Vivaldiho doplněné v programu o skladby
Vivaldiho současníků
EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & JULIE BRANÁ (flétny), TANEČNÍ SOUBOR HARTIG

Taneční dostaveníčko s Madame Pompadour

* hudba „galantního století“ v taneční choreografii tanečního souboru Hartig Ensemble a
instrumentálního souboru Accento
ENSEMBLE FRIZZANTE

Vzdálení a blízcí – Avantgardní židovská hudba

* v programu zazní skladby A. Zemlinského, P. Haase, G. Kleina a dalších
EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & JULIE BRANÁ (flétny), PETR WAGNER (viola da gamba)

Královské koncerty

* ojedinělé spojení tří hudebních nástrojů – cembala, flétny a violy da gamba
ENSEMBLE FRIZZANTE & PŘÁTELÉ

Nevšední spojení – J. S. Bach

* koncert představí duchovní program, kdy se střídají Bachovy chorály s částmi jeho Partity
d moll pro sólové housle, přičemž v poslední části Ciaccone se vokální fragmenty chorálů a part
houslí propojí.

HUDBA & SLOVO_____________________________
EVA GARAJOVÁ & KATEŘINA ENGLICHOVÁ & ONDŘEJ KEPKA

Dopisy Olze

* projekt k uctění 30. výročí sametové revoluce. Hudba světových i českých autorů, výňatky
z korespondence Václava Havla
VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO

První Dámy Masarykovy

* projekt k uctění 100. výročí založení ČSR (2018) a 100. výročí založení Československého
červeného kříže (2019). Korespondence mezi Charlottou a Alicí Masarykovými, hudba
F. Škroupa, A. Dvořáka a L. Janáčka

A. Dvořák: život a korespondence

* slovanský a Americký kvartet doplněné úryvky z korespondence a životopisu skladatele
Antonína Dvořáka v přednesu Valérie Zawadské

L. Janáček a jeho múzy

* inspiraci Leoše Janáčka představí vynikající česká herečka s nezaměnitelným hlasem Valérie
Zawadská za doprovodu Janáčkových kvartetů

ENSEMBLE FRIZZANTE & VANDA HYBNEROVÁ

Poezie ve vokální hudbě

* vokální skladby od renesance po současnosti a básně anglických renesančních básníků
(Shakespeare) i moderních autorů (Reynek, Rilke a Prévert).

VÁNOČNÍ PROJEKTY____________________________
VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO

ADVENT A VÁNOCE

* verše s adventní a vánoční tématikou (Skácel, Seifert, Vrchlický), hudba českých a světových
mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven, Dvořák, ad.)
VALÉRIE ZAWADSKÁ & LINHA SINGERS

ČAS VÁNOČNÍ NASTAL

* komponovaný pořad klasických skladeb a vánočních písní doprovázen mluveným projevem
skvělého českého herce
ENSEMBLE FRIZZANTE

ROSU DEJTE, NEBESA SHŮRY

* adventní program je sestaven z adventních písní z celé Evropy. Zazní španělské a anglické
koledy, německé skladby, chorály J. S. Bacha, francouzské šansony a české adventní písně a
koledy
MATYÁŠ NOVÁK klavír

POD STROMEČEK

* vánočně laděný program doplněný úpravou známých českých i světových koled
EDITA KEGLEROVÁ cembalo

VÁNOČNÍ CEMBALO

* program může být koncipován jako solévý koncert, koncert s cembalem a flétnami (Julie
Braná - flétny) nebo jako koncert cembalového dua (Monika Knoblochová - druhé cembalo)
ANNA PAULOVÁ & harfa

VÁNOCE S KLARINETEM

* také program sólového nástroje může navodit idylickou atmosféru Adventu a Vánoc. Například
s harfou nebo klavírem.

