Vážení přátelé,
festival Hudební fórum si už právem vydobyl skvělé renomé a mě těší, že letos opět oživí podzimní
kulturní život v Hradci Králové. Užít si současnou vážnou hudbu na živo je pro mnohé jistě lákavější
než jen samotný poslech. Spojení s vizuálním zážitkem dodává hudbě na přitažlivosti, kterou
mimořádná dramaturgie tohoto festivalu vždy zaručuje, o skvělých interpretech ani nemluvě.
Nové a moderní skladby si příznivce získávají složitěji, a právě projekty jako Hudební fórum
ukazují, že soudobá vážná hudba není zcela odtržená od klasické oblíbené formy a že ve velké míře
čerpá z hudebních předností minulých století. A to je moudré. Současnost se bez historie neobejde,
snad i proto na nás z plakátů Hudebního fóra míří současný hudebník prakem vyrobeným z ladičky,
která byla vynalezena už roku 1711. Počítám, že trefit se takovou zbraní není lehké, ale přece jen
možnost tak vtipného hudebního zásahu je vyšší, než kdyby disponoval jen ladičkou elektronickou.
Přeji tedy tvůrcům a protagonistům festivalu, aby opět neminuli cíl a své příznivce a posluchače
překvapili i potěšili.
ZDENĚK FINK, pr i mátor Hradce Krá lové
------Festival Hudební fórum byl před pár lety akcí novou, nevšední a odvážnou. Nyní by se o něm dalo
říci, že si nepochybně odvahu a originalitu zachovává, přestože se stal festivalem tradičním a jedním
z očekávaných vrcholů hudební sezóny v Královéhradeckém kraji. Stejně tak jako v předchozích
ročnících se tedy i letos mohou milovníci vážné hudby těšit na živou prezentaci skladeb, které nejsou
v repertoáru českých symfonických těles zcela běžné.
Věřím, že si i tentokrát posluchači z koncertů odnesou mnoho zážitků a že festival obohatí
jejich vnímání hudby. Hudební fórum svou rozvíjející se tradicí prokázalo, že veřejnost má zájem
i o věci neznámé a že ji kromě osvědčených děl klasiků vážné hudby neméně zajímají i žánry odlišné,
které její dosavadní zkušenosti překračují. Přeji festivalu do budoucna mnoho úspěchů a co nejvíce
spokojených návštěvníků, kteří se na něj budou často vracet.
LUBOMÍR FRANC, he jt man Krá lovéhrade ckého k raj e
------Hudební fórum Hradec Králové se narodilo do nelehké doby, v níž jsou ohrožovány i mnohem
nepochybnější hodnoty, než je soudobá hudba – často rozporuplná, hledající, mnohdy zvukově
nevlídná. Přesto Hudební fórum žije dál, přičemž se důsledně drží původní myšlenky představovat
českému publiku nejúspěšnější díla zahraničních autorů. Na festivalu se každoročně setkáváme
s výsledky skutečné tvorby, nikoli recyklace, kterou se nám snaží prodat komerční produkce všeho
druhu. Věřím tedy, že i letos se pro toto dobrodružství najde zvědavé publikum, které přijde do sálu
FHK, nebo usedne k rozhlasovým přijímačům s naladěnou stanicí Vltava.
LUKÁŠ HURNÍK, pre z ident fest iva lu

DAVID GERINGAS a FIL HA RMONIE HR A DEC K R ÁLOVÉ
( Hudební fór um 2008)

Úterý 1. 11. 2011 20.00 Sál FHK

Pátek 4. 11. 2011 20.00 Sál FHK

Hans Werner HENZE
Král duchů, orchestrální fantazie podle Goethovy básně
a Schubertova op. 1 (z baletu „Le fils de l‘air“, 1996)
Jörg WIDMANN
Píseň pro orchestr (2003, rev. 2009)
York HÖLLER
Sféry pro velký orchestr a živou elektroniku (2001–2006)

Arvo PÄRT
Nekrolog op. 5 (1960)
Symfonie č. 3 (1971)
Lamentate pro klavír a orchestr (2002)

Filharmonie Hradec Králové
Pavel Šnajdr dirigent

------Dny Arvo Pärta
2.-4. 11. 2011
Středa 2. 11. 2011 17.00 Foyer FHK
VÝSTAVA – VERNISÁŽ
Arvo Pärt známý i neznámý (Arvo Pärt tuntud ja tundmatu)
Výstava trvá do 24. 11. 2011.
Otevřeno v pracovní dny 9.00–17.00 hod. a v době koncertů.

Čtvrtek 3. 11. 2011 17.00 Artkino Centrál
DOKUMENT
24 preludií k fuze (24 prelüüdi ühele fuugale)
Celovečerní film Doriana Supina (Estonsko) o Arvo Pärtovi.
S anglickými a českými titulky.

Pátek 4. 11. 2011 3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.00
Katedrála Sv. Ducha (3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 hod.)
Kaple sv. Klimenta (17.30 a 19.00 hod.)
„CÍRKEVNÍ HODINKY“ S ARVO PÄRTEM
Arvo Pärt
Výběr ze sborové a varhanní tvorby
Vokální soubor Gentlemen Singers
Kateřina Chroboková varhany

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Marrit Gerretz-Traksmann klavír
Kaspar Zehnder dirigent

------Úterý 8. 11. 2011 20.00 Sál FHK
Iannis XENAKIS
Nómos α (1965/1966)
Wolfgang RIHM
Styx a Léthé, hudba pro violoncello a orchestr (1997/1998)
Matthias PINTSCHER
Reflections on Narcissus pro violoncello a orchestr (2004/2005)
Filharmonie Brno
Jan-Filip Ťupa violoncello
Peter Vrábel dirigent

------Pátek 11. 11. 2011 20.00 Sál FHK
Karel HUSA
Cheetah (2007)
Karel HUSA
Hudba pro Prahu 1968
(pro symfonický dechový orchestr, 1969)
John CORIGLIANO
Circus Maximus
(Symfonie č. 3 pro velký dechový soubor, 2004)
Filharmonie Hradec Králové (Corigliano)
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
(Husa, Corigliano)
Plk. Václav Blahunek dirigent (Husa)
Stanislav Vavřínek dirigent (Corigliano)

Úterý 1. 11. 2011 20.00
Sál Filharmonie
----------

Hans Werner HENZE

Král duchů, orchestrální fantazie podle Goethovy básně a Schubertova op. 1
(z baletu „Le fils de l‘air“, 1996)

Jörg WIDMANN

Píseň pro orchestr (2003, rev. 2009)
* * * přest áv ka * * *

York HÖLLER

HANS WERNER HENZE

Sféry pro velký orchestr a živou elektroniku (2001–2006)
1. Wolkengesang (Zpěv mraků)
2. Windspiel (Závěsná zvonkohra)
3. Erdschichten (Zemské vrstvy)
4. Regen-Kanon (Dešťový kánon)
5. Feuerwerk (Ohňostroj)
6. Sphärentrauer (Smutek sfér)

Filharmonie Hradec Králové
Pavel Šnajdr dirigent
JÖRG WIDMANN

YORK HÖLLER

HANS WERNER HENZE (*1926), z vlastní volby Ital,
ale zároveň grandseigneur mezi německými skladateli, se řadí
po bok Brittena jako nejvýznamnější operní skladatel 2. pol.
20. století. Po neoklasických začátcích a následných kontaktech
s darmstadtskými Mezinárodními prázdninovými kurzy pro
Novou hudbu reagoval na nedostatky při poválečné denacifikaci rodného Německa a na nastoupivší estetický dogmatismus
příklonem ke komunistickým ideálům a smyslové lyričnosti.
Zatímco jiní šli cestou autoamputace a páchali na sobě brutální
násilí ve jménu jednotného stylu a logiky kompoziční techniky, Henze si zachoval svobodné tvůrčí gesto a před elitářskými
tendencemi dal přednost sdělnosti. Úspěch písně Král duchů
na text stejnojmenné Goethovy básně odstartoval veřejnou kariéru Franze Schuberta. Čtvrtou verzi své balady (komponované v roce 1815) označil Schubert při vydání v roce 1821 – tedy
v době, kdy měl na svém kontě již na pět set písní – dokonce
za svůj první opus. Známý začátek „Kdo jede tak pozdě větrem
a tmou?“ jako by prodchnul úzkostí a beznadějí i Henzeho orchestrální fantazii, která vešla rovněž do soupisu skladatelovy
baletní tvorby.
JÖRG WIDMANN (*1973) studoval hru na klarinet
(mj. u Ch. Neidiche) a kompozici u H. W. Henzeho, W. Hillera,
H. Goebbelse a W. Rihma. Dnes působí jako profesor hry na klarinet a skladby na Hochschule für Musik ve Freiburgu (od roku
2001, resp. 2009). Jako skladatel obdržel řadu cen a působil jako
composer-in-residence mnoha významných hudebních institucí (DSO Berlin, The Cleveland Orchestra, Salzburger Festspiele
ad.). „Schubert je géniem melodiky,“ postuloval Widmann své
východisko k realizaci tvůrčí objednávky na téma „Franz Schubert“. Skladatel původně zamýšlel napsat jednohlasé orchestrální dílo, ve kterém by orchestr všemi nástroji jako jedinými hlasivkami nepřetržitě zpíval cosi na způsob věčné melodie: Píseň
pro orchestr s obnaženými liniemi, zbavenými každé ochrany
a jistoty záchranné sítě, kterou v Schubertově písni představuje klavírní doprovod. Ve výsledku zůstává v popředí melodická
linka, často v trojnásobném forte, zatímco harmonický podklad
je dynamicky potlačen, místy až do čtyřnásobného piana. Registrujeme i pro Schuberta typické harmonické hledání, stálé
bloudění, provázené však zároveň vnitřním příkazem k pokračování v putování. Odpovědi na otevřené otázky přinášejí často
jiná než očekávaná řešení. Toto ztrácení se hudebního subjektu
v dění je podle Widmanna zdrojem Schubertovy modernosti.

YORK HÖLLER (*1944) studoval skladbu u B. A.
Zimmermanna a H. Eimerta, hru na klavír u A. Kontarského, hudební vědu a učitelství pro SŠ. Důležité podněty získal
od K. Stockhausena a P. Bouleze, v jehož pařížském Institutu pro
výzkum koordinace akustiky a hudby (IRCAM) často působil.
V letech 1990–99 vedl Studio pro elektronickou hudbu Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem. Je profesorem skladby na Kölner Musikhochschule. Jeho Grawemeyerovou cenou
2010 vyznamenané Sféry se neodvolávají na antickou představu
harmonie sfér, nýbrž – pokud vůbec – na Empedoklovu teorii,
v níž hrají hlavní roli čtyři prvky: vzduch, voda, země a oheň.
Čtyři první věty cyklu vděčí za inspiraci také skladatelovým pravidelným pobytům u severoitalského alpského jezera. Pátá část
(Ohňostroj) je orchestrální úpravou autorovy starší skladby, šestá věta zahrnuje citáty z Höllerova klavírního cyklu Monogramy
a ze 2. věty Smyčcového kvartetu č. 14 – „Smrt a dívka“ F. Schuberta. Cyklus je příkladem Höllerovy představy uměleckého díla
jako organicko-energetického systému, jehož jednotlivé součásti
mají jednotný strukturní základ, analogický lidskému genomu.
Dodatečně zkomponovaný obraz Smutek sfér odkazuje na třísvazkové Sféry Petera Sloterdijkse – tomuto filozofovi a Höllerově zesnulé manželce je také cyklus připsán. Sloterdijks používá
termín sféra pro každý prostor zkušenosti a pocitu, ve kterém
dvojice lidí tvořící polaritu páru dojde ke společně chápanému
vztahu sounáležitosti. Tento vztah je však ohrožován nestabilitou, přičemž nejvážnějším soupeřem je smrt.

PAVEL ŠNAJDR
PAVEL ŠNAJDR absolvoval na JAMU v Brně nejprve
kompozici a poté dirigování. Za své skladby byl dvakrát oceněn
ve skladatelské soutěži Generace a byl členem skladatelského
sdružení Bezmocná hrstka. S brněnským souborem Ars incognita premiéroval na 40 skladeb soudobých autorů, z nichž některé nahrál na CD. V roce 2001 měl soubor samostatný koncert na festivalu Pražské jaro. V letech 2001-08 byl dirigentem
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V letech 2004–07 byl zároveň
angažován v Národním divadle Brno, se kterým se zúčastnil
také japonského turné. Od sezony 2007 byl přizván jako host ke
spolupráci do Státní opery Praha. Od sezony 2008/09 vstoupil
ve Státní opeře Praha do stálého angažmá. Od sezony 2011/12
je šéfdirigentem opery Moravského divadla Olomouc.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ byla založena
v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, od roku 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993)
nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující
historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku
1887. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno
se jménem prof. Františka Vajnara. Současným šéfdirigentem
FHK je Ondřej Kukal, hlavním dirigentem Andreas Sebastian
Weiser. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou
interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro
tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku
2005 Filharmonie Hradec Králové pořádá festival Hudební fórum Hradec Králové.
(MH)

Dny Arvo Pärta
2.-4. 11. 2011

Dny Arvo Pärta se konají pod záštitou
Estonského velvyslanectví v Praze

Středa 2. 11. 2011
17.00 Foyer FHK
VÝSTAVA – VERNISÁŽ
Arvo Pärt známý i neznámý
(Arvo Pärt tuntud ja tundmatu)

Putovní výstava, která vznikla při příležitosti 70. narozenin
Arvo Pärta, mapuje pohnutý a pestrý život skladatele od dětství
až po nedávnou současnost. Zprostředkovává unikátní archivní
fotografie, snímky pořízené estonskými a světovými špičkovými
fotografy, kopie rukopisů Arvo Pärta a další pozoruhodný
dokumentační materiál. Výstava byla poprvé instalována
v prostorách Estonského muzea divadla a hudby v Tallinnu (Eesti
Teatri- ja Muusikamuuseum) na přelomu let 2005 a 2006, poté
byla představena v řadě dalších zemí.
Výstava trvá do 24. 11. 2011.
Otevřeno v pracovní dny 9.00–17.00 hod. a v době koncertů.

----------

Čtvrtek 3. 11. 2011
20.00 Artkino Centrál
DOKUMENT
24 preludií k fuze (24 prelüüdi ühele fuugale)

Režisér DORIAN SUPIN (1948), nejvýznamnější filmový
životopisec Arvo Pärta, vytvořil hned několik dokumentů
o tomto skladateli. 24 preludií k fuze je jeho nejznámější snímek,
jehož snahou je představit Pärta především jako osobnost. Fuga
v názvu filmu symbolicky vyjadřuje Pärtův život, zatímco preludia
slouží k osvětlení jeho některých momentů.

Estonsko, F-Seitse Films, 2002, barevný, 87 min.,
s anglickými a českými titulky
Režie: Dorian Supin

ARVO PÄRT

Pátek 4. 11. 2011
3.00, 6.00, 9.00, 12.00,
15.00, 17.30, 19.00

GENTLEMAN SINGERS

KATEŘINA CHROBOKOVÁ

Společný projekt vokálního souboru Gentlemen Singers a varhanice Kateřiny Chrobokové je volně inspirovaný officiem (tzv.
hodinkami), tedy liturgickým cyklem osmi obřadů rozvržených
na určité hodiny v průběhu jednoho dne. „Hodinky“ slouží jako
prostředek k naslouchání Božímu slovu, vstupování do tajemství
Ježíše Krista a spásy a neustávajícímu modlení. Duchovní povaha
tvorby Arvo Pärta k „zasazení“ jeho hudby do „rámce“ officia
přímo vybízí, třebaže skladatel „hodinky“ jako takové nezhudebnil.
V průběhu celého dne zazní Pärtovy skladby pro sbor a capella,
sbor s průvodem varhan a díla pro sólové varhany. Většina z těchto
děl pochází z Pärtova nejslavnějšího období (tintinnabuli).
Královéhradecký VOKÁLNÍ SOUBOR GENTLEMEN SINGERS
byl založen roku 2003 a během své krátké historie se stal žádaným
seskupením u nás i v zahraničí. Široký repertoár souboru sahá
od gregoriánského chorálu až po úpravy moderních populárních
melodií; stěžejní částí je tvorba 19. a 20. století, současné skladby
často zkomponované nebo upravené přímo pro Gentlemen Singers
(Jan Vičar, Jaroslav Krček, Stephen Hatfield, Mark van Platen
ad.) a lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska. Ve spolupráci
s Filharmonií Hradec Králové soubor pravidelně pořádá abonentní
cyklus Komorní večery s Gentlemen Singers. V roce 2008 obsadil
2. místo na prestižním soutěžním festivalu Tolosa Choral Contest.
Varhanice a cembalistka KATEŘINA CHROBOKOVÁ je výraznou
osobností na dnešní hudební scéně. Interpretuje hudbu různých
stylových období, zvláštní pozornost pak věnuje propagaci hudby
soudobé a inspiruje skladatele k tvorbě kompozic napsaných přímo
pro ni. Spolupracovala mj. s dirigentem Josem van Immerseelem
a jeho souborem Anima Eterna, pravidelně vystupuje s předními
českými orchestry, prezentuje se na prestižních tuzemských
i zahraničních festivalech (Pražské jaro, Klara Festival v Bruselu
atd.). Svou mezinárodní kariéru zahájila vítězstvím na Oundle
International Organ Festival v Anglii. Od té doby koncertovala
v mnoha zemích Evropy i v zámoří.
(VM)

KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA
(3.00-15.00 hod.)
KAPLE SV. KLIMENTA
(17.30 a 19.00 hod.)
„CÍRKEVNÍ HODINKY“
S ARVO PÄRTEM
Arvo Pärt

Solfeggio (1964), Most Holy Mother of God
(2003), And One of the Pharisees… (1990),
Bogorodice Děvo (1990), Magnificat (1989),
Da pacem Domine (2004), Summa/Credo (1977),
The Beatitudes (1990/1991), De profundis/Žalm
129 (1980), Pari intervallo (1976/1980), Mein Weg
hat Gipfel und Wellentäler (1989), Trivium (1976),
Annum per annum (1980)

Vokální soubor Gentlemen Singers
Kateřina Chroboková varhany

Pátek 4. 11. 2011 20.00
Sál Filharmonie
----------

Arvo PÄRT

Nekrolog op. 5 (1960)

Arvo PÄRT

Symfonie č. 3 (1971)

1. (attacca)
2. (attacca)
3.

* * * přest áv ka * * *

Arvo PÄRT

Lamentate pro klavír a orchestr (2002)

věnováno Anishi Kapoorovi a jeho soše Marsyas
1. Minacciando
2. Spietato
3. Fragile
4. Pregando
5. Solitudine – stato d’animo
6. Consolante
7. Stridendo
8. Lamentabile
9. Risolutamente
10. Fragile e conciliante

Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Marrit Gerretz-Traksmann klavír
Kaspar Zehnder dirigent

Premiéra Lamentate Arvo Pärta před sochou Marsyas Anishe
Kapoora v Tate Modern
Tři skladby, uváděné v chronologickém pořádku podle data vzniku, pocházejí z různých tvůrčích etap estonského
autora ARVO PÄRTa (*1935). Program dnešního koncertu tak
představuje jakýsi nástin vývoje slohu jednoho z nejvýznamnějších světových skladatelů současnosti. Pärt vystudoval kompozici na konzervatoři v Tallinnu u Heino Ellera. Ještě za studií začal pracovat jako zvukový inženýr v Estonském rozhlase
(1958–1967). Byl jedním z prvních skladatelů na teritoriu bývalého Sovětského svazu, kteří svou pozornost obrátili k západoevropské Nové hudbě; ve své tvorbě uplatňoval seriální techniku, koláž, aleatoriku a další modernistické výdobytky. Pärtova
orchestrální prvotina – jednovětý Nekrolog op. 5 z roku 1960
– je dodekafonické dílo, které skladateli zajistilo v kruzích stejně smýšlejících kolegů uznání, posílené i dalšími skladbami
(Perpetuum mobile, Koláž na téma BACH, Pro et contra, dvě
symfonie), současně ho ale předurčilo k nemilosti ze strany oficiálních struktur.
Pärtovo avantgardní období, které později sám autor
v jednom z rozhovorů přirovnal k jakémusi druhu nemoci, z níž
se vyléčil až v polovině 70. let, vyvrcholilo polystylovou kantátou Credo (1968). Poté se skladatel stáhl do ústraní a ponořil se
do studia středověké hudby. Na několik let téměř přestal komponovat; jednou z mála výjimek této přechodné fáze byla Symfonie č. 3 (1971, věnovaná dirigentovi Neeme Järvimu), která
naznačila, jakým směrem se měl Pärt ubírat v následujícím ob-

dobí. Třívěté dílo, v němž všechny části na sebe navazují bez
přerušení, se vyznačuje gotickou majestátností; komplikovanost, chromatiku a náhlé kontrastní zvraty předchozích skladeb
v něm nahradila jednoduchost, diatonika a statičnost, více než
nápadně se tu odrážejí vlivy staré hudby – gregoriánského chorálu a rané polyfonie. Definitivní proměnu své hudby však Pärt
poprvé manifestoval až v roce 1976, v kratičké klavírní skladbě
Für Alina. Jí začalo Pärtovo nejslavnější období, autorem nazvané tintinnabuli (z latinského slova tintinnabulum – zvoneček)
a charakterizované jako „dobrovolný útěk do chudoby“ (základem je melodie postupující po sousedních tónech a triádový
hlas tintinnabuli, navozující dojem doznívání). Roku 1980 Pärt
emigroval do Vídně a o rok později se natrvalo usadil v Berlíně.
Do Estonska se začal vracet teprve po jeho osamostatnění.
V Lamentate (2002) Pärt slevil ze své zvukové asketičnosti. Jako mimohudební inspirace mu posloužila monumentální socha Marsyas od britského sochaře indického původu
Anishe Kapoora. „Můj první dojem při pohledu na tuto sochu
byl ten, že já coby živá bytost stojím před svým vlastním mrtvým tělem,“ říká skladatel. „Jako by si se mnou pohrál čas, jako
by to byla budoucnost a přítomnost současně. V ten moment
jsem svůj život viděl v úplně jiném světle. Obestřel mě silný pocit, že dosud nenadešla doba na umírání, a sám sebe jsem se
ptal, co ještě mohu v čase, který mi zbývá, dokázat. To, co jsem
složil, je nářek, ale nikoli nad mrtvými, nýbrž nad živými, nad
námi, co se potýkáme s bolestí a marností tohoto světa.“ Klavír
tu vystupuje v roli individua, které svou mohutností přitahuje
naši pozornost (analogicky Kapoorově soše). Samotná hudba
je výrazně ovlivněna strukturními vlastnostmi (počty slabik,
akcenty, interpunkcí atd.) staroslověnského duchovního textu
– troparu ze starobylého mnišského obřadu zpěvu dvanácti žalmů. Lamentate poprvé zaznělo v únoru 2003, příznačně v galerii Tate Modern před Kapoorovou sochou.
Estonská klavíristka MARRIT GERRETZ-TRAKSMANN, absolventka Estonské hudební akademie v Tallinnu
a Sibeliovy akademie v Helsinkách, patří ve své zemi k vyhledávaným komorním interpretům. Spolupracovala s řadou domácích i zahraničních hudebníků, je členkou známého ansámblu
NYYD, nejintenzivněji je však její činnost spjata s Novým tallinnským triem (Uus Tallinna Trio). Vystupuje též jako sólistka
s orchestry (mj. s Tallinnským komorním orchestrem, Estonským národním symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem Białystok). Zaměřuje se na provozování soudobé –
zvláště estonské – hudby, nevyhýbá se ale ani klasickému repertoáru. Nahrávala pro firmy ECM a Harmonia mundi. Za jeden z
klíčových okamžiků své dosavadní kariéry považuje provedení
Lamentate Arvo Pärta v polském Białystoku v roce 2003 a možnost nastudování tohoto díla v úzkém kontaktu s autorem. Od
roku 1997 působí pedagogicky na Estonské hudební akademii.

MARRIT
GERRETZ-TRAKSMANN

KASPAR ZEHNDER

Švýcarský dirigent KASPAR ZEHNDER studoval klasické jazyky na gymnáziu v Bernu, hudební vzdělání získal na
bernské Akademii umění (obory flétna, klavír, hudební teorie
a dirigování). Mistrovskými kurzy prošel v Curychu, Paříži
a Sieně u dirigentů, jako jsou Ralf Weikert, Horst Stein nebo
Werner-Andreas Albert. V letech 1997–2006 působil pedagogicky na bernské Akademii umění a vedl též její orchestr. V letech 2005–2008 byl šéfdirigentem Pražské komorní filharmonie. Roku 2007 debutoval v milánské La Scale. Diriguje přední evropské orchestry a spolupracuje s významnými sólisty. Je
uměleckým vedoucím festivalu Murten Classics a hudebním
ředitelem Centra Paula Klee v Bernu, při němž založil i Ensemble Paul Klee, orientující se na hudbu 20. století. Ve spolupráci s Magdalenou Koženou připravuje CD, jehož vydání plánuje
prestižní firma Deutsche Grammophon.
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
patří k předním a zároveň nejstarším českým orchestrálním tělesům. Vznikl v roce 1926, jeho počátky byly spojeny s vysíláním Radiojournalu. Po roce 1945 se proměnil ve velký symfonický orchestr, s nímž jako šéfdirigenti pracovali Karel Ančerl,
Alois Klíma, Jaroslav Krombholc a František Vajnar, jako hosté
v něm působili mj. Václav Talich, Václav Neumann, Libor Pešek, Gennadij Rožděstvenskij nebo Charles Mackerras, vlastní
skladby s orchestrem provedli Sergej Prokofjev, Arthur Honegger, Aram Chačaturjan či Krzysztof Penderecki. V letech 1985–
2011 stál v čele SOČRu Vladimír Válek, pod jehož vedením se
orchestr vypracoval na vysokou profesionální úroveň. Těleso je
ceněno pro jeho bohaté nahrávací aktivity, významná je i jeho
koncertní činnost doma a v zahraničí. Od sezóny 2011–2012 je
šéfdirigentem Ondrej Lenárd.
(VM)

Úterý 8. 11. 2011 20.00
Sál Filharmonie
----------

Iannis XENAKIS
Nómos α (1965/1966)

1. β
2. γ
3. α
4. β
5. γ
6. α

Wolfgang RIHM

IANNIS XENAKIS

Styx a Léthé, hudba pro violoncello a orchestr (1997/1998)
* * * přest áv ka * * *

Matthias PINTSCHER

Reflections on Narcissus pro violoncello a orchestr (2004/2005)
1. Reflection I
2. Reflection II
3. Reflection III
4. Reflection IV
5. Reflection V

WOLFGANG RIHM

Filharmonie Brno
Jan-Filip Ťupa violoncello
Peter Vrábel dirigent

MATTHIAS PINTSCHER

IANNIS XENAKIS (1922–2001), žák Honeggera, Milhauda, Messiaena a spolupracovník Le Corbusiera, vyvinul
na základě své lásky k architektuře a matematice kompoziční
systém, který se opíral o nové možnosti počítačové techniky.
Nevšední, neslýchané, jedinečné bylo pro něho výsledkem
střetnutí známého a neznámého, určeného a náhodného, logického řádu a interpretační svobody. Nómos α, první skladba
pro sólové violoncello konstruovaná počítačem, je založena na
matematické teorii pravděpodobnosti zpracované skladatelovým vlastním počítačovým programem. Xenakis označil svou
poctu starořeckému matematikovi a hudebnímu teoretikovi
Aristoxenovi z Tarentu a matematikům E. Galoisovi a F. Kleinovi jako Musique symbolique. V označení se skrývá poukaz
na formální stránku skladby, která je výsledkem početních
operací algebraických symbolů (nomos znamená v řečtině pravidlo, zákon nebo melodický modus). Skladba je organizována,
obdobně 6 plochám krychle, do šestidílného útvaru, jehož jednotlivé části jsou spojeny mezihrami. Podle Siegfrieda Palma,
jemuž je skladba věnována, požaduje Xenakis v Zákonu alfa absolutní sebeodevzdání cellisty. Při této kaskádě neobvyklých intonačních a rytmických operací, zvuků a souzvuků tónů a šumů
nezbývá posluchači než opustit tradiční estetická očekávání a
vydat se za „jedinečným“ ve smyslu Xenakisova přání: „Chci
tvořit hudbu dosud neoposlouchanou, vpravdě neslýchanou.“
WOLFGANG RIHM (*1952) je fenomén nadživotní velikosti – jak svými encyklopedickými znalostmi, tak svou tvorbou, čítající přes 400 děl a rovněž zahrnující všechny obory.
Tyto dimenze má i jeho další působení: jako učitele (je profesorem na Hochschule für Musik v Karlsruhe), autora textů (které
byly včetně rozhovorů vydány ve více svazcích), přednášejícího
(je charizmatickým řečníkem) a člena řady německých veřejných grémií. Je známý svým subjektivním, neteoretickým přístupem k tvůrčí činnosti a menším zájmem o prekompozici –
strukturování tónového materiálu pomocí konstruktivistických
postupů. Tím – stejně jako prohlášením, že hudba by měla více
mířit na instinkty a atavismy nežli na intelekt – vystoupil v 70.
letech 20. století ze stínu stockhausenovské avantgardy.
Příkladem Rihmova unikátního myšlení je jeho korespondence ke skladbě Styx a Léthé adresovaná uměleckému řediteli festivalu Donaueschinger Musiktage, Arminu Köhlerovi.
Ovidius obohatil příběh Narcise – řeckého mladíka
sklánějícího se nad vodní hladinou, jenž spatří odraz své tváře, zamiluje se do něho a podlehne palčivému ohni sebelásky
– o setkání s nymfou Echo, jíž z trestu za dřívější mnohomluvnost nezbývá než útržkovitě reflektovat Narcisův vzdálený hlas.

PETER VRÁBEL

JAN-FILIP ŤUPA

Opravdovým popudem ke kompozici Reflections on Narcissus
(Zamyšlení nad Narcisem) se nicméně stalo setkání MATTHIASE PINTSCHERa (*1971) s cyklem šesti prací amerického
malíře Cy Twomblyho „Narcissus“ z roku 1960. Pintscher, velký
objev mezi mladými německými skladateli, se nezabývá příběhem, nýbrž jeho symbolickým významem: zrcadlením a vlnami
reminiscencí (ozvěn) v akustickém prostoru. Oproti Narcisovi,
představujícímu skladatelovu subjektivitu, přikládá Pintscher –
podle vlastních slov – důležitější roli nymfě Echo, která znázorňuje dialogickou objektivitu zvuku (viz dialog sólisty se sólovým
violoncellem orchestru). Pro skladatelův hudební jazyk se stala
typickou práce s dokonale zinstrumentovanými, do času rozprostřenými zvukovými impulzy a vykomponovanými akustickými reakcemi na ně. Utváření hudební formy může připomínat
skákání míčku v uzavřeném prostoru. Jak řekl skladatel: „Slova
(jedno v jaké formální souvislosti) ‚vpisují‘ do mé hlavy ‚zvukové prostory‘... Těmto zvukovým prostorům, které jsem sám ‚nevybudoval‘, ale v sobě samém potkávám, jsem vždy důvěřoval, a
jsem proto – naštěstí – ‚hmatatelný‘. Moje skladba často vzniká z
různých prostorů a zvukových stavů, které se samy v sobě pohybují. V takovéto pohybující se formě sleduji vyprávěcí, mluvící,
mluvit chtějící dramaturgii, která vytváří souvislosti mezi exponovanými stavy.“ Nádherný dozpěv violoncella pak potvrzuje
skladatelův výrok: „Moje hudba důvěřuje poetické síle.“
PETER VRÁBEL je slovenský dirigent působící v Praze,
šéfdirigent Orchestru Berg. Je neúnavným a originálním propagátorem nové hudby, aktivně spolupracuje se soudobou českou
skladatelskou špičkou a prostřednictvím nejrůznějších projektů
vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé

Serge Baudo, David Robertson ad. Z mnoha desítek sólistů stačí
jmenovat Svjatoslava Richtera, Gidona Kremera, Yefima Bronfmana, Rudolfa Buchbindera, Olgu Kernovou, Fazila Saye a Sofii
Jaffé. Filharmonie Brno vyniká nahrávkami v televizi, v rozhlase
i na CD. Diskografie orchestru je po 53 letech studiové práce
impozantně obsáhlá a zrcadlí jeho repertoárovou orientaci na
tvorbu Leoše Janáčka a na hudbu dvacátého století.
(MH)

FILHARMONIE BRNO

generace. Přestože se zaměřuje na novou hudbu, koncerty doplňuje hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá
i dobovou interpretací. Je držitelem Ceny Gideona Kleina.
V roce 2010 získal od České hudební rady (sekce Mezinárodní
hudební rady při UNESCO) ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.
JAN-FILIP ŤUPA studoval v Düsseldorfu, Londýně,
Mohuči a Frankfurtu n. M. Byl stipendistou Umělecké nadace spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko (Kunststiftung
NRW). Působil v rámci mistrovských kurzů na Mezinárodním cellovém festivalu v Kronbergu a na Hudebním festivalu
Schleswig-Holstein. V roce 2005 vystoupil v programu pořádaném Londýnskou violoncellovou společností ve Wigmore
Hall k poctě B. Greenhouse. Je pravidelným hostem Ensemble
Modern ve Frankfurtu n. M., musikFabrik v Kolíně n. R. a na
festivalech Biennale di Venezia, musica Strasbourg, Lucerne
Festival, Salzburger Festspiele, v Alte Oper Frankfurt, Radialsystem Berlin či v rozhlasových produkcích stanic Hessischer
Rundfunk a WDR. Dostalo se mu vyznamenání a podpory Německé hudební rady (Deutscher Musikrat). Spolupracuje s labelem Cybele.
FILHARMONIE BRNO – orchestr v srdci Evropy –
představuje se svými 105 hráči jeden z největších středoevropských orchestrů, jenž se rozsahem i úrovní svého působení řadí k velkým orchestrům pražským i k proslulým tělesům
z nedaleké Vídně. Brněnská filharmonie hraje na festivalech
a v koncertních síních celého světa. Spolupracuje s věhlasnými
dirigenty a hvězdnými sólisty. Z dirigentských osobností jsou
to Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras (čestný dirigent FB),

Styx a Léthé

Jsem moudrý

Wolfgang Rihm
Karlsruhe, 25. 8. 98

Nyní analyzuji svou skladbu.			
Skladba začíná na začátku. Využívá nejmodernějších skladebných
technik, které ještě nikdo nezná. Je velice krásná. Velice kritická.
Velice komplexní. Velice, velice jednoduchá. Nic se neopakuje. Je
velice komplexní. Ale také celistvá. Je nádherná, jedinečná, velice
inteligentně zkonstruovaná. Už Adorno říká, a Luhmann v tom
shledává pozdější potvrzení McLuhanovo, že Derrida má pravdu,
když oproti Heinrichu Köselitzovi táhne do pole, neboť tento je na
omylu, když se domnívá, že ne všeho množství dobrých mandlových chlebů je do třetice. (Srv. De Institutione Musica: Tres esse
musicas).
Z toho vyplývá význam mého díla pro přicházející tisíciletí. Obzvláště takt 19 ve své úplnosti je ukazatelem za hranice příštího
tisíciletí. Dá se vynechat, anebo se musí hrát opakovaně!

Milý Armine Köhlere,
konečně jsem zešílel! Tak daleko to se mnou dojde díky úvodním
textům programových brožur a jejich sepisování. V příloze tedy
další.
Prosím: já sám zkoriguji natipované konečné znění
a: pokud budete chtít, pronesu text do mikrofonu. Při pročítání
jsem pocítil (v duchu šílenců přecitlivě), že se tam slyšitelně odehrává něco z rozhlasové hry.
Vydržte, až do obdržení faxové kopie
včetně zdravice překypující pozdravy
Váš Wolfgang Rihm
Dílo. Uvedení k uvádění. Posila pro [třesoucí se] kolena?
I
Každý, a téměř každý, ví, co si myslím o skladatelově „uvádění do
díla“ v programové brožuře.
Tak tedy. Navzdory všemu zřejmá sadomasochistická uzpůsobenost všech zúčastněných působí jedním směrem, takže
a) sadistický dotaz mě vždy dosáhne, ačkoliv
b) každý, a téměř každý, ví, že uhodím zpět, že při tom
c) velice trpím, ač se zároveň usmívám.
Jediný důvod k otištění v programu, navzdory námitkám proti
„uvádění do díla“, je: Každý, a téměř každý, rád čte během prvního uvedení v programové brožuře. Možnost nepozorovaně rozšiřovat touto cestou lidovou osvětu by neměla zůstat nevyužita.
Sestavil jsem dohromady něco, co by mohlo dát možnost laikovi mužského i ženského pohlaví, ano, i odborníkovi bez zájmu
a jeho ženskému protějšku, tu či onu problematiku vytušit.

III
„Ve Styx! Už zase Akademie! Úvod si musím ze chřtánu vyrvat.
Spolkne se, jak se to vyplivne. A hladové jsou nenažrané mouchy
z Baar (pro českého čtenáře: označení kraje kolem Donaueschingen, kde se po desetiletí konají festivaly současné hudby). U všech
čertů, odkud mají ta slova přijít? Ví to někdo?? – budu se muset
bránit, dozvědět se to, aby mé spisy nedaly podnět k novým nedorozuměním?“
Tak podobně: Ludwig van Beethoven, v jednom svém obchodním
dopise z 13. srpna 1825 (psaném ve Villingen).
IV
(Na toto místo měl přijít Hamannův citát. Ten samý, který je později k přečtení v Double-Variation. – To se hodí, tak vznikne volný
prostor.
Asi takový:

II
Můj kus je velice hezký
Složil jsem ho já sám

Mohl bych tam něco vepsat. Možná poukaz, zcela malý, že forma

Double-Variation má mnoho společného s mou tvorbou. Ne, ne
zásadně, ale mnohdy, častěji, snad, stále řidčeji, málo a hodně,
více a hodně, velice hodně, naprosto nic. To by možná bylo hodně
nápomocné. Ale to opět odvádí pozornost od poslouchání. Proto
toho nechám, zatímco jsem se mezitím rozhodl, že nechám otisknout obě varianty, neboť

Přeci, to je ono. Ano.
VII
Zde ještě plán formy:

1. je to více
2. poučné a
3. objasňuje to snad to či ono neobjasněné, anebo také ne.)
V
Styx a Léthé. Titul pochází ještě z počáteční fáze skladebného procesu, když ještě vše mělo být zcela jiné. Ale všechno se naprosto
změnilo. Nechal jsem název stát. Neb, podzemní formy toku to
měly být a také se jimi staly. I když jiné. A ta „nenáviděná“ řeka
Styx zůstává vlastní silou nepřekonatelná. Olověná, bezedná –
snad jezero? A Léthé, zapomnění, je snad podobná hudbě: hudba
je jako horská sluje, která svým jménem napovídá, že nejen označuje, ale také něco skrývá. Pravdu? A-Lethe-ia? (Pozn. překl.: v
řečtině se ze slova „skrytý“ přidáním předpony stává slovo „neskrytý, zjevný, pravdivý“.) Hudba „zapomíná“, zřetelně vnímatelná, okamžitě zapomíná své před tím: zapomíná sama sebe. To se
dá cítit, spolucítit. Nervový subjekt, nervy jako drátěné struny (!)
cukají a chvějí se z hloubi do výše. Tam to zpívá. Jako kov. Vše je
plné energie, snad divočina. Snad opětovná temná hra? Monodrama? Na začátku tomu tak nemělo být. Mělo to být přidušené,
chladné, cudné, klasické, tekoucí na hraně slyšitelného. Proč přišlo
všechno jinak? Nevím to. Tažte se sami. Tam to přichází.

Wolfgang Rihm

VI
Skladba je věnována Lucasi Felsovi. Doufám, že se mu bude líbit.
Je velice těžká na hraní.
Mně se líbí. Ne, ještě nevím – ano. Navzdory.
Premiéra bude v Donaueschingen.
Hans Zender bude dirigovat.
Je nahá.
Je krásná. Jsem pyšný.
Ano, líbí se mi. Anebo?
Mám ji rád.
Hle, už přichází.
Ne?

Po d ěkován í
Filharmonie Hradec Králové děkuje panu Jiřímu Ťupovi za laskavou spolupráci na dramaturgické koncepci a realizaci koncertu 8. 11. 2011, jakož i na výkladových textech k tomuto koncertu, zvláště pak za překlad textu Wolfganga Rihma.

PR A Ž SK Ý F I LHA RMONICKÝ SB OR a FIL HA RMONIE HR A DEC KR Á LOVÉ
( Hudební fór um 2 0 08)

Pátek 11. 11. 2011 20.00
Sál Filharmonie
----------

Karel HUSA
Cheetah (2007)

Karel HUSA

Hudba pro Prahu 1968 (pro symfonický dechový orchestr, 1969)
1. Introduction and Fanfare. Adagio – Allegro
2. Aria. Moderato molto
3. Interlude. Misterioso
4. Toccata and Chorale. Vivace – Adagio
* * * přestávka * * *

John CORIGLIANO

Circus Maximus (Symfonie č. 3 pro velký dechový soubor, 2004)

1. Introitus
2. Screen / Siren
3. Channel Surfing
4. Night Music I
5. Night Music II
6. Circus Maximus
7. Prayer
8. Coda: Veritas

KAREL HUSA

Filharmonie Hradec Králové (Corigliano)
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky (Husa, Corigliano)
Plk. Václav Blahunek dirigent (Husa)
Stanislav Vavřínek dirigent (Corigliano)

JOHN CORIGLIANO

Zeměpisný směr životní pouti pražského rodáka KARLA HUSY (*1921), držitele Pulitzerovy a Grawemeyerovy ceny
(1969, resp. 1993), diktovali jiní. Až americké občanství udělené v roce 1959 a bezmála čtyřicetileté působení na Cornell
University v Ithace poskytlo bezpečné zázemí svobodymilovnému tvůrci, držícímu se Cocteauovy myšlenky: „Někteří lidé
chtějí vyjádřit velkými gesty něco malého a my chceme malými
gesty vyjádřit něco velkého.“ Skladatelova elegie nad ztracenou
národní svobodou, Hudba pro Prahu 1968, dosáhla neuvěřitelných dvanácti tisíc provedení a stala se nejúspěšnější orchestrální skladbou své doby. Kompozici spojují podle autora tři
hlavní ideje. První a nejdůležitější myšlenkou je píseň Ktož jsú
boží bojovníci, byť nezazní nikdy celá. Druhou je všudypřítomný velkolepý zvuk zvonů, jenž v Praze, nesoucí přídomek „stověžatá“, vyjadřuje na jedné straně zármutek a neštěstí, na straně
druhé je symbolem vítězství. Poslední myšlenkou je motiv tří
akordů, které se poprvé, velice měkce, objevují pod pikolovým
sólem na začátku skladby v dechových nástrojích a později vystupují v extrémně silné dynamice, např. uprostřed tragické
Arie. Úvodní ptačí zpěv (pikolové sólo) symbolizuje svobodu,
které se Praze během její tisícileté historie příliš nedostalo. Brzy
po washingtonské premiéře (1969) vypracoval skladatel i partituru pro obsazení symfonického orchestru. Kompozice Cheetah (Gepard), (2007) je portrétem nádherného divokého zvířete, nyní ohroženého druhu – jeho barev, pohybů, síly, rychlosti
– a nakonec vyčerpání po neúspěšném pronásledování.
JOHN CORIGLIANO (*1938) je jedním z nejuznávanějších amerických skladatelů. Za svou Symfonii č. 1 získal
Grawemeyerovu cenu (1991), za hudbu k filmu Krvavé housle
Cenu Akademie (Oscara, 1999) a za Symfonii č. 2 Pulitzerovu cenu (2001). Je držitelem čtyř cen Grammy (včetně tří za
nejlepší soudobou skladbu – 1991, 1996, 2008). Dříve než přichází na řadu jakýkoliv hudební materiál, začíná Corigliano
proces kompozice představou tvaru, architektury. Touha realizovat prostorový koncept, obklíčení publika hudebníky, dala
vzniknout vizi arény i titulu skladby Circus Maximus. Ten platí
v přeneseném i konkrétním slova smyslu. Evokuje jak rozpoutání sil, tak skutečnou římskou arénu pro tři sta tisíc diváků.
Paralela mezi hlubokým úpadkem starého Říma, hledajícího
stále divočejší zábavu, a dnešní dobou zaplavovanou násilím
na stovkách televizních kanálů je zjevná. Skladba vyjadřuje obrovitost tohoto barbarství i jeho schopnost poutat pozornost.
Ve třetí části (Přepínání kanálů) se hudba proměňuje střihem,
stiskem tlačítka na ovladači. Klid přírody s voláním zvířat přináší první z Nočních hudeb, druhá odráží a evokuje puls skryté

Plk. VÁCLAV BLAHUNEK

STANISLAV VAVŘÍNEK

energie města. Jako předzvěst finálního zjevení pravdy vystřídá
karneval zvukové aktivity (Circus Maximus) Modlitba se spojem akordů, kterým se v hymnech 15. a 16. století podkládalo
zvolání Amen.
VÁCLAV BLAHUNEK vystudoval obory hra na klarinet a dirigování na HAMU v Praze, tamtéž obhájil doktorskou
práci. Ve funkci dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České
republiky působí od roku 1999, v roce 2009 byl jmenován do
funkce ředitele tělesa a zároveň i jeho šéfdirigenta. Spolupracuje
s řadou domácích i zahraničních orchestrů, včetně amerických.
V oblasti repertoáru symfonické dechové hudby klade důraz na
provádění původních kompozic českých i zahraničních autorů.
V rámci koncertů MHF Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře Hudbu pro Prahu 1968 Karla Husy.
STANISLAV VAVŘÍNEK studoval na Konzervatoři
Brno a pražské AMU. V letech 1994–98 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru, který pod jeho vedením
získal řadu prvních míst na soutěžích doma i v zahraničí. Jako
host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními
orchestry včetně České filharmonie, Symfonického orchestru
hl. m. Prahy FOK, Pražské komorní filharmonie, Filharmonie
Brno, Slovenské filharmonie, Hamburských symfoniků, Polské
baltské filharmonie Fryderyka Chopina v Gdaňsku aj. V letech
1999–2008 působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice. V roce 2008 se stal šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů. Od roku 2006 působí jako pedagog
v oboru dirigování na pražské AMU.

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY je velký dechový orchestr, který od roku 1945 vysoce
profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen
doma, ale i v zahraničí. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajištění hudebního
doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě,
především při státních návštěvách a nástupních audiencích velvyslanců. Orchestr je také významným kulturním reprezentantem Policie České republiky. Mezi nejvýznamnější každoroční
koncertní aktivity orchestru patří hostování na Mezinárodním
hudebním festivalu Pražské jaro. Těleso má na svém kontě více
než dvacet profilových CD.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ byla založena
v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové,
o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, od roku 1987 na Státní symfonický orchestr
Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese
orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku
1887. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno
se jménem prof. Františka Vajnara. Současným šéfdirigentem
FHK je Ondřej Kukal, hlavním dirigentem Andreas Sebastian
Weiser. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou
interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro
tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku
2005 Filharmonie Hradec Králové pořádá festival Hudební fórum Hradec Králové.
(MH)

Scénografie a světelný design:
Jaromír Vlček
Dramaturgie a muzikologické texty:
Mgr. Marek Hrubecký
Mgr. Vítězslav Mikeš (Dny Arvo Pärta)

Zpravodajský pořad Minuty regionu
Každý všední den aktuální informace
z Královéhradeckého a Pardubického kraje
politika - kultura - krimi ... jsme tam, kde se něco děje!

Vysíláme na sdílených kmitočtech s TV Prima - každý všední den 17:40 - 18:00hod.

VAŠE REGIONÁLNÍ TELEVIZE...

www.rta.cz

VZP - vaše jednička
ve zdravotním pojištění
www.vzp.cz
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Festival je připraven za finanční podpory statutárního města Hradce Králové,
královéhradeckého kraje a ministerstva kultury ČR
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Mediální partneři
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