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Gabriela Demeterová – lidem chci dát všechno Dirigent Leoš Svárovský
Houslistka, violistka, sólistka sv,tových orchestr2, první 6eská 8nalistka a absolutní vít,zka Mezinárodní houslové sout,že
Yehudi Menuhina v Anglii, 6lenka um,lecké rady Akademie múzických um,ní v Praze, držitelka ocen,ní "Žena roku 2005"
v sout,ži prestižního 6asopisu Prague Leaders Magazine…
V!tšina vyjmenovaných ozna1ení
a titul5 je vám možná v souvislosti
se známou 1eskou virtuoskou známá. Mohli bychom vás dopodrobna
zahrnout informacemi o vzd!lání

Gabriely Demeterové, o sout!žích,
které absolvovala a cenách, které
vyhrála, o sv!toznámých pódiích, na
nichž koncertuje a vyjmenovat jména slavných osobností a orchestr5,
s nimiž spolupracuje, v1etn! toho,
který ona sama založila.
Mén! známé je napF. to, že hraje už od tFí let a vyrostla na operetách, protože její babi1ka zpívala
v Karlínském divadle. Má velmi
ráda kon! (i na nich jezdí) a pravideln! absolvuje dlouhé procházky
se svým psem. Je aktivním hrá1em
po1íta1ových her a mezi její oblíbené zp!váky patFí Sting, Phil Collins
nebo Peter Gabriel. Oíká o sob!, že
je knihomol (zajímá ji historie) a
ráda chodí do kina (n!kdy i na dva
Qlmy za sebou).
V kv!tnu 2005 pokFtila populární
skupina „Sto zvíFat“ (P. Ostrouchov)
DVD "Jste normální?" se záznamem

živého koncertu z pražské Akropole,
na kterém vystoupila také Gabriela
Demeterová jako jediný exkluzivní
host z oblasti vážné hudby. V aranži
P. Ostrouchova zahrála Gabriela Demeterová se "Sto zvíFaty" populární
Largo od A. DvoFáka ze symfonie
Z Nového Sv!ta a hit "Sto zvíFat"
s názvem Dáma s `ápem.
V jednom z mnoha rozhovor5
Fekla: „Jsem zvyklá d!lat v!ci naplno. Dám tam t!m lidem v hledišti
všechno, i kdybych tam m!la umFít.
Jsem tam pro n!, položím se do
toho, i když je mi blb!, je mi to jedno. Je to krásná práce. Kolika lidem
je 1lov!k schopen b!hem jednoho
ve1era dát zážitek.“
A jak vidí pozici vážné hudby
v sou1asném sv!t!? „Optimisticky.
Asi trochu negativn! to vypadá u
nás, spole1nost zatím není vybouFená z konzumnosti. Na klasiku

se nahlíží jako na n!co, co nepotFebujeme. A ono je to pFesn! naopak! Um!ní potFebujeme proto,
že vychovává spole1nost. Bohužel
ješt! nepFišla doba, kdy by um!ní
a kultura m!ly mít ve spole1nosti
daleko lepší postavení a tFeba i v!tší
podporu z hlediska vládních kruh5.
Ale pozitivum vidím v tom, že sály
se nevyprázdnily a sv5j podíl na tom
má i mladší generace.“
Gabriela Demeterová hraje na
housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara
Strnada z roku 1795. Tento vzácný
nástroj má zap5j1ený ze státní sbírky
nástroj5 Národního muzea v Praze.
Gabriela Demeterové se festivalovému publiku pFedstaví v rámci
slavnostního zahájení v ned!li 14.
bFezna od 16 hodin.
další informace na:
www.gabrielademeterova.cz
g

V HLINSKU VYSTOUPÍ SÓLISTÉ STÁTNÍ OPERY A NÁRODNÍHO DIVADLA
Haydnovo Stvoření - více než stovka účinkujících v unikátním mezinárodním projektu

Spoluprací Filharmonie Hradec Králové, n,meckého p,veckého sboru pRi Marktkirche Wiesbaden (dirigent a varhaník Thomas Frank) a p,veckého sboru Rastislav Blansko (sbormistr Jaroslav Martinásek) vznikl unikátní projekt, který uvede Tomáškova a Novákova hudební Skute6 v hlineckém kostele Narození Panny Marie. V tomto nastudování bude toto oratorium poprvé
provedeno ve Wiesbadenu 20. 3. 2010, v beské republice pak 10. 4. v Hlinsku a 11. 4. v Praze.
StvoRení je oratorním dílem pro
sóla, sbor a orchestr. Joseph Haydn
jej podle haendlovského vzoru rozd!lil na tFi velké 1ásti - v prvních
dvou se pFedstavuje samotné stvoFení sv!ta, v tFetí pak život v ráji.
Úlohu tradi1ního vyprav!1e („historicus“) pFid!lil tFem archand!l5m: Gabrielovi (soprán), Arielovi
(tenor) a Rafaelovi (bas), pFi1emž
v jejich partech použil i biblický

text. Dalšími postavami jsou obyvatelé ráje Adam a Eva. Doplpující
a pFitom velmi d5ležitou úlohu zastává i sbor.
Hudba StvoFení se nese v Haendlov! duchu, ale ne v jeho stylu. P!tašedesátiletý Haydn byl pFíliš velkou osobností a velmi zkušeným
skladatelem, než aby napodoboval
svého velkého pFedch5dce. Spole1ná pro n! je však prostota a bezprostFednost výpov!di
a skv!lá, ale pFitom
neoby1ejn! volná konstrukce sklady, nenucená pFirozenost v poFadí
i vzájemném pronikání
sólových a sborových
i orchestrálních 1ástí i
jejich úzká spojitost s
textem.
Úvodní
zobrazení
chaosu vystFídá slavné
a p5sobiv! instrumentované místo pFi slovech „a bylo sv!tlo“,
kde jednoduchý akord
C dur vyvolává skv!lý efekt. Celý druhý
den stvoFení zobrazuje
hlavn! orchestr, kde se
objevuje množství nejrozmanit!jších obraz5
pFírody: bouFka, déšr,
sníh, krupobití, moFe,
hory, Feky (tFetí den)

– východ slunce, putující m!síc
(1tvrtý den). PFi pátém dni se v instrumentálních hlasech objevuje
pta1í zp!v a šestý den celý zv!Finec, když archand!l Gabriel zpívá
své vypráv!ní nazývané „zoologickou árií“. TFetí 1ást oratoria, život
v ráji, se nese pak zcela v romantickém duchu.
Vedle vynikajícího orchestru Filharmonie Hradec Králové a shora
jmenovaných p!veckých sbor5
um!lecký zážitek jist! umocní
výborné výkony sólist5 zvu1ných
jmen.
Jana Sibera (soprán) je od roku
2002 sólistkou Státní opery Praha,
kde pravideln! vystupuje v mnoha
atraktivních rolích. V letech 2002
– 2008 navíc hostovala i v Národním divadle, sou1asn! nastudovala
dv! role pro operu v Plzni. Spolupracuje s operou Mozart, se kterou
odzpívala 40 repríz Zerliny v rámci
letní stagiony v letech 2004-2008.
Václav Sibera (tenor) vystudoval obory klarinet a operní zp!v
– baryton. Úsp!šn! se ú1astnil n!kolika mezinárodních sout!ží a od
roku 1999 je sólistou Stání opery
Praha, kde vytvoFil Fadu rolí barytonového oboru. Má za sebou
turné po Japonsku i roli nastudovanou pro operu v korejském Soulu.
V letech 2006-2008 spolupracoval
s Operou Mozart na letní stagion!

Don Giovanni, kde vytvoFil titulní roli. V roce 2008 se rozhodl
pro zm!nu hlasového oboru a po
ro1ním studiu debutoval v bFeznu
2009 jako Alfredo (La Traviata) ve
Státní opeFe Praha.
Roman Janál (baryton) již b!hem studií hostoval na scén! Státní
opery v SoQi a ú1inkoval na místních komorních festivalech. Poté
hostoval v Komorní opeFe (pozd!jší Opera Mozart) v Praze a v plzepské opeFe. Po úsp!šném debutu
ve Státní opeFe Praha byl v roce
1995 angažován jako sólista Státní opery, od roku 1997 je sólistou
Národního divadla. Roman Janál s
úsp!chem vystupuje na domácích
i zahrani1ních festivalech. Nahrál
n!kolik CD, spolupracuje také s
`s. rozhlasem i s `eskou televizí.
Je držitelem prestižní Ceny Thálie
za rok 1999.
Jaromír Nosek (bas) se od roku
2009 dále p!vecky školí na AMU
v Praze u prof. Romana Janála.
Absolvuje zahrani1ní kurzy a je
laureátem Duškovy mozartovské
sout!že v Praze a Celostátní p!vecké sout!že pedagogických fakult.
I vy se m2žete stát sou6ástí neopakovatelného projektu,
a to v sobotu 10. 4. od 18 hodin
v kostele Narození Panny Marie
v Hlinsku.

S Dvo.ákovou Rusalkou p.ijíždí prestižní operní scéna
Lyrická pohádka o t1ech d3jstvích je výpravnou a neobvyklou podívanou
Lesní žínky si vesele dobírají dobráckého vodníka, který jim
žertem hrozí, že n!kterou z nich
polapí. Když žínky odejdou, sv!Fuje se Rusalka vodníkovi, že se

cování, ke kterému se po n!kolikáté
pFestávce vrátil operní soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni?
Rusalka je pFedstavením, které
podtrhuje lyrickou poezii i roman-

zamilovala do prince, který se chodí koupat do jejich jezera. Z lásky
k n!mu touží stát se 1lov!kem....
Jak tato lyrická pohádka dopadne,
jist! všichni víme. Jaké je však zpra-

tickou tragiku jedné z nejnárodn!jších 1eských oper a jako taková dokáže naplpovat krásou diváky všech
generací. Plzepské divadlo zcela
dostálo odkazu a výborným sklou-

bením d!je, scénického ztvárn!ní,
kostým5 i p!veckých a hereckých
výkon5 vytvoFilo jedine1n! slad!ný
celek. PFijdete-li na Rusalku, zhlédnete dojímavý pFíb!h s dramatickou
hudbou. Orchestrální složka díla je
vykreslena do nejmenších detail5 –
nechybí dynamika ani lyrické pasáže plné citového náboje. Celá scéna
je nápadit! pojatá a s využitím moderní techniky (v1etn! projekce) se
rychle prom!puje.
Svou operu Rusalka na libreto
básníka Jaroslava Kvapila vytvoFil
skladatel Antonín DvoFák v roce
1900. V provedení plzepské operní
scény je Rusalka inscenací, která po
režijní i výtvarné stránce pln! respektuje Kvapil5v text a jeho spojení
s hudbou. DvoFákova Rusalka patFí
do národního pokladu 1eské operní
tvorby a repertoárovou volbu tohoto
geniálního díla v plzepské opeFe lze
jen ocenit.
Plzefské divadlo
– scéna vysoké um,lecké kvality
Poprvé, ale v!Fíme, že nikoli napo-

sled, do Skut1e pFijíždí Divadlo J. K.
Tyla z Plzn! se svou celorepublikov!
uznávanou operní scénou. V budov!
Velkého divadla, Fazeného mezi kulturní památky první kategorie, se na
jevišti vystFídalo již mnoho divadelních legend. Divadlo J. K. Tyla je
živoucím kulturním centrem m!sta
i celého Plzepského kraje. TvoFí jej
1tyFi um!lecké soubory, které v pr5b!hu sezóny nabízejí divákovi více
než 1tyFi desítky divadelních titul5
všech žánr5. Tituly tvoFící páteF repertoáru sv!tových divadelních scén
jsou stFídány p5vodními novinkami
a 1eskými premiérami her zahrani1ních autor5. Každou sezónu pokra1uje divadlo v uvád!ní operních,
symfonických, operetních i muzikálových koncert5.
PRíležitostí k návšt,v, operního pRedstavení podobné úrovn,
v našem kraji je velmi málo. Proto
v,Ríme, že se na vás m2žeme t,šit i
v poslední festivalový den, kterým
bude ned,le 11. 4. op,t od 16 hodin
v KKS.

Celý program zahajovacího koncertu festivalu bude svojí taktovkou Fídit
Leoš Svárovský.
Významný 1eský dirigent a hudební
pedagog byl krom! Fady významných
1eských a slovenských orchestr5 také
dlouholetým šéfdirigentem Komorní
Qlharmonie Pardubice. Krom! toho
spolupracoval s 1etnými zahrani1ními orchestry. Nyní p5sobí jako šéfdirigent orchestru ve Státní opeFe
v Praze. Leoš Svárovský pravideln!
vystupuje na významných hudebních festivalech v `eské republice (Pražské
jaro, Moravský podzim, Pražský podzim, Smetanova Litomyšl, Janá1k5v máj)
i v zahrani1í (Festspiele Europäische Wochen Passau, Festival George Enescu
v Bukurešti, Hudební festival v Coloradu, Settimane Musicali v Ascon! aj.).

Jako pocta V. J. Tomáškovi zazní jeho REQUIEM
V druhé 1ásti zahajovacího koncertu VII. ro1níku festivalu zazní slavné
oratorní dílo – Requiem pro sóla sbor a orchestr Václava Jana Tomáška. Provede jej Komorní Qlharmonie Pardubice. Vedle orchestru na pódiu spole1n!
stane P!vecký sbor Rubeš, jehož sbormistrem je od roku 2009 Zden!k Kudrnka a P!vecký sbor Cantus Amici z Pardubic se sbormistrem Tomášem
Židkem.
Komorní 8lharmonie Pardubice (KFP) je právem Fazena mezi špi1kové
1eské orchestry. Svým obsazením je menším symfonickým t!lesem haydnovsko-mozartovského typu a ve Skut1i s nastudováním díla V. J. Tomáška
nebude vystupovat poprvé. Vystoupení KFP je vždy zárukou stylovosti interpretace a mimoFádné kvalitu orchestrálního zvuku. Jako sólisté se pFedstaví
Eva Kolková, Václava Housková,
Dušan R5ži1ka a Leoš Krej1í.
Zahajovací koncert festivalu
nabízí velmi bohatý a atraktivní program, který vás zcela jist!
navnadí k návšt!v! všech dalších
koncert5. Všichni vystupující
se t!ší na spole1n! sdílený zážitek v ned,li 14. 3. od 16 hodin
v KKS.

VIVALDIHO STABAT MATER
na festivalu a poté v Národním divadle
Vynikající soubor MUSICA FLOREA uvede jmenované
dílo nejprve ve SkutCi a poté na Velký pátek v Praze
Soubor Musica Florea založil roku 1992 violoncellista a dirigent Marek
Štryncl s ideálem interpretovat barokní hudbu tak, jak byla provozována v
1ase svého vzniku. Hra na originální nástroje podložená studiem dobových
pramen5 a estetiky se stala nezbytností a sou1asn! charakteristickým rysem
ansámblu.
Repertoár souboru sahá od hudby raného baroka pFes vrcholná díla
této epochy až po klasicismus. Od roku 2004, kdy Musica Florea provedla na dobové nástroje orchestrální díla A. DvoFáka, se sou1ástí jejího
repertoáru stává i hudba období romantismu. Zahrnuje instrumentální komorní hudbu, sv!tské i duchovní vokáln!-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní.
Musica Florea má za sebou stovky koncert5 v `R i po celé Evrop! a
bývá hostem významných mezinárodních festival5. Vedle nastudování d!l skladatel5 zvu1ných jmen (J. S. Bach, G. Ph. Telemann, J. D. Zelenka, A. Vivaldi, J. B. Lully, W.A. Mozart a další) objevila a v novodobých premiérách oživila množství zapomenutých autor5 a skladeb.
Již od doby svého vzniku Musica Florea spolupracuje s významnými sólisty a ansámbly (Magdaléna Kožená, Nancy Argenta, Flavio Olivier, Boni
Pueri, a další). Soubor obdržel Fadu významných ocen!ní, mezi n!ž patFí nejvyšší ohodnocení francouzského 1asopisu Diapason za nahrávku duchovního díla J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, cena hudební kritiky za nejlepší interpreta1ní výkon na VII. StFedoevropském festivalu koncertního um!ní v Žilin! (1997) nebo cena „Zlatá Harmonie 1997“
za nejlepší domácí nahrávku roku, v níž Musica Florea v áriích z kantát a oratorií J. S. Bacha doprovází mezzosopranistku Magdalénu Koženou (1997). Pravideln! spolupracuje s Centrem pro barokní hudbu Versailles a od roku 2004 spolupracuje na mezinárodním projektu Le Bourgeois Gentilhomme od J.B. Lullyho se souborem Le Poeme Harmonique.
Na svém kont! má Fadu CD pro 1eské i evropské nahrávací spole1nosti.
Od roku 2002 poFádá Musica Florea vlastní koncertní Fady s d5razem na
prezentaci nov! objevených d!l zejména 1eského p5vodu i na interpretaci již známého hudebního materiálu s pFihlédnutím k dobové interpreta1ní
praxi.
Není pochyb o tom, že vynikající provedení bude umocn,no d2stojným prostRedím kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skut6i – stReda
31. 3. od 18 hodin.

 Stabat mater Antonia Vivaldiho zahraje soubor Musica Florea
na dobových nástrojích.

