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Vážení hudební přátelé,

šestatřicátý ročník mezinárodního hudebního festivalu Trutnovský podzim opět přináší řadu  
koncertů, které, jak pevně věřím, přispějí v této rozjitřené době k vytvoření pozitivní atmosféry, 
kterou potřebujeme jako jednotlivci i jako společnost víc, než je možná na první pohled patrno. 
Hned třikrát se v koncertech Trutnovského podzimu objeví zpěv. Lidský hlas je totiž nástrojem, 
který je schopen dotknout se posluchačovy duše snad nejhlouběji z celé hudební sféry. V těchto 
třech koncertech se však lidský hlas projeví v různých formách. Zahajovací koncert bude postaven 
na písňovém a operním repertoáru přední české sopranistky Anda-Louise Bogzy, Ensemble Inégal  
nás prostřednictvím cyklu Loutna česká naopak zavede až do barokního světa Adama Michny  
z Otradovic, koncertní provedení nejhranější světové opery Carmen nás pak pro změnu přenese  
až na práh hudebního verismu.  Dalším důležitým rozměrem letošního ročníku je snaha o propojení  
trutnovských muzikantů s okolním hudebním světem. Ne že by se snad Trutnováci v hudebním  
světě neuplatňovali sami, ale vnímám jako velmi podstatné a zásadní, aby v budoucnu dostávali  
více možností zkoušet a koncertovat s různými českými i zahraničními umělci. Není tajemstvím,  
že tohle propojování působí jako živá voda na místní, v našem případě trutnovskou komunitu,  
a tudíž na Trutnov jako celek. A o to nám přeci jde především.

                                                                                                                                   Libor Kasík
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pátek 14. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin

CARMEN 
(koncertní provedení)
EDITA ADLEROVÁ (Carmen) – mezzosoprán 
PETRA FROESE (Michaela) – soprán
LIBOR KASÍK (Don Chosé) – tenor
DANIEL KLÁNSKÝ (Escamillo) – baryton
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír
Program: G. Bizet
Patron koncertu: ZPA Smart Energy a.s.

úterý 18. října, UFFO, 19:00 hodin

DIANNE BAAR (Rakousko) – klavír
Program: L. van Beethoven, F. Chopin, S. Rachmaninov, 
M. Balakirev/M. Glinka, R. Schumann, E. Granados
Patroni koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
                                   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

úterý 25. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin 

ŠTĚPÁN PRAŽÁK – housle
DRAHOMÍRA TVRDÍKOVÁ – viola
Program: W. A. Mozart, A. B. Bruni, V. Monti, A. Piazzolla
Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.

proGrAm 36. mEzinÁrodnÍHo 
HudEBnÍHo FEsTivALu
TruTnovský podzim 2016

pátek 7. října, UFFO, 19:00 hodin

ANDA-LOUISE BOGZA – soprán 
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ – klavír
Program: V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, F. Chopin, G. Bizet, A. Catalani, F. Liszt, F. Cilea
Patron koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
                              

úterý 11. října, UFFO, 19:00 hodin

LOUTNA ČESKÁ 
Soubor 13 písňových skladeb z roku 1653 s instrumentálními ritornely.
ENSEMBLE INÉGAL 
ADAM VIKTORA – umělecký vedoucí 
GABRIELA EIBENOVÁ – soprán
DANIELA ČERMÁKOVÁ – alt
PETR DANĚK – průvodní slovo
Program: A. V. Michna
Patron koncertu: TE Connectivity Trutnov s.r.o.

Změna programu vyhrazena



pátek 7. října, UFFO, 19:00 hodin

AndA-LouisE BoGzA – soprán 
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ – klavír

PROGRAM

Fryderyk Chopin  výběr z písní: 
   Zyczenie op. 74/1 
   Piosnka litewska op. 74/16
   Pirscien op. 74/14

Fryderyk Chopin  Valčík op. 64/1 „Minutový“ (klavír sólo)

Vincenzo Bellini   výběr z písní: 
   Vaga luna, che inargenti  
   Ma rendi pur contento
   Malincolia ninfa gentile

Giuseppe Verdi  výběr z písní: 
   Il poveretto   
   Ad una stella
   Brindisi

Giacomo Puccini  výběr z písní: 
   Sole e amore
   Terra e mare
   Casa mia
   Inni a Diana
   Canto d´anime

přestávka

Georges Bizet   Habanera z opery Carmen

Giuseppe Verdi   árie Leonory z opery Trubadúr 
   (Tacea la notte placida)

Alfredo Catalani  árie Wally z opery La Wally 
   (Ebben, ne andro lontana)

Franz Liszt   Petrarcův sonet č. 104 
   (klavír sólo)

Francesco Cilea   árie Adriany z opery Adriana Lecouvreur 
   (Io son l´umile ancela)

Giacomo Puccini  árie Lauretty z opery Gianni Schicchi 
   (O mio babbino caro)

Giacomo Puccini  árie Toscy z opery Tosca 
   (Vissi d´arte)  



úterý 11. října, UFFO, 19:00 hodin

LOUTNA ČESKÁ 
ENSEMBLE INÉGAL 
ADAM VIKTORA – umělecký vedoucí 
GABRIELA EIBENOVÁ – soprán
DANIELA ČERMÁKOVÁ – alt
PETR DANĚK – průvodní slovo

PROGRAM

Adam Václav Michna z Otradovic 
Loutna česká, soubor 13 písňových skladeb z roku 1653 s instrumentálními ritornely

I. Předmluva. Kdo by tě chváliti žádal
II. Povolání duchovní nevěsty. Dialogus. Byly tři někdy bohyně
III. Matky Boží slavná nadání. O vinšovaná hodino
IV. Svatební prstýnek. Kleopatra hrdá žena
V. Panenská láska. Sem všickni lidé přistupte
VI. Žehnání se světem. Ach jak ve mně srdce hoří
VII. Duchovní svatební lázeň. Díl První. Již jest lázeň zatopena
VIII. Duší věno. Díl Druhý. Povstaň srdce milující
IX. Andělské přátelství. Nebeští kavalérové vinšujte štěstí
X. Svatební věneček. Posypte mne s kvítkami, s růží a s lilium
XI. Den svatební. Začněte panny zpívati
XII. Domácí vojna mezi duší a tělem. Kdež pospícháš hříšné tělo?
XIII. Smutek bláznivých panen. O žalostné dřímání

pátek 14. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin

CArmEn  
(koncertní provedení)

EDITA ADLEROVÁ (Carmen) – mezzosoprán 
PETRA FROESE (Michaela) – soprán
LIBOR KASÍK (Don Chosé) – tenor
DANIEL KLÁNSKÝ (Escamillo) – baryton
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír

PROGRAM

Georges Bizet 

 1.  Introdukce
 2.  „Habanera“ (Carmen)
 3.  „Parle moi de ma mere“ (duet Michaela + Don José)
 4.  Seguidilla (Carmen) 
 5.  Entracte 
 6.  „Les tringles des sisters“ (Carmen) 
 7.  „Votre toast, je peux vous le rendre“ (Escamillo)
 8.  „Je vais danser en votre honneur“ (Carmen)
 9. „La fleur que tu m’avais jetée“ árie (Don José)
10.  Entracte 
11.  „C’est des contrabandiers“ (Michaela)
12.  „Ah je t’aime Carmen“ (Carmen + Escamillo)
13.  „C’est toi, c’est moi…“ (Carmen + Don José) 



úterý 18. října, UFFO, 19:00 hodin

diAnnE BAAr (rakousko) – klavír

PROGRAM

Ludwig van Beethoven   Klavírní sonáta, Op. 27 č. 2 cis-moll (Měsíční sonáta)
    Adagio sostenuto
    Allegretto
    Presto agitato

Fryderyk Chopin   Balada č. 4
    Andante spianato et grande polonaise

přestávka 

Sergej Rachmaninov    Elegie

Milij A. Balakirev/Michail I. Glinka  Skřivánek

Robert Schumann    Allegro, Op. 8

Enrique Granados    Allegro de concierto, Op. 46

úterý 25. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin 

ŠTĚPÁN PRAŽÁK – housle
drAHomÍrA TvrdÍkovÁ – viola

PROGRAM
 
Antonio Bartolomeo Bruni  Duo G dur, opus 25 No. 2
    Aria. Andante sostenuto. Minore. Maggiore
    Finale. Allegro con moto. Maggiore 

Wolfgang Amadeus Mozart Duo B dur KV 424
    Adagio. Allegro
    Andante cantabile
    Andante con variazioni. Allegro

Vittorio Monti   Čardáš
    (pro housle a violu upravila Drahomíra Tvrdíková)

Astor Piazzolla   Invierno Porteno
    (pro housle a violu upravila Drahomíra Tvrdíková)



ÚČINKUJÍCÍ TRUTNOVSKÉHO PODZIMU 2016
KONCERT 7. 10.

AndA-LousiE BoGzA 
soprán

Rumunská rodačka vystudovala klavír, cembalo a zpěv 
na konzervatoři v Bukurešti a na pražské Akademii 
múzických umění. Po ukončení AMU přijala angažmá 
ve Státní opeře a v Národním divadle v Praze. 
Na svém repertoáru má přední role lyrického a drama-
tického oboru, mezi které patří Mozartova Hraběnka  
(Figarova svatba) a Donna Anna (Don Giovanni),  
Verdiho Aida, Leonora (Trubadúr), Desdemona (Othe-
llo), Abigaille (Nabucco), Elisabetta (Don Carlos), San-
tuzza, Pucciniho Tosca, Liù a Turandot, Sina (H. Krása: 
Zásnuby ve snu), Janákova Jenůfa a Káťa Kabanová.  
V Národním divadle v Praze vytvořila role Donny Anny,  
Giorgetty (Puccini: Plášť), Elizy (Čajkovskij: Piková 
dáma), Aidy, Pucciniho Tosky a Minnie (Děvče ze Zápa-
du), za kterou získala prestižní cenu Thálie. 

Vystoupila na mnoha světových operních a koncertních scénách, např. ve vídeňském Musikverein  
(Verdi: Requiem, Haydn: Jahreszeiten), v londýnské Royal Albert Hall (Dvořák: Svatební košile),  
ve Festspielhaus Salzburg (Verdi: Requiem), Aidu zpívala ve vídeňské a berlínské Staatsoper,  
v Oper Leipzig, Tokiu, Deutsche Oper Berlin, Tosku v Bayerische Staatsoper v Mnichově, ve Florencii  
na festivalu Maggio Musicale Fiorentino (dirigent Zubin Mehta), Semperoper v Drážďanech  

(dirigent Fabio Luisi), v Teatro dell‘Opera v Římě, v operním domě ve Frankfurtu, New Israeli Opera  
v Tel Avivu (režie Hugo de Ana), v Opéra National de Bordeaux (režie Nicholas Joel), Théâtre  
de Luxembourg, Národní opeře v Bukurešti, ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, Leonoru 
v Trubadúrovi zpívala v hamburské Staatsoper, Královské opeře v Kodani, Státní opeře v Budapešti, 
Teatro de la Maestranza v Seville (dirigent Maurizio Arena). 
Vystoupila v pařížské Opéra National de Paris - Bastille (režie Robert Carsen) a bruselském Théâtre 
Royal de la Monnaie (dirigent A. Fischer, režie S. Herheim) a v Teatro dell’Opera v Římě debutovala 
v titulní roli Rusalky (dirigent G. Neuhold). Dále se představila v Opéra de Marseille (Donna Anna), 
Suntory Hall Tokyo (Káťa Kabanová), Liederhalle Stuttgart (Rachmaninov: Zvony), Dublinu, Madridu, 
Taipei, USA. V Arena di Verona zpívala Tosku  (režie Hugo de Ana) a Leonoru ve Verdiho Trubadúrovi 
(dirigent Marco Armiliato, režie Franco Zeffirelli). 
Hostovala v Teatro Filarmonico Verona (Manon Lescaut, režie Graham Vick, dirigent R. Frizza),  
ve vídeňské Volksoper (Turandot), v divadle Herodes Odeon-Akropolis v Athénách (Abigaille)  
a v drážďanské Semperově opeře (Rusalka). 
Pro firmu Decca nahrála operu Pavla Haase Šarlatán (Rosina), pro firmu Arco Diva Lieder, pro Arte 
Nova Classics Trubadúra (Leonora) a Album italských árií.

LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ – klavír

Ladislava Vondráčková je posledním žákem ze třídy prof. Valentiny Kameníkové, u níž studovala  
v letech 1982 – 1989. Po dobu studií u ní se zúčastnila mnohých soutěží, z nichž si vždy odvážela  
ocenění (Concertino Praga - 2. cena, Smetanovská klavírní soutěž - 3. cena) a zvláštní ceny (Cena 
Společnosti Bohuslava Martinů, Zvláštní cena na Concertinu Praga za provedení skladby Jaroslava  
Ježka, cena ČHF za provedení díla E. Suchoně). Již za dob studií na konzervatoři se věnovala  
komorní hře a spolupráci s mladými pěvci. V roce 1991 vykonala na konzervatoři v Praze konkurs  
na místo korepetitora a jako studentka 5. ročníku zde zároveň nastoupila i jako pedagog. Zde  
setrvala do roku 1998.  



Pražskou AMU absolvovala v roce 1997. Od téhož roku  
působí na AMU nejprve jako odborný asistent a od roku 
2008 jako docent na oddělení klavírní spolupráce, kde  
se věnuje práci s mladými operními pěvci. 
Realizovala několik nahrávek pro ČT a Český rozhlas jako 
komorní hráč i jako sólistka.
Jako sólistka spolupracovala se Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu, Filharmonií Brno aj. V rámci koncertní  
činnosti se věnuje nejen sólovému vystupování, ale  
i komorní hudbě, a to především se souborem Ars rediviva, 
kde už od dob studií působí jako cembalistka. Absolvovala 
řadu koncertů v cyklech České filharmonie, FOK, na Mezi-
národním hudebním festivalu v Českém Krumlově aj. 
Jako pedagog rovněž působí na Soukromé základní  
umělecké škole Music Art - Fakultní škole Pedagogické  
fakulty Univerzity Karlovy. 

KONCERT 11. 10.

LOUTNA ČESKÁ
Pravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka je soubor písní Loutna česká z roku 1653.  
Jejím autorem je Adam Václav Michna z Otradovic (asi 30. 6. 1600 – 16. 10. 1676), skladatel, básník  
a praktický hudebník, který žil po celý život v Jindřichově Hradci. Sbírka obsahuje 13 písní kompono- 
vaných s představou jejich návaznosti, tedy jako písňový cyklus. Určena byla nejspíše pro domácí  
provozování, i když její obsah je velice duchovní. Písně znázorňují svatbu lidské duše ve třech  

fázích tohoto obřadu: při námluvách, zásnubách a během svatebního veselí. Podobně jako skladby 
z barokních českých kancionálů jsou i tyto písně strofické. Každá z nich je podložena řadou veršů, 
které osobitou češtinou, plnou lidových slov, rčení a obratů, metafor a biblických citací, líčí svébytný  
děj a souvislosti duchovního sňatku. Sbírka je historicky mimořádná a významná. A to z pohledu 
hudebního i literárního. Poprvé v dějinách české kultury totiž přináší typ tzv. ritornelové písně  
v českém jazyce, kdy jednotlivé části cyklu jsou uvozovány instrumentálními předehrami neboli 
ritornely. Výjimečná je i obsahově, neboť text je nesen zvláštním erotickým mysticismem s prvky  
lidovosti. Loutna díky užití češtiny patří i mezi význačné literární památky českého baroka. Tematicky  
navazuje na v baroku velmi důležitý mariánský kult, reaguje však i na dobově aktuální tereziánskou 
mystiku, reflektuje však kupříkladu i Píseň písní a různé antické příběhy. Zajímavá je i četnými odkazy  
k motivům ryze přírodním a obecně lidským. Písně z této sbírky žijí v české hudební kultuře  
po staletí. Přebírány byly do četných vydání oblíbených tištěných lidových kancionálů Václava Holana 
Rovenského a Matěje Václava Šteyera. Žily však i prostřednictvím opisů a pozoruhodně se šířily  
a dodnes šíří mezi zpěváky a hudebníky, a to často bez vědomí jejich původního poslání.
Sbírku nalezl ve 20. letech minulého století muzikolog Emilián Trolda. Nebyla však úplná. Obsa-
hovala v podobě dobového opisu z druhé poloviny 17. století pouze part varhanního kontinua  
a jeden vokální hlas všech písní. Vedle toho Trolda identifikoval i tisk varhanního partu celé sbírky  
v knihovně Strahovského kláštera v Praze. Z těchto neúplných pramenů vydal v roce 1943 první 
edici, či spíše rekonstrukci sbírky. Začlenil do ní pouze písně, protože pro instrumentální mezihry 
neměl dostatečné prameny.
V šedesátých letech minulého století byl v Soběslavi nalezen další pramen k Michnově sbírce Loutna 
česká, a to tištěné particello, které obsahovalo dva vokální hlasy písní a jejich varhanní doprovod. 
Tento tisk byl podkladem nové edice písňových částí sbírky Martina Horyny (1984), která se sta-
la impulzem pro četné interpretace a úpravy, včetně pokusu Michala Pospíšila o dokomponování  
meziher a instrumentálních partů (1998).
Ve fondu Vlastivědného muzea ve Slaném je umístěn i knižní fond bývalého františkánského a piaris-
tického kláštera. Mezi četnými cennými historickými svazky se v něm nachází i velmi vzácný konvolut  
tří hudebních tisků vokální polyfonie z počátku 17. století. V basovém svazku tohoto konvolutu 



byl v lednu roku 2014 nalezen tisk partu prvních houslí (Violino primo) k Michnově sbírce Loutna  
česká. Jedná se o unikát, který doposud nebyl doložen v žádném jiném archivu či knihovně v Evropě. 
Objevený pramen patří do souboru instrumentálních hlasů, které spolu se zmíněným particellem, 
uloženým dnes v Soběslavi, tvořily kompletní sbírku. Nově objevený part prvních houslí je zásadním 
pramenem pro kompletní poznání, rekonstrukci a novou nahrávku Michnovy Loutny české, neboť 
společně se strahovským tiskem varhanního partu jednoznačněji vymezuje melodicko-harmonický 
základ ritornelů a zároveň nám mnohé napovídá i o způsobu užití nástrojů v písních celé sbírky. 

ENSEMBLE INÉGAL
Vokálně-instrumentální soubor Ensemble Inégal vznikl v roce 2000. Od počátku své činnosti  
se soustředí na provozování zapomenutých či neznámých děl minulosti. Ensemble Inégal vystupuje  
v rámci významných evropských hudebních festivalů (Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude 
Muziek Utrecht, Lufthansa Festival London, Aschaffenburger Bachtage, Bach Festival Riga), ale 
zároveň od roku 2007 pořádá i svoji koncertní řadu nazvanou České hudební baroko - objevy  
a překvapení, která je naplněna velice osobitou dramaturgií. Řada nahrávek (10 samostatných CD) 
a projektů Ensemble Inégal se dočkala skvělého ocenění laické veřejnosti i odborníků (Diapason 
d´or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.). Kupříkladu v březnu 2004 byla jejich nahrávka sakrálních 
skladeb Jana Josefa Ignáce Brentnera oceněna titulem CD měsíce německého časopisu Concerto. 
Za nahrávku oratoria Il serpente di bronzo Jana Dismase Zelenky získali cenu Diapason d´or 2007. 
Posledním oceněním byla opět cena Diapason d´or 2014 za nahrávku díla Jana Dismase Zelenky 
Missa Paschalis ZWV 7.
Jak lze charakterizovat Ensemble Inégal? Ensemble Inégal je dílna, je to tvořivý organismus, který 
se proměňuje podle charakteru a rozsahu realizovaného projektu. Ensemble Inégal je stále znovu 
realizovaná myšlenka, naplňovaná idea, představa společenství lidí, kteří jsou mistři svého hlasu  
či nástroje a zároveň se nespokojí s tím, jak hráli včera. Ensemble Inégal je znovu obnovovaný  
pokus, jak rozeznít poselství minulosti. Ensemble Inégal je tajné bratrstvo zasvěcených.  
Ensemble Inégal je souborem, který vždy překvapí. Ensemble Inégal je... inu, vždyť to uslyšíte sami. 



AdAm vikTorA
umělecký vedoucí, dirigent

Dirigent koncertu Adam Viktora je v mnoha ohledech 
mimořádnou hudební osobností dneška. Je nejen  
skvělým varhaníkem, hráčem na další klávesové  
nástroje, jako je i např. harmonium, ale zároveň i člo- 
věkem, který stále hledá a nachází krásu v hudbě  
minulých staletí. Jeho hledání je blízké posedlosti, 
která však druhé, tedy především spoluhráče a poslu-
chače koncertů, obohacuje měrou nebývalou a často 
i nezapomenutelnou. Viktora je bytostným varhaní-
kem, který tento nástroj nejen ovládá prostřednic-
tvím hry svých prstů a nohou, ale zároveň mimořádně  
rozumí duši i tělu tohoto královského nástroje. Jeho 
zájem a získané dovednosti ho předurčily k tomu, 
aby se aktivně zapojil i do nelehkého procesu restau-
rování významných historických varhan a jejich pro-

pagace. Je respektovaným uměleckým vedoucím Ensemble Inégal, souboru, se kterým již řadu let 
znovuoživuje hudbu minulosti, především barokního období. Jeho přístup k hudbě je přemýšlivý, 
důkladný a zároveň navýsost muzikantský. Výsledkem je celá řada koncertů, vystoupení a nahrávek, 
které oživují unikátní doklady lidského talentu a tvořivosti. Velkou pozornost věnuje již řadu let gé-
niu Jana Dismase Zelenky. Za opravdovost, s jakou Adam Viktora realizuje hudbu minulosti, byl již 
opakovaně odměněn, a to cenami světového významu. 
Studoval na plzeňské konzervatoři a poté na Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále 
rozšířil soukromým studiem u Christopha Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech  
u skvělých mistrů varhanní hry, např. u Luigiho Ferdinanda Tagliaviniho, Hanse-Ola Erickssohna, 
Ewalda Koimanna či Hanse Haselböcka. V roce 2000 založil soubor Ensemble Inégal, se kterým  

pravidelně koncertuje a od roku 2007 pořádá Český varhanní festival. Varhanní hru vyučuje na Kon-
zervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři. Jako sólista či vedoucí 
souboru Ensemble Inégal vystupuje v Čechách i v zahraničí.

GABriELA EiBEnovÁ
soprán

Sopranistka Gabriela Eibenová se věnuje zpěvu od  
dětství, kdy se stala vítězkou četných pěveckých soutěží.  
Její první učitelkou byla Libuše Tomišková, na Pražské  
konzervatoři Luděk Löbl, později studovala u Julie  
Kennard v Londýně, dnes se zdokonaluje u Magdaleny 
Hajóssyové. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista 
a pedagog James Griffett. Po absolutoriu na konzer-
vatoři získala stipendium na letní školu staré hudby  
v anglickém Dartingtonu, následovalo mnoho seminářů  
s prvotřídními pěvci a pedagogy, jako např. James  
Griffett, Howard Crook, Peter Kooy, Peter Mikuláš. Gab-
riela začala spolupracovat se soubory staré hudby u nás 
i v zahraničí (Pražští madrigalisté, Capella Regia, Musica 
Florea, Collegium Marianum, Collegium 1704, Arte Dei 
Suonatori, Orquestra Barroca de Sevigla). Kromě staré 

hudby se věnovala spolupráci se symfonickými tělesy, účinkování na divadelních scénách, písňo-
vým recitálům a soudobé hudbě. Od roku 2000 se intenzivně věnuje svému domovskému souboru 
Ensemble Inégal, s nímž koncertuje na významných festivalech po celé Evropě. Natočila přes 30 CD 
nahrávek.  



DANIELA ČERMÁKOVÁ – alt

Altistka Daniela Čermáková se po absolvování brněnské kon-
zervatoře (1998) začala zabývat interpretací skladeb 16. – 18. 
století a tomuto profesnímu zaměření se více méně věnuje  
dodnes. Postupně svůj zájem rozšířila také o hudbu středo-
věku. Je členkou souboru Collegium Vocale 1704, souborů 
Capella Mariana a Tiburtina ensemble, spolupracuje s mnoha 
dalšími tělesy staré hudby, mj. i s Ensemble Inégal. Vystupuje  
na předních českých a evropských festivalech. Od roku 2010 
působí jako hlasatelka v Českém rozhlase a moderátorka  
stanice Vltava. Věnuje se také moderování přímých rozhlaso-
vých přenosů a připravuje pořady zaměřené na starou hudbu.

PETR DANĚK – průvodní slovo

Petr Daněk vystudoval muzikologii na Filozofické fakultě UK 
v Praze. Prioritou jeho badatelského, publikačního a interpre-
tačního zájmu je hudba vrcholné renesance a raného baroka. 
Zvláštní pozornost věnuje hudební kultuře rudolfínské Prahy.  
Pro firmu Supraphon a Multisonic natočil 5 CD s hudbou  
vrcholné renesance. Na VŠMU v Bratislavě přednáší dějiny 
hudby a hudební dramaturgii a management. Jako interpret  
nebo pedagog vystupoval v mnoha zemích (Rakousko,  
Německo, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, 
USA, Izrael, Francie, Mexiko ad.). Publikoval řadu odborných 
studií, knih a edic. 
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CArmEn
Koncertní provedení

EdiTA AdLErovÁ 
mezzosoprán

Mezzosopranistka Edita Adlerová vystudovala Konzer-
vatoř v Pardubicích u prof. Svatavy Šubrtové. V roce 
1991 absolvovala s rolí Carmen v divadle J. K. Tyla v Plzni,  
a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery. 
Vzdělání si doplnila studijními pobyty na mistrovských 
kurzech u prof. Andreje Kucharského z Mnichova a prof. 
Iriny Kondratěnko z Lotyšska. Je držitelkou ceny Českého  
hudebního fondu. Spolupracuje s Českým rozhlasem  
a Českou televizí. Je členkou Originálního hudebního divadla Praha, kde se již přes 20 let věnuje  
interpretaci díla Antonína Dvořáka. Byla sólistkou divadla „Le Grand Théâtre du Puy du Fou“ ve Francii. 
Věnuje se převážně koncertní činnosti - zpívá sólové party oratorií s orchestry, účinkuje i v pro-
gramech s komorním obsazením. Vytváří autorské moderované hudební projekty, jako například 
„Ave Maria“, „Španělský večer s Carmen“ nebo „George Gershwin - Muž, který neodešel“. Společně  
se sopranistkou Annou Hlavenkovou založila soubor Canto Dolce, který se zaměřuje na barokní  
hudbu. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech - Pražské jaro, Classique au large 
(Francie), Music Festival Gorizia (Itálie), Smetanova Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská nokturna, 
Hudební festival L. van Beethovena aj. Jako sólistka vystupuje s českými i zahraničními orchestry  
a předními dirigenty (Serge Baudo, Petr Altrichter, Leonardo Martinez, Benjamin Ashkenazy, Charles 
Olivieri-Munroe aj.) v nejlepších koncertních sálech - Palau de la Música Catalana Barcelona nebo 
KKL Luzern aj. V komorních projektech permanentně spolupracuje s vynikajícími umělci - klavírista  



Emmanuel Quiquemelle, sopranistka Gabriela Beňačková, varhaník Václav Roubal, kytarista  
Miroslav Žára nebo violista Vladimír Bukač. Spolupodílela se na několika CD, natočila dvě profilová. 
Koncertuje s vynikajícím Orchestre Philharmonique de Prague, Geneva Production. Její interpretaci  
mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku,  
Slovensku, Rumunsku, Švýcarsku, Lotyšsku, Gruzii, Moldávii, Španělsku, Maroku, Egyptě a Spojených 
arabských emirátech.

pETrA FroEsE 
soprán

Mladá sopranistka Petra Froese vystupuje  
od roku 2000 sólisticky v České republice  
i v zahraničí. V Praze zpívala roku 2006 sólový  
part v Schubertově Mši G dur s Českým ko-
morním orchestrem a s Pražskými symfoniky 
provedla za řízení Gerda Albrechta Mši As dur 
téhož skladatele. Roku 2007 se představila  
se Symfonickým orchestrem Bavorského roz-
hlasu v Mendelssohnově Snu noci svatojánské  
a s týmž známým mnichovským tělesem nastu- 
dovala v roce 2008 Griegovy písně z Peer  
Gynta. Ty také provedla 2009 v Brazílii a Chile. 

Roku 2009 zazpívala sólový part Brahmsova Německého requiem ve Varšavské filharmonii a v pro-
sinci téhož roku předvedla Klárku z Egmonta v exotickém Kataru. V roce 2010 zpívala sólový soprán 
v Mozartově Requiem a Korunovační mši na zahajovacím koncertě Mezinárodního festivalu v Stras-
bourgu a v roce 2011 následovaly objevné Magické noci Bohuslava Martinů v lipském Gewandhausu, 
týdenní turné po Španělsku s Cappellou Istropolitanou a další španělský zájezd se Zemlinského  

suitou Cymbeline. V roce 2012 se představila ve frankfurtské Staré opeře v Dvořákově Stabat Mater 
a téhož roku zpívala na Smetanově festivalu v Litomyšli roli Elsy v koncertním provedení Wagnerova  
Lohengrina. V roce 2013 vystoupila se souborem Trio Syrinx Prague na mezinárodním festivalu  
v Petrohradu. Na podzim téhož roku opět hostovala v Kataru, kde s Qatarskou filharmonií provedla 
árie z Armidy a Rusalky. Roku 2014 byla hostem festivalu Gustava Mahlera v Jihlavě a vystoupila 
na mezinárodním festivalu Dvořákova Praha v hlavní roli Alviny v první Dvořákově opeře Alfred.  
Z tohoto koncertu byla pořízena nahrávka firmou Arco Diva. 
Vedle zpěvu se Petra Froese věnuje překladatelské činnosti - např. pro SOP přebásnila Wagnerovu 
operu Tannhäuser ze staroněmčiny.

dAniEL kLÁnský
baryton

Daniel Klánský (*1992) je laureátem několika pěvec-
kých soutěží a absolutním vítězem a držitelem Ceny 
Českého rozhlasu na soutěži B. Martinů v roce 2011. 
Na podzim 2015 se stal finalistou Mezinárodní pěvecké  
soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Od podzimu 
2013 je posluchačem pražské HAMU ve třídě prof. Mag-
daleny Hajóssyové. Publikum ho mělo možnost slyšet 
na mnoha koncertech v tuzemsku i v zahraničí. Často 
vystupuje se svým otcem, světoznámým klavírním 
virtuosem Ivanem Klánským, spolupracuje i s Benne-
witz kvartetem, se svým bratrem Lukášem Klánským  
a houslistou Janem Mráčkem.
V Praze pravidelně vystupuje pro Mozartovskou obec 
na Bertramce, např. pro pedagogy z rakouského  



Mozartea či společnost W. A. Mozarta v New Yorku.
Účinkoval na koncertě k Mozartovým narozeninám, který přenášel Český rozhlas. V srpnu 2012  
vystoupil v Luhačovicích na slavnostním závěrečném galakoncertě Akademie Václava Hudečka.  
Spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice - např. v prosinci 2014 účinkoval na vánočním  
koncertě jako sólista v Rybově České mši vánoční, v červenci 2016 vystoupil pod taktovkou Marka 
Šedivého na festivalu Klášterní hudební slavnosti v Šumperku na závěrečném koncertě s názvem  
„To nejlepší z opery“. V červenci 2016 byl hostem na Olomouckých barokních slavnostech v opeře 
Facetum musicum v režii Tomáše Hanzlíka. Daniel Klánský také od minulé sezóny hostuje v Národ-
ním divadle v opeře Jana Kučery na námět O. Kaisera a J. Lábuse s názvem „Rudá Marie“.

LukÁŠ kLÁnský – klavír

Lukáš Klánský (*1989) patří k nejžádanějším českým 
klavíristům mladé generace. Díky oceněním na mno-
ha mezinárodních soutěžích a úspěšným koncertům  
na festivalech v ČR, ale i v zahraničí, se stal jak vyhledá-
vaným sólistou, tak komorním hráčem. V roce 2014 zís-
kal jako člen Lobkowicz tria první cenu na Mezinárodní 
soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu. 
V letech 2004 – 2010 studoval na Pražské konzervatoři ve 
třídě prof. Evy Boguniové. Po ukončení magisterského  
studia na pražské HAMU ve třídě svého otce, prof. Ivana 
Klánského, pokračuje nyní ve studiu doktorandském. 
Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží 
(EPTA 2002, Agropolli 2003, Karl Drechsel fordepreise 
2007, Beethovenův Hradec 2007, International Rotary 
Piano Competition 2012, Darmstadt Chopin Internati-
onal Wettbewerb 2013). Vystupuje s předními českými  

orchestry (Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín, Český národní symfonický orchestr, Barocco sempre giovanne) a s dirigenty, jako je 
Libor Pešek, Andrea Sebastian Weiser, Jan Kučera nebo Istvan Denes. Koncertuje v ČR, SR, Německu,  
Švýcarsku, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku, Slovinsku, Polsku, Turecku a Jihoafrické  
republice. Publiku v ČR se představil na festivalech Pražské jaro, Světová klavírní tvorba, Svátky hudby 
Václava Hudečka, Talichův Beroun nebo v Českém spolku pro komorní hudbu. Je členem úspěšného  
Lobkowicz tria (Jan Mráček - housle, Ivan Vokáč - violoncello). Pravidelně koncertuje s předními  
českými umělci, jako jsou například Václav Hudeček, Kateřina Javůrková nebo světově proslulé  
Pražákovo kvarteto. 

LiBor kAsÍk – tenor

Ředitele Uffa asi není třeba trutnovskému publiku příliš  
představovat. Jeho současné působení je všeobecně 
známé, stejně jako jeho předcházející pěvecká kariéra.  
V současné době vystupuje spíše sporadicky, ale jak 
sám říká, více než kdy dříve cítí ve svém projevu radost,  
volnost, svobodu vyjádření.
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diAnnE BAAr (rakousko) 
klavír

Dianne Heeryun Baar se narodila v Jižní Koreji. Její mimo-
řádný hudební talent se u ní projevil již ve třech letech 
a od té doby jej podporovala pravidelná klavírní výuka. 
Velký přelom v životě Dianne Baar nastal po přesunu 
do Vídně, kde vystudovala s vyznamenáním Universität 
für Musik und darstellende Kunst. K jejím učitelům pat-
ří Imola Joó, Peter Efler a Christopher Hinterhuber. Dále  
ji umělecky inspirovali Alexander Jenner, Karl-Heinz 
Kämmerling, Claus-Christian Schuster, Edward Auer, 
Pierre-Laurent Aimard, Pavel Gililov, Leif Ove Andsnes  
a Valentin Gheorgiu.
V sedmi letech Dianne Baar poprvé zvítězila v hudební 
soutěži. Od té doby získala více než 30 ocenění a stipen-
dií v rakouských i mezinárodních soutěžích. V roce 2001 

bylo Dianne Baar na základě mimořádných hudebních výsledků uděleno rakouské státní občanství.
V devíti letech debutovala jako sólistka s Rubinstein Philharmonie pod vedením Shinika Hahma. 
Hudební kritika ji vyzdvihovala coby „zázrak z Dálného východu“ a „dívku se zvukem Rubinsteina“. 
Následovaly koncerty v Evropě a v USA s orchestry jako Bukarest Symphony Orchestra, Symfonický  
orchester Košice, Green Bay Orchestra, Wroclaw Orchestra, Filarmonica de Stat Arad, Dohnányi  
Orchestra a mnoha dalšími.
Dianne Baar koncertovala na renomovaných festivalech a na významných koncertních scénách:  
Wiener Festwochen, Carinthischer Sommer, Deutsches Mozartfest, Trondheim Chamber Music  
Festival, Wiener Konzerthaus, Musikverein Wien, Grazer Congress aj. Jako klavíristka souborů  
Lichtental Trio a Baar & Efler Duo mnohokrát vzbudila nadšení jako citlivá komorní hráčka  

a působila také jako velvyslankyně organizace New Austrian Sound of Music.
Vystoupení umělkyně se vyznačují technickou brilancí, citlivým zvukem, osvěžující interpretací  
a přesvědčivým jevištním projevem.
Její debutové album „Intro“ vyšlo roku 2010 v Preiser Records. 
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drAHomÍrA TvrdÍkovÁ
viola

Drahomíra Tvrdíková (rozená Jirková) se narodila v Trutnově, 
kde v místní ZUŠ (tehdy lidové škole umění) dostala základy 
hudebního vzdělání. Je absolventkou Pražské konzervatoře 
ze třídy Jaroslava Ruise, violisty Dvořákova kvarteta. V rámci 
studia hrála s další trutnovskou rodačkou Kateřinou Paříz-
kovou (rozenou Fišarovou), rovněž pod vedením Jaroslava 
Ruise v Rainbow quartetu, který se ke konci svého působení 
představil i trutnovskému publiku. 
Již v průběhu studia na konzervatoři vypomáhala v FOK,  
v Divadle J. K. Tyla v Plzni a hrála také například v muzikálu  
Bídníci. Pravidelně vystupovala s Českou komorní filharmo-
nií po celé Evropě. Drahomíra Tvrdíková je matkou dvou 
dětí a v současné době vyučuje na Základní umělecké ško-
le v Trutnově. Aktivně se účastní trutnovského hudebního  
života. Spolupráce se Štěpánem Pražákem, se kterým zahraje  
i na letošním Trutnovském podzimu, je návratem k profesní-
mu hráčskému životu. 



ŠTĚPÁN PRAŽÁK – housle

Absolvoval plzeňskou konzervatoř u Radky  
Beranové a Romana Fedčuka. Již během studia  
na konzervatoři spolupracoval jako sólista  
s orchestrem Divadla J. K. Tyla v Plzni. Účastnil  
se mnoha domácích i zahraničních mistrovských 
kurzů a stal se laureátem národních i meziná-
rodních soutěží (1. místo a laureát mezinárodní 
soutěže Louise Spohra v Německu). Jako sólista  
spolupracoval s celou řadou profesionálních 
orchestrů a vystoupil na mnoha domácích  
i zahraničních festivalech. Pravidelně spo- 
lupracuje se souborem Musica Bohemica  
a na svých koncertních turné po Evropě vystu-
puje s ruským pianistou Michaelem Kravtchi-
nem. Od roku 2009 je hostujícím koncertním  
mistrem Orchestra Mitteleuropea di Udine  
v Itálii. Od roku 2014 je primáriem Českého 
filharmonického kvarteta.



Katalog mezinárodního hudebního festivalu

TruTnovský podzim 2016
1. vydání - září 2016
ISBN: 978-80-85012-94-1
Vydalo: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Design: Mariana Jůdová
Tisk: Tiskárna Pratr, a.s.
Náklad: 1000 ks
Zdarma


