


Vážení přátelé Trutnovského podzimu,

rok 2017 se nachází ve své třetí čtvrtině a to znamená, že se opět setkáváme v Uffu a Koncertní síni 
Bohuslava Martinů u koncertů Trutnovského podzimu. Letošní ročník přináší jak hvězdy mezinárod-
ního hudebního nebe, tak se opět obrací k trutnovskému hudebnímu životu a jeho historii. Prvně 
zmíněné reprezentuje především světoznámý basbarytonista Adam Plachetka, který vystoupí do-
provázen Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou neméně známého dirigenta, 
Tomáše Netopila, s premiérou neobyčejně atraktivního programu s názvem Na Broadway s Ada-
mem Plachetkou. Už sám název napovídá, že se na tomto koncertě skutečně nebudete nudit. Podle 
mého pevného přesvědčení je ale neméně důležité poznávat a nezapomínat vlastní historii. Proto 
jsem moc rád, že se nám v letošním roce podařilo zorganizovat koncert k poctě významné trutnov-
ské hudební osobnosti, Michaela Čakrta, od jehož úmrtí v tomto roce uplynulo 20 let. Jeho tvorbu 
navíc přednese kvarteto zahraničních interpretů, takže ono důležité propojování mezinárodního 
s místním dostává v tomto případě další rozměr. Věřím, že si z pestré nabídky letošního ročníku 
vyberete minimálně jeden, ale třeba i více koncertů. Vždyť špičkový žesťový soubor Czech Brass  
s nejslavnějšími filmovými melodiemi, Trio Martinů, skvělý belgický hráč na trubku Guido Segers či 
mladá a nadějná klavíristka Lenka Korbelová, to vše jsou skvělí interpreti a garanti krásných zážitků.

A proto se moc těším na společná setkání s vystupujícími a především s Vámi, našimi diváky.

Libor Kasík
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pátek 20. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin 
LENKA KORBELOVÁ – klavírní recitál
Program: C. M. von Weber, F. Chopin, R. Schumann, J. S. Bach/F. Busoni
Patron koncertu: TE Connectivity

úterý 24. října, UFFO, 19:00 hodin
CZECH BRASS *** NEJSLAVNĚJŠÍ FILMOVÉ MELODIE
Program: J. Williams, M. Magne, V. Cosma, J. Valta, A. Piazzolla, B. May, G. MacDermot, 
G. D. Weiss, L. Bernstein, C. François & J. Revaux
Patron koncertu: ZPA Smart Energy a.s.

úterý 31. října, UFFO, 19:00 hodin
GUIDO SEGERS (Belgie) – trubka
KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO
FILIP DVOŘÁK – cembalo
MAREK ŠTILEC – dirigent
Program: J. V. Stamic, T. Albinoni, J. S. Bach, G. Holst, G. Tartini
Patroni koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
                 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
                 PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 

Změna programu vyhrazena

TruTnovský podzim 2017

úterý 10. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin
TRIO MARTINŮ
PETR JIŘÍKOVSKÝ – klavír
JAROSLAV MATĚJKA – violoncello
PAVEL ŠAFAŘÍK – housle
Program: D. Šostakovič, B. Martinů, A. Dvořák

pátek 13. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin
KONCERT K POCTĚ MICHAELA ČAKRTA *** QUATTROVAGANTI
ADÉLA DRECHSEL (Německo) – housle
OVIDIU SIMBOTIN (Německo) – housle
SEBASTIAN MICKELTWATHE (Německo) – viola
ROLF MÜLLER (Německo) – violoncello
Program: W. A. Mozart, M. Čakrt
Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.

pondělí 16. října, UFFO, 19:00 hodin
nA BroAdWAY s AdAmEm pLACHETkou *** impossiBLE drEAm
ADAM PLACHETKA – basbaryton
TOMÁŠ NETOPIL – dirigent
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
Program: L. Bernstein, F. Loewe, R. Rodgers, M. Leigh, G. Gershwin, J. Kern,  
C. M. Schönberg, A. L. Weber
Patron koncertu: KASPER Trutnov



úterý 10. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin

TRIO MARTINŮ
PETR JIŘÍKOVSKÝ – klavír
PAVEL ŠAFAŘÍK – housle
JAROSLAV MATĚJKA – violoncello
 
PROGRAM

Dmitrij Šostakovič  Trio c moll, op. 8
   I. Andante - Moderato

Bohuslav Martinů  Trio č. 3 C dur, H. 332
   I.    Allegro moderato
   II.   Andante
   III.  Allegro 

přestávka

Antonín Dvořák  Trio f moll
   I.    Allegro ma non troppo
   II.   Allegretto grazioso
   III.  Popo adagio
   IV.  Finale. Allegro con brio

pátek 13. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin

KONCERT K POCTĚ MICHAELA ČAKRTA 
QUATTROVAGANTI
ADÉLA DRECHSEL (Německo) – housle
OVIDIU SIMBOTIN (Německo) – housle
SEBASTIAN MICKELTWATHE (Německo) – viola
ROLF MÜLLER (Německo) – violoncello

PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart  Smyčcový kvartet d moll KV 421
    I.   Allegro moderato
    II.  Andante
    III. Menuetto Allegretto
    IV. Allegretto ma non troppo

Michael Čakrt   Volné chvíle
    I.   Na cestách
    II.  V horském zátiší
    III. Na lázeňské promenádě
    IV. Ve velkoměstě
         
přestávka

Michael Čakrt   Quartetto
    I.   Allegro con brio
    II.  Andante lirico
    III. Allegro assai
     



pondělí 16. října, UFFO, 19:00 hodin

nA BroAdWAY s AdAmEm pLACHETkou 
impossiBLE drEAm
ADAM PLACHETKA – basbaryton
TOMÁŠ NETOPIL – dirigent
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

PROGRAM

Leonard Bernstein  Candide   předehra
Frederick Loewe  Paint Your Wagon  They Call the Wind Maria
Richard Rodgers  Oklahoma  Oh, What a Beautiful Mornin‘
Richard Rodgers  South Pacific  This Nearly Was Mine
Leonard Bernstein  On The Town  Time Square (finale)
Frederick Loewe  Paint Your Wagon  I Was Born Under a Wandrin‘ Star
Richard Rodgers  Oklahoma  The Surrey with the Fringe on Top
Mitch Leigh  Man of La Mancha  The Impossible Dream
Leonard Bernstein  On The Town  The Great Lover
George Gershwin  Porgy and Bess  I Got Plenty O‘ Nuttin‘
Frederick Loewe  My Fair Lady  Get Me to the Church on Time

přestávka

Leonard Bernstein  West Side Story  Cool Fugue
Frederick Loewe  Camelot   Camelot
Richard Rodgers  South Pacific  Some Enchanted Evening
Jerome Kern  Show Boat  Ol‘ Man River
Leonard Bernstein  Candide   Paris Waltz
Claude-Michel Schönberg Les Miserables  Empty Chairs at Empty
Andrew Lloyd Weber Phantom of the Opera Music of the Night
Andrew Lloyd Weber Cats   The Addressing of Cats

pátek 20. října, Koncertní síň B. Martinů, 19:00 hodin

LEnkA korBELovÁ – klavírní recitál

PROGRAM

Carl Maria von Weber  Sonata č. 1 C dur, op. 24 
    I.   Allegro
    II.  Adagio
    III. Menuetto - Trio
    IV. Rondò - Presto (Moto perpetuo)
 
Fryderyk Chopin   Andante Spianato a Velká brilantní polonéza Es dur, op. 22
 
přestávka

Robert Schumann  Variace na téma „ABEGG“ 
 
J. S. Bach/F. Busoni   Chaconne d moll, BWV 1004

     



úterý 24. října, UFFO, 19:00 hodin

CzECH BrAss 
NEJSLAVNĚJŠÍ FILMOVÉ MELODIE

PROGRAM

JOHN WILLIAMS MEDLEY  STAR WARS - Main Title
    JURASSIC PARK - Welcome to Jurassic Park
    HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK - Duncan‘s Toy Store
    INDIANA JONES: Main Theme

FRENCH ON THE CINEMA  Michel Magne: FANTOMAS
    Vladimir Cosma: LE JOUET
    Michel Magne: ANGÉLIQUE
    Vladimir Cosma: L‘AILE OU LA CUISSE

přestávka

AMIGOS FROM MEXICO  Jan Valta: REVÓLVER Y TEQUILA
    Astor Piazzolla: OBLIVION
    Jan Valta: BOSSA NOVA
    Billy May: GREEN HORNET (from „KILL BILL“)

AMERICAN DREAM   Galt MacDermot: LET THE SUNSHINE IN (from „HAIR“)
    George David Weiss: WHAT A WONDERFUL WORLD
    Leonard Bernstein: MAMBO (from „WEST SIDE STORY“)
    Claude François & Jacques Revaux: MY WAY

úterý 31. října, UFFO, 19:00 hodin

GUIDO SEGERS (Belgie) – trubka
MAREK ŠTILEC – dirigent
PROGRAM

Jan Václav Stamic   Sinfonia à 4 in D (Hs.15, GZ/MS 16)
    I.   Presto
    II.  Andante
    III. Presto

Tomaso Albinoni   Koncert pro trubku, smyčce a orchestr D dur 
    I.   Allegro
    II.  Adagio (attacca)
    III. Allegro

Jan Václav Stamic   Sinfonia à 2 Violoni, Viola e Cembalo in A (Hs. 32, GZ/MS 36) 
    I.   Allegro
    II.  Andante sempre piano
    III. Presto

Johann Sebastian Bach, Larghetto z Koncertu pro trubku, smyčce a basso continuo
Antonio Vivaldi  BWV 972  

přestávka

Johann Sebastian Bach Preludium c moll pro smyčce, BWV 847 (úprava Sylvie Bodorová)

Johann Sebastian Bach Sinfonia z kantáty Ich steh‘ mit einem Fuß im Grabe
   (pro trubku a smyčce) BWV 156

Gustav Holst   St. Paul‘s Suite, Op. 29, č. 2 
    I.   Jig: Vivace
    II.  Ostinato: Presto
    III. Intermezzo: Andante con moto
   IV. Finale: Allegro

Giuseppe Tartini   Koncert pro trubku, smyčce a basso continuo D dur, D 53 
    I.   Allegro moderato
    II.  Andante
    III. Allegro grazioso

KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO
FILIP DVOŘÁK – cembalo



ÚČINKUJÍCÍ TRUTNOVSKÉHO PODZIMU 2017

KONCERT 10. 10.

TRIO MARTINŮ

Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 
1990. 
V současném složení (Petr Jiříkovský – klavír, Pavel  
Šafařík – housle a Jaroslav Matějka – violoncello) hraje 
od roku 1993. Již od počátku svého působení, kdy se 
na uměleckém růstu souboru významně podílel vůdčí 
člen světově proslulého Smetanova kvarteta Antonín 
Kohout, dosahovalo trio řady úspěchů a získávalo vý-
znamná ocenění. Mezi tyto úspěchy patří účast v mezi-
národní soutěži v italském městě Trapani, třetí cena na 
mezinárodní soutěži komorních souborů v Heerlenu  
v Holandsku v roce 1992 a zvláště pak první místo  
v téže soutěži o tři roky později (1995).
Členové tria v letech 1992 a 1994 absolvovali mistrov-
ské kurzy ve Villecroze ve Francii pod vedením Praž-
ského tria a v letech 1995 a 1997 pod vedením prof. 

Sandora Deviche a člena známého Beaux Arts Tria Menahema Presslera kurzy v rámci Orlando festivalu  
v Kerkrade v Holandsku. 
V letech 1996 - 98 studovali všichni tři hráči na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst  
u prof. Michaela Schnitzlera, člena Haydnova klavírního tria.
V roce 1995 byla triu udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Od té doby 
trio koncertovalo v mnoha zemích (Japonsko, USA, Afrika, většina zemí Evropy) a vystupovalo na význam-
ných mezinárodních festivalech, jako je například Pražské jaro (1999, 2014), Mezinárodní festival komorní 

hudby v Českém Krumlově (2014), Mitte Europa, Schleswig-Holstein, Sion-Valais a Ohrid Summer.
Diskografie Tria Martinů zahrnuje jak studiové, tak živé nahrávky. V srpnu 2010 se trio zúčastnilo hudeb-
ního festivalu v Breveru v Belgii, ze kterého byly pořízeny živé nahrávky, jejichž kvalita (hudební i technic-
ká) byla tak dobrá, že se produkční společnost Dille & Kamille rozhodla vydat CD s nahrávkami Haydna  
a Schuberta.
Další CD s díly P. I. Čajkovského (Trio a moll, op. 50) a Bohuslava Martinů (Trio d moll) bylo vydáno na po-
čátku roku 2013 německou společností Musicaphon.
Svoje poslední CD, nazvané „Beethoven Live“, vydalo Trio Martinů v červnu 2014 s Beethovenovým Troj-
koncertem, který trio uvedlo v prosinci 2012 se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK pod taktovkou 
čínského dirigenta Muhai Tanga, a Triem c moll, op. 1/3 uvedeným Triem Martinů v pražském Rudolfinu 
v roce 2008.
V roce 2015 Trio Martinů oslavilo svoje 25. výročí a soustřeďuje se na dokončení speciálních programů, 
které chce představit na svých dalších turné doma i v zahraničí.
Všichni tři členové tria jsou vynikajícími sólisty a pravidelně nahrávají pro Český rozhlas. Pavel Šafařík  
a Jaroslav Matějka působí jako zástupci koncertních mistrů v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK  
a Petr Jiříkovský kromě sólového koncertování vyučuje klavír na Pražské konzervatoři.

KONCERT 13. 10.

KONCERT K POCTĚ MICHAELA ČAKRTA
QUATTROVAGANTI

V kvartetu hrají jak známo čtyři hráči. Samozřejmě jsou myšleni hráči na smyčcové nástroje.  
V Quattrovaganti jde ale o čtyři profesionální, na poli hudebním téměř „hazardní hráče“ se zálibou  
v hudebním dobrodružství. Stejně jako se díky svému důmyslnému vtipu již po dlouhá léta působnosti 
ve Filharmonii Roberta Schumanna v Chemnitz vyrovnávají s radostmi i strastmi orchestrálního bytí, tak 
se stejnou hravostí a lehkostí se pouštějí do hudby všemožných hudebních stylů: klasiky, baroka, jazzu, 
muzikálu, argentinského tanga, vídeňských valčíků a mnoha jiných. Na toto poukazuje mimochodem 



i jméno tělesa - Vandrovníci, či Tuláci (ital. Vagare) - různými hudebními styly. V hudebních projevech 
kvartetu je znatelná bravura, lehkost pojetí i velká empatie vůči interpretovaným dílům. Nejdůležitější je 
však pro hráče Quattrovaganti živelnost a působivost hudebního podání, aby se posluchači mohli nechat 
unést na cestu za hudebním dobrodružstvím. Takový hudební „hazard“ vyžaduje kromě širokého rozhle-
du také mimořádné znalosti a instrumentální dovednosti. Všichni členové kvarteta jsou absolventi studia 
tzv. autentické interpretace, jejímž cílem je přiblížit se v interpretaci co nejvíce době vzniku díla: tehdejším 
zvyklostem v užívání notace i v praktickém muzicírování. Další pozornost patří dobovému instrumentariu. 
Vývoj hudebních nástrojů s sebou přinesl značné změny a práce s dobovými nástroji přináší pro interpre-
taci děl staršího data velkou inspiraci. Tak je možné publiku předložit zvuk oproštěný od novodobých in-
terpretačních zvyklostí a zaposlouchat se do tónů pátrajících po pravé zvukové podobě jednotlivých děl.

Ovidiu Simbotin se narodil v roce 1967 v Bukurešti (Rumunsko). Zde dostal už ve čtyřech letech první 
hodiny houslí. Do roku 1987 navštěvoval základní školu a gymnaziální obor hudebního lycea „George 
Enescu“ ve svém rodném městě. V letech 1991 - 1997 studoval housle na vysoké hudební škole „Carl Maria 

von Weber“ v Drážďanech ve třídě profesora Karla Ungera. Již ve svých dvaceti letech vyhrál konkurz na 
funkci zástupce koncertního mistra v orchestru Městského divadla v Görlitz. Po desetiletém působení zde  
se rozhodl pro další angažmá taktéž jako zástupce koncertního mistra v orchestru Filharmonie Roberta 
Schumanna v Chemnitz. Mimo to se zabývá interpretací staré hudby. V roce 2004 dokončil nástavbové 
studium v oboru barokních houslí u Stefana Mai a Susanne Scholz na Vysoké hudební škole „Felixe Men-
delssohna Bartholdyho“ v Lipsku. Ovidiu působí jako stálý člen Smyčcového kvarteta Roberta Schumanna 
a je jedním z iniciátorů kvarteta Quattrovaganti.

Sebastian Mickeltwathe se narodil roku 1973 ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). V jeho raném  
hudebním vzdělání mu dal důležité impulsy hlavně jeho učitel houslí Josef Ackermann, stejně jako dlou-
holeté členství v různých mládežnických orchestrech (Landesjugendorchester Hessen, Bundesjugendor-
chester). Po maturitě a civilní službě v roce 1995 začal Sebastian studovat na Hudební akademii Carl Marii 
von Weber v Drážďanech. Zde mu byli nejdůležitějšími vzory mj. Prof. Heinz Rudolf na housle, Helmut 
Branny v komorní hudbě a Jörg Peter Weigle v orchestrální hře. Roku 1999 přestoupil Sebastian z houslí 
na studium hry na violu.
V letech 2001 - 2003 absolvoval nástavbové studium na Hudebním institutu v Clevelandu (USA). Kromě 
důsledného studia kvartetní literatury se začal zajímat o historicky poučenou interpretaci. V roce 2003 
obdržel stipendium k účasti na Aspen Music Festival v Coloradu. Po dočasném angažmá v Divadelním 
orchestru v Radebeul u Drážďan je od roku 2005 členem Filharmonie Roberta Schumanna v Chemnitz  
a od roku 2009 smyčcového kvarteta Quattrovaganti. Sebastian se intenzivně zabývá studiem autentické 
interpretace, účastní se různých vzdělávacích kurzů (Stanley Ritchie, barokní housle) a dále se specializuje 
na hru na violu d‘amore (téměř zaniklý a neobvyklý, viole podobný nástroj se sedmi strunami).

Rolf Müller se narodil ve Waldenburgu (Německo), kde se mu dostalo i prvních hodin na violoncello.  
Od roku 1974 pokračovalo jeho hudební vzdělání na konzervatoři ve Zwickau, poté studoval na vysokých 
školách ve Výmaru a v Lipsku. V letech 1986 - 1991 působil jako sólový cellista v orchestru I. G. Wismut, od 
roku 1992 pak jako člen Filharmonie Roberta Schumanna v Chemnitz. V letech 1996 - 1999 studoval ná-
stavbové studium v oboru barokní violoncello u Siegfrieda Pank na Vysoké škole hudební v Lipsku. Rolf je 
žádaným hráčem v mnoha komorních seskupeních a často se podílí na produkcích do rádia či natáčení CD.

Adéla Drechsel se narodila ve Vrchlabí, začala hrát na housle jako šestiletá v hudební škole v Trutnově 
ve třídě paní učitelky Evy Donátové. Ačkoli se na začátku zamilovala do houslí hlavně kvůli své hodné 



paní učitelce, přesto se housle staly nepostradatelnou součástí jejího života. Studovala na konzervatoři  
v Pardubicích, odkud pokračovala na Vysokou hudební školu v Drážďanech. Tam se specializovala na inter-
pretaci staré hudby ve třídě prof. Johna Hollowaye. Adéla vystupuje s mnoha orchestry a soubory speciali-
zujícími se na tzv. starou hudbu, např. s Collegiem 1704, Les Amis des Phillippe, Dresdner Barockorchester  
a jinými. Při organizování vlastních koncertů a hudebních projektů je pro ni nejdůležitějším cílem předlo-
žit publiku skladby méně známých či méně hraných autorů a doprovodným slovem ho seznámit s histo-
rickými souvislostmi vzniku skladby a života jejího autora. Adéla se také zajímá o folklórní hudbu a o vznik 
lidových i umělých pohádek. Není jí vzdálená ani spolupráce s hudebníky na poli alternativní hudby, což 
dokládají společné projekty s Janem Heinke, který ovládá hru na ocelové cello a alikvótní zpěv. Členkou 
smyčcového kvarteta Quattrovaganti je od roku 2016.

Michael Čakrt se narodil roku 1924 v Brně, kde se mu dostalo i prvního hudebního vzdělání. Ukázalo se, že je 
vynikající žák i nadaný hudebník s obrovským nadšením pro hudební nauku. Tu studoval později na pražské 
Akademii múzických umění. Poté, co v roce 1948 převzala politickou moc v zemi komunistická strana a česká 
společnost se nově formovala v socialistickém duchu, bylo Michaelovo studium ukončeno. Jeho rodina byla 
totiž označena jako buržoazní. V následujícím roce byl Michael vyhoštěn z Prahy a odsunut do západočeských 
důlních oblastí. To byla první rána osudu v životě Michaela Čakrta. Už nikdy mu nebylo umožněno dál studo-
vat, ani se vrátit do hudebního dění hlavního města. Bohužel následovala ještě další zklamání a regrese kvůli 
jeho otevřeně deklarovanému křesťanskému vyznání. Jako učitel hudby, varhaník a sbormistr působil až do 
své smrti v roce 1997.
Já jsem zažila pana Čakrta jen jako malá holka. Sloužil oddaně jako varhaník a regenschori na kůru kostela 
Narození Panny Marie v Trutnově. Jeho hlas ve mně budil veliký respekt, později, když jsme věděli o jeho váž-
ném onemocnění, i úzkost. V roce 2002, tedy pět let po jeho smrti, jsem se díky své diplomové práci začala 
více zajímat o jeho život a zjistila jsem z výpovědí jeho rodiny, přátel i žáků, jaký byl hodnotný a trpělivý učitel, 
dobrosrdečný a charakterní člověk, oddaný a vzdělaný hudebník, zraněný a pokořený, leč aktivní a milující 
katolík a v neposlední řadě velice schopný hudební skladatel. Jeho dílo není bohužel příliš četné, zato nadmí-
ru kvalitní a vkusné. V obou uváděných smyčcových kvartetech je znatelná inspirace světovými mistry, např.  
W. A. Mozartem, Dmitrijem Šostakovičem nebo Gustavem Mahlerem. Jako učitel v hudebních školách však 
Michael psal skladby i v lehkém, většinou folklórním stylu svým žákům „na míru“. 
Michael Čakrt, osobnost, která i dvacet let po svém odchodu z našeho světa působí jako mravní vzor, inspiruje 
k práci pro druhé, pro církev a pro kulturu našeho okolí. Adéla Drechsel
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nA BroAdWAY s AdAmEm pLACHETkou 
impossiBLE drEAm

AdAm pLACHETkA 
basbaryton

Rodák z Prahy Adam Plachetka absolvoval Pražskou kon-
zervatoř u profesora Luďka Löbla a Akademii múzických 
umění. Je laureátem řady soutěží, například MPS Anto-
nína Dvořáka. Roku 2005 debutoval v Národním divadle 
v Praze. V následujících letech zde nastudoval postavy 
jako Don Giovanni, Figaro (Le nozze di Figaro), Nardo  
(La finta giardiniera), Argante (Rinaldo) a Guglielmo 
(Cosí fan tutte). 
Od září 2010 je stálým členem ansámblu Wiener Staa-
tsoper. Od debutu v roli Schaunarda (La bohéme) se zde 
objevil mimo jiné jako Melisso (Alcina), Don Giovanni, 
Dulcamara (L‘elisir d‘amore), Figaro, Guglielmo, Publio 
(La clemenza di Tito), Mustafá (L`Italiana in Algeri) nebo 
Alidoro (La Cenerentola). Jeho závazky čítají Salzburger 
Festspiele, Bayerische Staatsoper v Mnichově, Praž-
ské jaro, Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu, Royal 
Opera House Covent Garden v Londýně, Musikverein 
ve Vídni, Festspielhaus Baden-Baden, Opéra Comédie 
Montpellier, Glyndebourne Festival, Deutsche Oper a 
Deutsche Staatsoper v Berlíně, Teatro alla Scala v Miláně, 



Houston Grand Opera, Lyric Opera Chicago a Metropolitan Opera v New Yorku. 
Adam Plachetka pořídil nahrávky pro Arte, Arthaus Musik, Českou televizi, Český rozhlas, Deutsche Grammophon, 
Mezzo, Naxos, Orfeo, ORF a Supraphon. Vystupuje pod taktovkou dirigentů jako Marco Armiliato, Daniel Barenbo-
im, Mariss Jansons, Fabio Luisi, Riccardo Muti, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Christian Thielemann nebo 
Franz Welser-Möst.

V zahraničí hostoval u orchestrů Tonhalle Orchester Zürich, London Philharmonic Orchestra, Staatsorches-
ter Stuttgart, Oslo Philharmonic Orchestra, Staatskapelle Dresden, Staatskapelle Weimar, Royal Stockholm 
Philharmonic, Orchestre National de Lille, Orchestre National de Montpellier, NHK Symphony Orchestra 
Tokyo, Accademia Santa Cecilia Roma, Berliner Philharmoniker a dalších.
Na domácí půdě spolupracoval především s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy 
FOK, Pražskou komorní filharmonií a Filharmonií Brno. Publikum Národního divadla vřele ocenilo jeho 
kvality při slavnostních koncertech k otevření 125., 126. a 127. sezóny a koncertech k výročí Mozartova 
narození v lednu 2008, 2009 a 2011.
V říjnu 2008 nastudoval v Národním divadle inscenaci Mozartovy opery La finta giardiniera a v sezóně 
2009/2010 Straussovu Salome, Mozartova Idomenea a Janáčkovu Káťu Kabanovou. V září 2010 uvedl  
v koncertním provedení Stravinského Slavíka a Ariadnu B. Martinů, v květnu 2011 nastudoval pro Stavov-
ské divadlo Mozartův Únos ze serailu. K 170. výročí narození Antonína Dvořáka nastudoval v říjnu 2011  
v Národním divadle jeho Jakobína. V červnu 2012 nově nastudoval ve Stavovském divadle Mozartova 
Dona Giovanniho.
V letech 2009 - 2012 byl šéfdirigentem orchestru Národního divadla.

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který v letošní sezóně oslaví 90 let od svého založení, se řadí  
k nejlepším a nejstarším českým orchestrálním tělesům. Zároveň patří k vítaným hostům zahraničních 
koncertních síní. Jeho šéfdirigentem je od roku 2011 Ondrej Lenárd, hlavním hostujícím dirigentem je  
v současnosti Tomáš Brauner.
Za posledních několik let spolupracoval orchestr s předními českými i zahraničními dirigenty, jakými jsou 
například Tomáš Netopil, Jakub Hrůša, Tomáš Hanus, Petr Altrichter, Stefan Asbury, Michał Nesterowicz 
nebo Ion Marin. 
A dále i s významnými sólisty jako Pierre Amoyal, Gautier Capuçon, Christian Lindberg, Juan Diego Flórez, 
José Cura, Plácido Domingo, Renée Fleming, Elina Garanča, Edita Gruberová, Dmitrij Hvorostovskij, Sumi 
Jo, Sergej Chačatrjan, Jonas Kaufmann, Mischa Maisky, Shlomo Mintz, Wolfgang Emanuel Schmidt, Josef 
Suk, Bryn Terfel, Viktor Tretjakov, Eva Urbanová, Ramón Vargas nebo Lukáš Vondráček. 

TOMÁŠ NETOPIL – dirigent

Tomáš Netopil studoval hru na housle na Konzervatoři Pavla  
J. Vejvanovského v Kroměříži a dirigování na pražské AMU pod 
vedením Jiřího Bělohlávka, Radomila Elišky a Františka Vajna-
ra. U Josefa Kuchinky a Pavla Pokorného dále studoval operní 
dirigování a u Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla sbormistrovství. 
Ve studiích pokračoval na Královské akademii ve Stockholmu 
pod vedením Jormy Panuly. V roce 2002 zvítězil v prvním roč-
níku dirigentské soutěže Sira George Soltiho ve Frankfurtu 
nad Mohanem.
Jako operní dirigent se představil ve vídeňské Staatsoper  
i Volksoper, v sevillském Teatro de la Maestranza s Janáčko-
vými Příhodami lišky Bystroušky. V janovském Teatro Carlo 
Felice nastudoval inscenaci Mozartovy opery Cosi fan tutte.  
V turínském Teatro Regio dirigoval Mozartův Únos ze serailu 
a v benátském Teatro La Fenice další Mozartovu operu Lucio 
Silla, s níž hostoval v roce 2006 i na salcburském festivalu.
V sezóně 2007 - 2008 debutoval v Bavorské státní opeře v Mni-

chově, kde nastudoval operu Doktor Faust Ferruccia Busoniho. V lednu 2010 nastudoval Mozartova Idomenea  
v Teatro Regio v Turíně a v únoru Smetanovu Prodanou nevěstu ve Valencii. V drážďanské Semperoper nastudo-
val Mozartovu Figarovu svatbu, Dvořákovu Rusalku a Straussovu Salome. V Opéra National de Paris nastudoval  
v březnu 2011 Janáčkovu Káťu Kabanovou. V salcburském Grosses Festspielhaus provedl v roce 2004 se Sloven-
skou filharmonií Dvořákovu kantátu Stabat Mater. V České republice účinkoval např. na festivalech Pražské jaro  
a Smetanova Litomyšl.



Bohatá je rovněž nahrávací činnost SOČR. Z nejnovější produkce připomeňme janáčkovská alba pro 
Supraphon s dirigentem Tomášem Netopilem, z nichž první bylo oceněno v roce 2013 prestižním titulem 
Editor´s Choice of the Month časopisu Gramophone, světovou premiéru nahrávky opery Alfred od Anto-
nína Dvořáka a profilové album sólisty Vídeňské státní opery, basbarytonisty Adama Plachetky. 
SOČR svým posluchačům nabízí koncerty v rámci abonentních cyklů ve Dvořákově síni Rudolfina, Smeta-
nově síni Obecního domu a od sezóny 2016/2017 též v pražském Foru Karlín a Studiu 1 v budově Českého 
rozhlasu. Je častým hostem významných festivalů jako Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Český Krumlov, 
Dvořákova Praha nebo Janáčkův Máj. SOČR pravidelně hostuje na zahraničních pódiích v celé Evropě  
a v Japonsku.
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LEnkA korBELovÁ 
klavír

Lenka Korbelová se narodila 11. 7. 1991  
v Chrudimi. Do 15 let chodila do Základní 
umělecké školy v Chrudimi k paní učitelce 
Věře Novákové. Je absolventkou Konzer-
vatoře v Teplicích, kde studovala klavír  
u profesorky Věry Vlkové. 
Nyní je v absolventském ročníku magis-
terského studia na Akademii múzických 
umění v Praze pod vedením prof. Ivana 
Klánského a zároveň studuje na Meziná-
rodní akademii „Incontri con Maestro“  
v Itálii u Maestro Vovky Ashkenazyho.

Má za sebou několik sólových recitálů, koncertů s orchestrem po České republice i v zahraničí a věnuje se 
rovněž komorní hře. Je součástí tria Cerberos Trio Prague.
V roce 2009 spolupracovala se světoznámým českým výrobcem klavírů – firmou Petrof. Je sólistkou  
mezinárodního orchestru Europera, s nímž koncertovala v zahraničí – Polsko, Německo, sezóna 2010/2011. 
Se Severočeskou filharmonií Teplice absolvovala Konzervatoř v Teplicích Klavírním koncertem c moll od  
S. Rachmaninova. S dalšími orchestry provedla mnoho významných klavírních koncertů od W. A. Mozarta, 
L. van Beethovena, přes F. Chopina, P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, až ke slavné Rapsodii v modrém 
od G. Gershwina. 
Vystoupila v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms, kde měla klavírní recitál v Lichten-
štejnském paláci v Praze. Absolvovala koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha  
v Litomyšli či v Břevnovském klášteře v Praze. Účastnila se festivalu Pražské jaro v Rudolfinu spolu s klarine-
tistou Markem Švejkarem a absolventského magisterského koncertu v sále Martinů HAMU v Praze.
V letošním roce byla pozvána jako sólistka do Bangkoku, kde přednese Klavírní koncert g moll Antonína 



Dvořáka za doprovodu Thajské filharmonie. Ve spolupráci s Nadací Kalkant a Českým národním orches-
trem bude v průběhu letošního roku natáčet sólové CD.
Je laureátkou řady mezinárodních soutěží: 2. cena na soutěži Prague Junior Note + zvláštní cena za pro-
vedení skladby B. Martinů (2006), 3. cena na Mezinárodní soutěži v Jeseníku + zvláštní cena za provedení  
skladby A. Dvořáka (2009 – klavírní duo), Čestné uznání na Mezinárodní soutěži Slovanské hudby ve Fran-
cii (2009 – Paříž), 2. cena na Mezinárodní klavírní soutěži B. Smetany (2010), Čestné uznání na soutěži  
B. Martinů a hlavní cena za provedení skladby B. Martinů, oceněná skladba Fantazie a Toccata od B. Martinů  
následně vydaná na CD: Bohuslav Martinů Days 2011.
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CzECH BrAss

původní repertoár, který pro takový soubor nebyl dosud obvyklý a který dává posluchači možnost nového 
a svěžího pohledu na tradiční žestě. V souvislosti s tím soubor oslovil také špičkové hráče na kytaru, bicí 
a klavír.
Díky opravdu velkému žánrovému záběru a obsáhlému repertoáru může tento výjimečný soubor v sou-
časné době splnit prakticky veškerá přání pořadatelů. V jeho podání můžete slyšet od renesančních,  
barokních, romantických a klasicistních skvostů i jazz, pop nebo filmovou hudbu. Vždy v původních  
a originálních úpravách, vytvořených speciálně pro Czech Brass.
Pro soubor komponují i současní významní skladatelé, např. Juraj Filas nebo Jiří Gemrot. Ve spolupráci  
s Českým rozhlasem právě vzniká nové album sestavené výhradně z děl současných autorů, zkompono-
vaných přímo pro Czech Brass.
Soubor je vyhledávaný pro svůj průzračný a originální zvuk nejen u nás, ale je pravidelným hostem na 
evropských pódiích a největších světových žesťových festivalech.
Všichni členové ansámblu jsou nejen špičkoví orchestrální hráči (Česká filharmonie, FOK, Symfonický  
orchestr Českého rozhlasu, Národní divadlo), ale také vyhledávaní sólisté, komorní hráči a profesoři Praž-
ské konzervatoře a Hudební fakulty AMU.

Soubor Czech Brass vznikl v roce 1991 z nadšení tehdejších studentů Pražské konzervatoře. Původní sesta-
va souboru byla pětičlenná, tedy žesťový kvintet, který se postupem času rozšířil o další dva členy. Hlavní 
myšlenka byla sestavit soubor z nejlepších hráčů a plně využít jejich kvalit. Poté společně začali budovat 
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Guido sEGErs – trubka 

Guido Segers se narodil v belgickém městě Bree. Začal 
studovat na Royal Conservatory of Music v Bruselu. Již  
v začátcích svého studia v Bruselu a na Královské konzer-
vatoři v Lutychu získal několik významných ocenění. Dále 
obdržel první cenu na prestižních soutěžích Pro Civitatae 
a TENUTO.
V letech 1985 - 1990 studoval u významného profesora  
Pierra Thibauda na věhlasné National Supérieur de 
Musique v Paříži. Od roku 1985 působil jako sólový trum-



petista v Nationaal Orkest van Belgie v Bruselu a jako profesor na konzervatořích v Bruselu a Maastrichtu. 
V roce 1994 zvítězil v konkurzu na post sólového trumpetisty Mnichovské filharmonie, která se řadí mezi 
nejlepší světové orchestry. 
Jako komorní hráč na trumpetu je velmi žádán u mnoha prestižních hudebních těles. Společně s moskev-
ským souborem Blechschaden, který tvoří členové Mnichovské filharmonie, ročně Guido Segers odehraje 
přes 70 koncertů po celém světě. Kromě toho je také zakládajícím členem souboru Brass Quintet Mni-
chovské filharmonie.
Mimo účinkování v komorních souborech pravidelně vystupuje jako sólista s významnými orchestry, jako 
je například Mnichovský filharmonický orchestr, Nationaal Orkest van Belgie, Limburgs Symphonie Orkest 
a mnoho dalších. Díky jeho výjimečnému talentu a mistrné interpretaci jsou jeho koncerty často nahrává-
ny pro rozhlas a televizi.
Guido Segers se také velmi intenzivně věnuje podpoře mladých umělců. Jeho pedagogická činnost zahr-
nuje i členství v předsednictvu Vysoké školy hudby v Tbilisi v Gruzii. Dále vyučuje pravidelně na mistrov-
ských kurzech v Německu i v zahraničí. 
V současné době je řazen mezi světovou špičku jako sólový hráč na trumpetu a jeho vystoupení se vždy 
setkávají s obrovským úspěchem. V loňském roce natočil pro společnost ArcoDiva CD barokních koncertů 
pro trubku „Masters of Baroque“ a ve spolupráci s touto společností bude pokračovat.

MAREK ŠTILEC – dirigent

Marek Štilec patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých dirigentů. Je absolventem 
Pražské konzervatoře v houslové třídě Dany Vlachové, dirigování dále studoval u Leoše Svárovského 
na pražské AMU. Svá studia si rozšířil na řadě mistrovských kurzů u osobností jako Colin Metters, Jorma  
Panula, Gerd Albrecht, Vladimir Kiradjev, Johannes Gustavsson, Achim Holub. Je absolventem Internati-
onal Järvi Academy – masterclass s Leonidem Grinem. V lednu 2014 řídil orchestr New World Symphony 
pod patronací Michaela Tilsona Thomase. Ve stejném roce se účastnil projektu „Emerging conductors“  
v Belfastu pod vedením Jac van Steena.  
Spolupracuje s řadou významných orchestrů v zahraničí: New World Symphony, Wiener Concertverein 
Orchester, Ulster Orchestra, Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim, Sinfonietta Cracovia, Lon-
don Classical Soloists, The Orchestra of the Swan, Berlin Camerata, Kammerphilharmonie Graz, National  

Orchestra of Moldova, Pärnu City Orchestra,  
Aurora Symphony Orchestra, Hilaris Orchestra. 
V České republice pak pravidelně řídí orchestry, 
např. Český národní symfonický orchestr, Symfo-
nický orchestr Českého rozhlasu, Orchestr hl. m. 
Prahy FOK, Pražský komorní orchestr, Komorní 
filharmonie Pardubice, Pražská komorní filhar-
monie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,  
Komorní filharmonie České Budějovice, Plzeňská 
filharmonie, Filharmonie Hradec Králové a řada 
dalších.
Spolupracuje rovněž s významnými sbory jako 
Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní 
sbor, Český chlapecký sbor Boni Pueri a s řadou 
dalších.   
V oblasti opery spolupracoval se Severočes-
kým divadlem opery a baletu v Ústí nad Labem  
a v divadle F. X. Šaldy v Liberci nastudoval pre-
miéru opery Legenda o Kateřině Sylvie Bodorové 

v prosinci 2014. Dále spolupracoval s věhlasnými pěvci, jakými jsou Soňa Červená, Gabriela Beňačková, 
Štefan Margita, Anda Louise Bogza, Ivan Kusnjer, Andrea Kalivodová a v neposlední řadě Tomas Hampson. 
V 17 letech založil komorní orchestr Quattro, jehož je dirigentem a uměleckým vedoucím. Marek Štilec je 
vyhledávaným dirigentem gramofonových firem včetně globálních leaderů klasické hudby - pro společ-
nost Naxos nahrál již 7 CD, pro společnost ArcoDiva 8 CD. Jeho nahrávky se setkávají s pozitivní kritikou 
světových i českých odborných periodik – 2x „Nahrávka týdne“ („Album of the week“) pro stanici WQXR  
v New Yorku, Nahrávka roku („Recording of the Year“) 2013 a 2014 pro MusicWeb International, „Projekt 
roku 2013“ pro časopis Hudební rozhledy a 2x Tip Harmonie 2014.
Spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem, jeho snímky vysílá i BBC. Věnuje se i popularizaci klasické 
hudby (pořady pro Český rozhlas, Českou a Rakouskou televizi – Mahler, Fibich, Oskar Nedbal). Je auto-
rem projektů Fibich.cz a Češi ve Vídni. Ten se zabývá propagací tvorby českých autorů žijících ve Vídni  
2. poloviny 18. století. 



FILIP DVOŘÁK
cembalo

Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno.  
V následujícím období jeho zájem směřoval  
ke studiu cembalové hry a autentické in-
terpretace staré hudby na Hudební fakultě 
AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generál-
basu pod vedením Václava Lukse. Dva roky 
studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. 
Je vyhledávaným hráčem bassa continua  
a zakladatelem barokního souboru Hipocon-
dria ensemble. 
Spolupracuje s mnoha soubory staré hud-
by, jako například Collegium 1704, Musica  
Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je 
pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, 
Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se čle-
ny České filharmonie v různých komorních 
projektech. V posledních letech intenzivně 
koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigen-
tem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím 
houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. 
Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního sesku-
pení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. 
Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal  
v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO

Své jméno nese po významné skladatelské skupině Quattro (Luboš Fišer, Otmar Mácha, Sylvie Bodorová, 
Zdeněk Lukáš). V roce 2003 ho založil současný umělecký vedoucí a šéfdirigent Marek Štilec.
Orchestr spolupracoval s řadou dirigentů a významných osobností. Mimo jiné s Jurkem Dybalem (Polsko), 
Thomasem Germainem (Německo), Valentinou Shuklinou či Petrem Louženským. Bývalý člen Vídeňské 
filharmonie Tomáš Vinklát je sólistou a odborným poradcem orchestru.
V roce 2005 získal významné ocenění jako „Rezidenční orchestr rodného domu Gustava Mahlera“. Záhy 
po svém vzniku si získal pozornost předních hudebních festivalů: Festival Mahler Jihlava 2007, Janáčkův 



Máj Ostrava 2010, Mladé pódium, Nekonvenční žižkovský podzim, Mozartiana Iuventus, Mozart Třebíč 
2006, Festival melodramu Praha atd. Vystoupil také v rámci komorních řad Pražského jara a Symfonického 
orchestru FOK.
Orchestr také často koncertuje v zahraničí. Vystoupil například v Německu, Polsku, na Slovensku a na Kyp-
ru. Pravidelně spolupracuje s Českou televizí: festival Zlatá Praha 2010, Koncert ze Senátu, Noc s Andělem, 
Adventní koncerty České televize.
Orchestr je vyhledávaným partnerem pěveckých hvězd: Štefan Margita, Ivan Kusnjer, Simona Houda Šatu-
rová, Zdeněk Plech, Lars Grünwoldt, Alena Miro, Markéta Mátlová a dalších. Spolupracoval také se Soňou 
Červenou.
Spolupracuje s předními českými i zahraničními sólisty: Maria Isabel Siewers (Argentina), Heike Matthie-
sen, Igor Malinovsky, Jaroslav Svěcený, Kateřina Englichová, Irvin Venyš, Jana Boušková, Jitka Hosprová, 
Lubomír Brabec, Jan Ostrý, Martin Kasík, Hansgeorg Schmeiser, Dominika Hošková. Navázal také spolu-
práci se členy nejvýznamnějších světových orchestrů (Vídeňská filharmonie, San Francisco Symphony, 
Orchestr vídeňské státní opery, Bavorský státní orchestr, Norimberská filharmonie).
V listopadu 2011 vystoupil orchestr Quattro na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech 
jako host profesora Jurka Dybala.
V oblasti melodramu pak spolupracoval s Janem Šťastným, Davidem Prachařem, Magdalenou Borovou, 
Markétou Hrubešovou, Hanou Kusnjerovou, Janem Medunou. Spolupracoval též s Komorním baletem 
Pavla Šmoka a vystoupil v několika operních představeních - La serva Padrona (Pergolesi), Romeo a Julie 
(Benda) či Divadlo za branou (Martinů).
Natočil již 3 CD, která byla velmi kladně přijata zejména v zahraničí (kritiky MusicWeb International atd.).
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