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Vážení přátelé hudby a silných zážitků obecně,
letošní ročník našeho Trutnovského podzimu bude opět poněkud jiný, než doposud byl. 
Takzvaná klasika je a zůstane sice klasikou, je již nějak napsána (ta, co se dožila dnešních 
časů, obvykle brilantně) a mírné změny mohou nastat maximálně ve způsobu interpretace. 
U nás ovšem ty změny budou vskutku velmi znatelné a budou mít dva hlavní atributy. 
Zaprvé to bude opravdu silný zážitek, takže nás to bude opravdu bavit, a to, troufám  
si tvrdit, kohokoli, kdo dorazí. No a tím druhým atributem bude vznik Trutnovské filharmonie,  
logicky její koncert na Trutnovském podzimu, ale i vše ostatní, co se kolem toho bude dít, 
a hlavně dopad této události na naši, trutnovskou hudební komunitu, na trutnovskou spo-
lečnost obecně - a samozřejmě nejen na ni. A nepochybuji, že ten dopad bude znatelný,  
že bude mít grády. No a ty budou mít - jak už jsem předeslal, i další koncerty. S namátkovou 
postupností vezměme úžasnou muzikantku, zpěvačku a krásnou ženu v jednom - bosonohou 
varhanici Kattu, koncert saxofonové odvázané partičky SaxWork, která umí od klasiky  
až kamkoli, neskutečného romského klavíristu Tomáše Kača, který svůj nástroj vystudoval 
v Berklee College v Bostonu, za mořem rovněž žije a zvládá s velkým nadhledem i nejná-
ročnější klasický repertoár, ale i jemu je tato škatulka malá. Zapomenout nemohu ani na 
Jiřího Rajniše, jenž zazpívá neapolské písně. Troufám si tvrdit, že tyto hudební perly, které 
tak silně cloumají našimi emocemi, navíc v podání tak skvělého barytona, nenechají jedno 
oko suché. Inu, Trutnovský podzim je vždycky velkým zážitkem, ale letos přidává ten odvaz 
a grády. f 
  MOC se těším!  

Libor Kasík
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TruTnovský podzim 2019
pátek 4. 10., UFFO, 19:00 hodin

SaxWork Kateřiny Pavlíkové
Zpátky do klasiky
Program: C. Saint-Saëns, K. Mirošník, A. Piazzolla, T. Doss, L. Delibes, G. Fauré,  
G. Cockcroft, Ch. Beck, D. Šostakovič
Patroni koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
                            Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
                            HST Hydrosystémy, s.r.o.

..........................................................................................................................................................................................................................

úterý 8. 10., UFFO, 19:00 hodin

Katta - bosonohá varhanice 
Vox Organi
Program: J. S. Bach, A. Pärt, Katta
Patron koncertu: ZPA Smart Energy a.s.

..........................................................................................................................................................................................................................

pátek 18. 10., UFFO, 19:00 hodin

Jiří Rajniš - baryton
Napolitan Quartet
Napolitánské písně
Program: zejména italské lidové písně 
Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.

..........................................................................................................................................................................................................................

pátek 1. 11., UFFO, 19:00 hodin

Trutnovská filharmonie
Leoš Svárovský - dirigent
Tereza Mátlová - soprán
Libor Kasík - tenor
Trutnov sobě   
Program: A. Dvořák, B. Smetana, W. A. Mozart, G. Verdi, M. Ravel, T. Korbel,  
L. Červený
Patron koncertu: KASPER Trutnov

.......................................................................................................................................................................................................

středa 6. 11., UFFO, 19:00 hodin

Tomáš Kačo - klavír
Recitál z autorského alba My Home
Program: T. Kačo
Patron koncertu: TE Connectivity

.......................................................................................................................................................................................................

Změna programu vyhrazena

.......................................................................................................................................................................................................



pátek 4. 10., UFFO, 19:00 hodin

SaxWork Kateřiny Pavlíkové
Zpátky do klasiky
 

Program

Camille Saint-Saëns: Carnaval des animaux (arr. Kateřina Pavlíková)       
Lví pochod - Kukačka v hlubokém lese - Kohout a slepice - Slon - Zkameněliny
Anna Kurzová, Erika Pavlíková - sopránový saxofon
Lucie Křenková - altový saxofon
Zdeňka Podroužková, Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková, Karel Eliášek - barytonový saxofon

Karel Mirošník: Tanec v altánu                            
Anna Kurzová - sopránový saxofon
Zdeňka Podroužková - altový saxofon
Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Karel Eliášek - barytonový saxofon 

Astor Piazzolla: Tango-Etude č. 4 (arr. Exequiel Mantega) 
Anna Kurzová, Zdeňka Podroužková - altový saxofon

Thomas Doss: Straight Ahead 
Karel Eliášek - barytonový saxofon

TETRIS MINI-SUITE (arr. Kateřina Pavlíková) 
Anna Kurzová - sopránový saxofon
Lucie Křenková - altový saxofon
Kateřina Pavlíková - barytonový saxofon 

Léo Delibes: Flower Duet z opery Lakmé (arr. Nigel Wood) 
Anna Kurzová, Erika Pavlíková - sopránový saxofon
Lucie Křenková, Zdeňka Podroužková - altový saxofon
Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková, Karel Eliášek - barytonový saxofon

přestávka
  
Gabriel Fauré: Pavane, op. 50 (arr. Jacques Larocque) 
Anna Kurzová, Erika Pavlíková - sopránový saxofon
Lucie Křenková - altový saxofon
Zdeňka Podroužková, Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková, Karel Eliášek - barytonový saxofon
 
Astor Piazzolla: Café 1930 z Historie tanga (arr. Claude Voirpy) 
Anna Kurzová - sopránový saxofon
Lucie Křenková - altový saxofon
Zdeňka Podroužková - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková - barytonový saxofon

Barry Cockcroft: Blow Down 
Lucie Křenková, Anna Kurzová - altový saxofon

Karel Mirošník: Waltz 
Anna Kurzová - sopránový saxofon
Zdeňka Podroužková - altový saxofon
Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Karel Eliášek - barytonový saxofon

Christophe Beck: Let It Go (arr. Jan Meisl)
Zdeňka Podroužková - altový saxofon sólo
Anna Kurzová - sopránový saxofon
Lucie Křenková - altový saxofon
Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková - barytonový saxofon

Dimitrij Šostakovič: Valse č. 2 ze Suity č. 1 (arr. Jacques Larocque) 
Anna Kurzová, Erika Pavlíková - sopránový saxofon
Lucie Křenková - altový saxofon
Zdeňka Podroužková, Kateřina Valíčková - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková, Karel Eliášek - barytonový saxofon



SaxWork
Saxofonový projekt SaxWork založila v roce 2013 přední česká saxofonistka Kateřina Pavlíková za účelem 
umožnit mladým a nadějným saxofonistům profesionálně růst a vystupovat na domácích i zahraničních 
pódiích.
Vzhledem ke skvělým pedagogickým výsledkům Kateřiny Pavlíkové a její schopnosti nadchnout mladé 
lidi pro hru na saxofon se stalo členství v souboru SaxWork cílem mnoha žáků a studentů. Díky tomu  
ho tvoří ti nejlepší posluchači ze tříd Kateřiny Pavlíkové z Konzervatoře v Českých Budějovicích a ze Základ-
ní umělecké školy ve Volarech. Členové souboru jsou laureáti mnoha národních i mezinárodních soutěží  
ve hře na dechové nástroje a většina z nich je dokonce držitelem první ceny nebo i titulu absolutního 
vítěze dané soutěže. 
Za šest let své existence si soubor získal srdce posluchačů na desítkách koncertů v různých koutech České 
republiky i na mnoha místech Evropy (např. Německo, Rakousko, Itálie, Chorvatsko, Francie a jiné), a to jak 
v koncertních sálech, divadelních scénách, galeriích nebo kostelích, tak i v jiných netradičních prostorách 
- v továrně, ve mlýně, na vinici a dokonce i ve stojící koloně na dálnici.
Díky aranžérské činnosti Kateřiny Pavlíkové má soubor originální repertoár, který tvoří úpravy slavných kla-
sických a moderních skladeb, a je proto často zván, aby vystoupil při různých slavnostních či mimořádných 
příležitostech. V roce 2017 vystoupil s programem České tance na XVIII. světovém saxofonovém kongresu 
v chorvatském Záhřebu. 
SaxWork získal mimo jiná ocenění i Zlaté pásmo v celostátním kole soutěže jazzových a ostatních  
orchestrů Základních uměleckých škol (2014) a jeho koncerty bývají v mnoha periodikách označovány  
za mimořádný kulturní zážitek.
Soubor SaxWork vystupuje ve variabilním saxofonovém obsazení (od dvou až tří hráčů po orchestr) podle 
potřeby jednotlivých skladeb nebo podle přání pořadatelů kulturních akcí.

Členové souboru:

Anna Kurzová
Absolutní vítězka 41. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na saxofon 
(2018), 1. cena a titul laureáta na 16. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia (2018),  
1. cena a mimořádná cena za provedení povinné skladby na 3. ročníku interpretační soutěže dechových 
nástrojů Pardubické dechy (2017).

Lucie Křenková
1. cena na 1. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy (2015).

Zdeňka Podroužková
2. cena na 41. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (2018), 1. cena v celostát-
ním kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dřevěné dechové nástroje (2015 a 2018).

Erika Pavlíková
1. cena na soutěži v sólové hře Litvínovské dřevohraní (2019), 1. cena v krajském kole soutěže Základních 
uměleckých škol v komorní hře (2019), Laureátka soutěže Mladí sólisté Jihočeské filharmonie (2017).

Kateřina Valíčková
1. cena na soutěži v komorní hře Litvínovské dřevohraní (2017, 2018, 2019), 2. cena v celostátním kole 
soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře (2019), 2. cena na soutěži v sólové hře Litvínovské 
dřevohraní (2019).

Karel Eliášek
2. cena na 3. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy (2017), 1. cena v celostát-
ním kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dřevěné dechové nástroje. 

Kateřina Pavlíková
Zakladatelka, aranžérka a umělecká vedoucí. Patří k výrazným osobnostem české saxofonové scény. Její 
hudební aktivity představují široký záběr, v jehož středu stojí hra na barytonový saxofon jako koncertní 
nástroj.
Kateřina Pavlíková je dlouholetou členkou Bohemia Saxophone Quartet, ve kterém hraje na barytonový 
saxofon a působí v něm od roku 1999 dodnes. Toto špičkové české hudební těleso se od svého založení 
v roce 1990 vyprofilovalo ve vysoce profesionální soubor s naprosto specifickým a vyrovnaným zvukem. 
Představuje téměř unikátní syntézu nejvyšší interpretační profesionality s navýsost širokou multižánrovou 
dramaturgií, která zahrnuje původní klasický i jazzový repertoár, soudobé skladby většinou přímo věnova-
né souboru, jakož i velké množství transkripcí a úprav nejrůznějších hudebních stylů a žánrů, z nichž přes 
dvě desítky upravila Kateřina Pavlíková. S Bohemia Saxophone Quartet se zúčastnila mnoha význačných 
mezinárodních hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Struny podzimu, Concentus Moraviae, Hofkonzerte  
im Podewil Berlin, Sächsisch-Böhmisches Musik Festival, Festival of Nations v Tennessee, International 
Contemporary Music Festival Kontrasty ve Lvově, Klangspuren v Innsbrucku, Dresdener Saxophonemesse, 
3ème stage d’interprétation et de virtuosite Saxiana v Paříži).
Kateřina Pavlíková spolupracuje s předními českými symfonickými a komorními tělesy. Jako sólistka  
vystoupila se Symfonickým dechovým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, Pražskou  
komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Filharmonií Hradec Králové, Jihočeskou filharmonií, Komorní filhar-
monií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorním orchestrem Berg, Lvovskou komorní filhar-
monií ad.
Její hráčské kvality jsou pro posluchače zaznamenány na CD Bohemia Saxophone Quartet Emotions 



úterý 8. 10., UFFO, 19:00 hodin

Katta - bosonohá varhanice 
Vox Organi

Program

J. S. Bach
Toccata a fuga d moll, BWV 565

A. pärt             
Trivium

Katta              
Bogorodice Djevo
 
Katta                            
Slavkof 

J. S. Bach  
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

„Katta sténá, šeptá, bouří i hladí. Barvy, které vytváří hlasem a svěžím zvukem svých varhan, jako by nebyly 
z této planety.“ 
časopis Gramophone

„Je to jedinečná umělkyně.“ 
americký varhaník Cameron Carpenter

„Primadona assoluta organovej hry.“ 
Opera Slovakia

„Živelná extrovertní muzikantka ovládající svůj nástroj svrchovaně.“ 
Petr Veber

 

(2019), History of Jazz (2009) a Saxcriptions (2005) - zde se představuje také jako aranžérka skladeb, 
dále na CD Homage to Jaroslav Ježek Rudolfinum Jazz Orchestra (2006), Jazz na Hradě Štěpán Markovič  
Saxtetu (2006), Just Floating Lightly Petr Kořínek Jazz Orchestra (2004) a mnoha nahrávkách pořízených 
pro Český rozhlas.
V současné době se věnuje i předávání svých zkušeností nabytých koncertní uměleckou činností a studiem 
u vynikajícího francouzského saxofonisty Philippa Portejoie. S úspěchem provádí semináře a masterclassy 
v Čechách i v zahraničí (Madona 2004, Lvov 2005, Oslo 2009, Paříž 2010, Bled 2019). Od roku 2011 působí 
jako pedagog hlavního oboru hra na saxofon na Konzervatoři v Českých Budějovicích.

J. S. Bach  
Preludium G dur, BWV 565

Katta                            
Agněče Bóžij

A. pärt                
Pari Intervallo

Katta                            
Veni Sancte Spiritus 

J. S. Bach               
Toccata d moll „dórická“, BWV 538



Katta
Katta rozhodně není varhanicí, na jaké jste zvyklí. Svou hudbou otevírá nové světy. Je nepřehlédnutelná: 
bosonohá varhanice, andělsky éterická i zemitě živelná. Slovy jejího kolegy, excentrického amerického 
varhaníka Camerona Carpentera - Katta je „jedinečnou umělkyní“. Ať už rozezní své elegantní, na míru 
vytvořené bílé varhany anebo usedne za milované varhany v kostele, dokáže svými koncerty uhranout 
publikum. Zve své posluchače na hudební pouť, která vede od Bacha až k jejím vlastním, zcela originál-
ním skladbám. K varhanám přidává Katta často svůj sytý, vroucí hlas. Svojí hudbou a interpretací přenáší 
posluchače mimo čas a žánrové škatulky, daleko za horizont vžitých představ o tom, co pojem varhanní 
koncert běžně představuje. Její nahrávka „Veni Sancte Spiritus“ (Supraphon, 2016) se setkala s všeobecně 
příznivým přijetím. Britský Gramophone si povšiml „překrásně řízné artikulace“, s níž Katta zpívá, a vyzdvihl 
„syrově oduševnělou intenzitu“ její hry. V letošním roce získala Katta cenu klasické hudby „Classic Prague 
Awards“ za svůj autorský projekt Vox Organi (premiéra 2018).
Jako klasická varhanice a cembalistka na sebe Katta v mezinárodním měřítku upozornila při koncer-
tech s orchestry jako Anima Eterna (s dirigentem Josem van Immerseelem), Zurich Chamber Orchestra 
(pod taktovkou Sira Rogera Norringtona) anebo s Royal Flemish Philharmonic, Symfonickým orchestrem  
hl. města Prahy FOK či Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, ale také jako sólistka varhanních  
recitálů po celém světě (Evropa, Mexiko nebo Indonésie). Katta miluje fúze a spolupráci s jinými umělci. 
Za sebou má například projekt s Davidem Kollerem, teď chystá koncerty s Jurou Pavlicou & Hradišťanem. 
V nejbližší době ji čeká série koncertů v Německu, například s houslistou Danielem a Zurich Chamber 
Orchestra. 

 

pátek 18. 10., UFFO, 19:00 hodin

Jiří Rajniš - baryton

Napolitan Quartet
Napolitánské písně

Jiří Rajniš - baryton
Jan Brabec - mandolína
Tomáš Honěk - 1. kytara
Eliška Holá - 2. kytara
Ladislav Horák - akordeon

Program

Musica Prohibita
Parlami D´amore Mariu
’O Sole Mio
Notturno senza luna
P. I. Čajkovskij - Danza napoletana 
Serenata melancolica
Non ti scordar di me!
Maria, Marí
Marechiare
G. Rossini - La Danza Tarantella napoletana 
Dicitencello vuie
’O surdato ’nnammurato
Funiculí funicula
G. Rossini - Largo al factotum (árie z opery Lazebník sevillský)

arr. Tomáš Janoška

 
Foto: Tomáš Nosil



Jiří Rajniš - baryton
Je členem Junges Ensemble v drážďanské Semperoper v sezonách 2017/2018 a 2018/2019, kde jeho re-
pertoár zahrnuje: Schaunarda v Bohémě, Moralese v Carmen, Fiorella v Lazebníku sevillském, 1. kněze  
v Kouzelné flétně, Marulla v Rigolettovi a Trojského vojáka/Řeckého vůdce v Trojanech. Od sezóny 2013/2014 
do 2016/2017 byl oficiálně „nejmladším českým operním pěvcem ve stálém zahraničním angažmá“ v Lande-
stheater Coburgu (Německo), kde ztvárnil např.: Smrt (G. Holst: Savitri), Sylph, Grimbald, On, Aeolus, Comus 
(H. Purcell: Král Artuš), Freddyho (F. Loewe: My Fair Lady), Markýze (Verdi: La traviata), Druhého nazaretského 
(Strauss: Salome), Petra (E. Humperdinck: Jeníček a Mařenka), Barytonistu/Mahlera (G. Mahler: Ich bin der 
Welt abhanden gekommen), Schaunarda (G. Puccini: Bohéma), Forda (O. Nicolai: Veselé paničky windsorské), 
Frédérica (L. Delibes: Lakmé), Aenea (H. Purcell: Dido a Aeneas), Bertley (R. Vaughan Williams: Riders to the 
sea), Dona Fernanda (L. van Beethoven: Fidelio), Haraštu (L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky), Amfortase  
(R. Wagner: Parsifal), Almavivu (W. A. Mozart: Figarova svatba) a další. 
Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři a následně operní zpěv na prestižní UCLA 
Herb Alpert ve třídě Vladimíra Chernova v Los Angeles. Stal se absolutním vítězem soutěže Pražský pěvec 
2008 a byl také semifinalistou v mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech 2008. Vystupo-
val jako host v Hudebním divadle Karlín v Praze (Polská krev, Čardášová princezna), v Národním divadle 
Brno (Rusalka), v Divadle J. K. Tyla v Plzni (Evžen Oněgin), v Divadle F. X. Šaldy v Liberci (La Bohéme) a také 
spolupracoval s Dětskou operou Praha, Pražskou komorní operou (turné v Německu, Rakousku, Švýcarsku  
a Francii), Virtuosi di Praga, Písek Chamber Orchestra - Missa Brevis a další. Jeho debut jako nejmladší český 
Don Giovanni v zahraničí se uskutečnil na festivalu Sommer Oper Bamberg 2013. Byl angažován jako cover 
Belcoreho v Nápoji lásky v Martina Arroyo Foundation v New Yorku a také se účastnil vyučovacího programu 
Metropolitní opery v New Yorku.
Vystupuje i koncertně zejména v Německu. Spolupracoval také s Bamberskou filharmonií (Bernstein: Pe-
ter Pan) a dalšími. V pražském Národním divadle debutoval v jednoaktových operách Chytračka/Měsíc 
(2016/2017), v sezóně 2017/2018 ve Wertherovi v režii Willyho Deckera a jako Jonny v opeře Ernsta Křenka 
Jonny vyhrává (2018/2019). Po Luigim Bassim, Donem Giovannim světové premiéry v roce 1787, se stal dru-
hým nejmladším interpretem titulní role, který účinkoval na scéně Stavovského divadla (letní stagiona 2016).

Eliška Holá - kytara
Od čtyř let hraje na kytaru, po studiu na Hudební škole a gymnáziu Jana Nerudy v Praze pokračovala ve stu-
diu na Pražské konzervatoři, které završila magisterským studiem na JAMU v Brně u profesora M. Myslivečka. 
Absolvovala stáž v rakouském Grazu, je laureátkou a vítězkou mnoha národních i mezinárodních soutěží. 
Příležitostně se věnuje i komorní hře. 

Jan Brabec - mandolína
Studoval klasickou kytaru na Konzervatoři v Teplicích a elektrickou kytaru na Mezinárodní konzervatoři v Pra-
ze. Je vyhledáván díky orientaci ve více stylech od klasiky, přes muziku lidovou, country, pop, až po bigbeat  
a rock. Je i zdatný sólový zpěvák. Kromě kytar zvládá i tenor banjo, ukulele, mandolínu, havajskou kytaru, ale 
i akordeon. Spolupracuje s různými formacemi a osobnostmi, např. s Vladimírem Hronem, Zdeňkem Podhůr- 
ským, za zmínku stojí i působení v Národním divadle.

Ladislav Horák - akordeon
Je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské univerzity v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií  
se stal vítězem národní soutěže v Hořovicích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii  
a Španělsku (1987 - 1990). Koncertuje jako sólista, komorní hráč i za doprovodu orchestrů (Symfonický 
orchestr hl. města Prahy FOK, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Pražská  
komorní filharmonie, Pražský komorní orchestr, Sukův komorní orchestr, Westmont Philharmonia Accordion 
Orchestra, Fisorchestra Marchigiana). Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech v Severní Americe, Asii  
i po celé Evropě. Nahrává pro česká i mezinárodní média, je jedním z prvních interpretů hudby Astora Pia-
zzolly v České republice.

Tomáš Honěk - kytara
Je absolventem Konzervatoře Pardubice (Stanislav Juřica) a JAMU v Brně (Martin Mysliveček a Vladislav Blá-
ha). Během svého studia absolvoval různé festivaly a interpretační kurzy (Mikulov, Vídeň, Koblenz, Split, 
Bělehrad atd.), kde studoval v mistrovských třídách renomovaných kytaristů. Je držitelem několika národních 
i mezinárodních ocenění. 
Od roku 2007 působí jako člen Dua Teres s houslistkou Luciou Fulka Kopsovou. Toto duo získalo několik 
cen na mezinárodních soutěžích komorní hry (2009 - 1. cena Gorizia, 2010 - 1. cena Vidnava, 2013 - 3. cena 
Aschaffenburg). Natočilo tři CD pro společnost ArcoDiva a dlouhodobě se zabývá uváděním nových skladeb, 
které skladatelé (Jan Freidlin, Lukáš Hurník, Martin Brunner, Štěpánka Balcarová, Juraj Filas, Jiří Chvojka, Karel 
Růžička, Matej Benko, Ondřej Kukal a další) komponují přímo na jeho objednávku. 
V roce 2015 založil s kytaristkou Eliškou Holou Českou asociaci komorní kytary a studuje stavbu klasických 
kytar v ateliéru mistra kytaráře Martina Šuka. 



pátek 1. 11., UFFO, 19:00 hodin

Trutnovská filharmonie
Leoš Svárovský - dirigent

Tereza Mátlová - soprán

Libor Kasík - tenor

Trutnov sobě   

Program

A. Dvořák: 
Slovanské tance - op. 72, č. 7 Srbské kolo, op. 46, č. 4 Sousedská
B. Smetana: 
Prodaná nevěsta - Pojď sem, holka
W. A. Mozart: 
Kouzelná flétna - Dies Bildnis ist bezaubernd schön
G. Verdi:
La traviata - È strano...
G. Verdi:
La traviata - Brindisi

přestávka

M. Ravel: 
Pavane pour une infante défunte
T. Korbel: 
Koncert pro klavír a orchestr Es dur - Larghetto, Allegro, Grave - Presto
L. Červený: 
Podzimní romance

Trutnovská filharmonie
Trutnovská filharmonie se poprvé sešla na jaře roku 2018. Sdružuje hudebníky z Trutnova a z jeho nedalekého  
okolí. Členy jsou muzikanti všech generací i rozmanitých povolání či studenti škol. Ačkoliv nemá ambice 
srovnávat se se špičkovými profesionálními tělesy, s nadšením odvedená práce, za kterou stojí bez náro-
ku na honorář řada místních lidí, je její hnací silou. Vlastní volný čas, který společnému dílu věnují všichni  
zúčastnění, je zhodnocený zážitkem jak z koncertu, tak ze společně strávených zkoušek vedených kvalitními 
muzikanty - místními, ale i renomovanými.
Významný podíl na fungování filharmonie nese také spolupráce s profesionálními hudebníky a studenty 
konzervatoří. Právě propojení amatérů se zkušenými lidmi z oboru obohacuje hráčsky zejména první skupinu,  
a dává tak příležitost mnohým nadšencům (avšak kvalitním hudebníkům) podílet se na tvorbě večera příjemně 
stráveného s hudbou domácích i zahraničních skladatelů napříč starými i novými žánry klasické hudby. Pro-
pojení dokonce tří generací několika desítek místních muzikantů skrze společný zájem pak společnému dílu 
dodává ještě další rozměr.
Svoji příležitost díky filharmonii dostávají také místní autoři. Již minulý rok filharmonie nastudovala skladby 
trutnovských autorů Tomáše Korbela a Lukáše Červeného, které se stejně jako celý premiérový večer trutnov-
ské filharmonie setkaly s velmi pozitivními diváckými ohlasy.
Vzhledem k tomu, že Trutnov nemá žádnou tradici vlastní filharmonie, nabízí se příležitost tuto mezeru vypl-
nit, a nabídnout tak možnost domácímu publiku vychutnat si symfonickou hudbu v podání lidí jim blízkých  
a s autentickým přívlastkem „od srdce“. Jak bude tato příležitost využita, ukáže až čas.

Prof. Leoš Svárovský 
Vystudoval obory flétnu a dirigování na AMU v Praze (obdržel cenu rektora AMU) u renomovaného prof. 
Václava Neumanna, jako jeho poslední student. Svou kariéru začal v pražském Národním divadle jako asi- 
stent Zdeňka Košlera. V roce 1991 jej Herbert von Karajan pozval ke spolupráci s Georgem Soltim, Claudiem 
Abbadem a Vídeňskými filharmoniky na „Sommer FestSpiele Salzburg“.
Od roku 2000 je Leoš Svárovský pedagogem na katedře dirigování na AMU v Praze, studium oratorního  
a kantátového dirigování. V roce 2018 úspěšně ukončil profesorské řízení na AMU v Praze.
Od začátku své kariéry působil jako šéfdirigent vynikajících českých a slovenských orchestrů: Komorní opera 
Praha (1985 - 1987), Janáčkova filharmonie Ostrava (1991 - 1993), Státní filharmonie Brno (1991 - 1995), 
Sinfonietta Žilina (1995 - 2000), u téhož orchestru od roku 2010 jako hlavní hostující dirigent, Komorní filhar-
monie Pardubice (1997 - 2009), Orchestr baletu Národního divadla Praha (2001 - 2002), Státní opera Praha 
(i umělecký ředitel, 2003 - 2005). 
Od jara 2014 je šéfdirigentem Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya. Je stálým hostujícím dirigentem 
Slovenské filharmonie a čestným členem Filharmonie Brno. 
Leoš Svárovský je pravidelně zván na pódia mnoha významných hudebních festivalů jak v České republice, 
tak i v zahraničí. 
Je prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Emy Destinnové v Českých Budějovicích, oblíbeným hos-
tujícím dirigentem na festivalu Smetanova Litomyšl, v Českém Krumlově, na Janáčkově Máji, Velikonočním 



festivalu duchovní hudby v Brně a na MHF Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Byl hostem i na dalších mezinárodních hudebních festivalech, jako jsou Europäischen Wochen Passau,  
Aspekte Salzburg, George Enescu Festival Bucarest, Colorado Musik Festival, Settimane musicali di Ascona, 
Bratislavské hudební slavnosti, Musica Sacra Norimberk, Dias da Música em Belém, Mezinárodní hudební 
festival v Meranu a další.
V minulých sezónách dirigoval a spolupracoval se všemi českými, moravskými i slovenskými orchestry: SOČR 
(turné SRN 2015, četné koncerty v Linci a Innsbrucku), PKF, ČF, FOK, FB, ČNSO, MPO, JFO, KF Pardubice, 
Filharmonie B. Martinů a další. 
Po svém debutu se Symfonickým orchestrem P. I. Čajkovského v Moskvě (šéfdirigent V. Fedosejev), se kte-
rým jej váže dlouhodobá a trvalá spolupráce, následovaly další koncerty v Praze na Hradě a ve Velkém sále 
Moskevské konzervatoře.
Diskografie Leoše Svárovského obsahuje více než 24 CD u různých firem v ČR, SRN, USA, Japonsku, Sloven-
sku a Francii (Panton, Supraphon, JOD, Thoroform, WEA, Records, New Classic).

Tereza Mátlová 
Operní i muzikálová zpěvačka. Vystudovala hru na flétnu, klavír a zpívala v Kühnově dětském sboru. Absol-
vovala operní zpěv na pražské Hudební akademii múzických umění u doc. Magdaleny Hajóssyové, později  
u prof. Vlasty Hudecové v Bratislavě a nyní se zdokonaluje u vynikajícího pěvce a pedagoga Vladimíra Chmela.  
Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů, mimo jiné u prof. Helmutha Rillinga na stuttgartské Bachově aka-
demii.
Obdržela cenu „Talent roku“ na operním festivalu v irském Wexfordu, kde ztvárnila řadu operních rolí, např. 
Zerlinu/Don Giovanni, Zuzanku/Figarova svatba, Zelide/Kdybych byl králem, Agathu/La Fiamma, Astaroth/
Královna ze Sáby a další. 
Byla nominována na Cenu Thálie 2016 za roli Konstance v Mozartově Únosu ze Serailu. Účinkuje v Národním 
divadle v Praze, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, v Divadle J. K. Tyla  
v Plzni i na světových hudebních scénách v rolích, jako je Gilda/Rigoletto, Violetta/La traviata, Pamina/ 
Kouzelná flétna, Hraběnka Almaviva/Figarova svatba, Konstance/Únos ze Serailu, Adéla/Netopýr, Hraběnka 
Marica, Krásná Helena, Líza/Země úsměvů, Frasquita/Carmen, paní Fluth/Veselé paničky windsorské, Paulina/
Pařížský život, Eliška/Noc na Karlštejně, Dolores del Monte/Růže z Argentiny a další. 
Spolupracuje s významnými dirigenty, jakými jsou např. Vladimir Jurowski, Riccardo Frizza, Enrique Mazzola, 
Leoš Svárovský, Jan Kučera, David Agler, Claude Schnitzler, Jin Wang, Ahmed Al Saedi, Urs Schneider.
Zpívala na koncertech Evy Urbanové a vystoupila jako host na turné Karla Gotta. Zazářila také na turné 
hvězd ve Velkém kremelském paláci v Moskvě a coby hosta si ji na svůj koncert vybral slavný barytonista Leo  
Nucci. Pro společnost Supraphon Records natočila operu Mirandolína Bohuslava Martinů a u agentury GOJA 
vydala sólové CD a CD Hvězda betlémská společně s Karlem Gottem. Spolupracuje s agenturou GOJA, která 
uvádí světové muzikály. Vystoupila v rolích jako Cosette v Les Misérables, Ellen v Miss Saigon a exceluje jako  
Primadonna Carlotta Giudicelli v úspěšném muzikálu Fantom Opery. 
Často spolupracuje také s Českou televizí, Českým rozhlasem, TV Nova, TV Prima a TV Barrandov.

Libor Kasík
Absolvent oboru zpěv na Pražské konzervatoři a Hudebního managementu na Akademii múzických umění 
se výhradně zpěvu věnoval řadu let své profesní kariéry, a to v rámci Pražského filharmonického sboru i jako 
sólista, a to doslova po celém světě, včetně těch nejprestižnějších scén, jako například Suntory hall Tokio, 
Berlínská filharmonie, Royal Festival Hall Londýn, Teatro Regio Torino či třeba Man Auditorium Izraelské 
filharmonie v Tel Avivu. Disponuje neobvykle zvučným spinto tenorem, tedy hlasem balancujícím na hraně 
lyrického a hrdinného tenoru. Před cca dvanácti lety se vydal na kulturně-manažerskou dráhu, ale své lásce - 
zpěvu zůstává stále věrný. Vystupuje nikoli permanentně, ale pravidelně několikrát do roka s čím dál větším 
úspěchem. 

Foto: Miloš Šálek
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Tomáš Kačo - klavír

Program

Zazní skladby z autorského alba My Home (Můj domov), o kterém Tomáš Kačo říká:
„Album je o žánrové rozmanitosti, repertoárové otevřenosti, která je také metaforou k tomu, co pro mě 
‚My Home‘ znamená. Dost bylo předsudků - žánrových i rasových…“
Kritika mluví o Tomášově stylu jako o ojedinělé fúzi klasické, jazzové a tradiční romské hudby, který 
označuje „škatulkou“ suis generis. K jeho typickým rysům patří, že jednotlivé skladby rozvádí v rámci 
momentální improvizace na každém ze svých koncertů.  

 

Tomáš Kačo
Od rozladěného, polorozbitého pianina v Novém Jičíně ke klavírnímu křídlu ve vyprodané newyorské Car-
negie Hall, ze samouka mezi nejlepší jazzové studenty na prestižní americké Berklee College v Bostonu… 
Cesta Tomáše Kača, klavíristy vybaveného talentem od přírody a nezměrnou pílí, ale také skladatele, zpěváka  
a aranžéra, je úžasným příběhem splněných životních snů. Své sólové recitály staví především na improvizaci, 
s níž rozehrává do neopakovatelných hudebních končin svůj jedinečný styl založený na fúzi klasiky, jazzu  
a tradiční romské hudby.
Tomáš Kačo, čtvrtý z dvanácti sourozenců, začal na klavír hrát v pěti letech, učil se ovšem zcela intuitivně  
a zákonitosti hry musel pochopit sám. K notám, stupnicím a technice se dostal ve dvanácti letech v hudebce. 
Zpětně počáteční svobodu v hraní i technice hodnotí pozitivně: „To, že jsem začínal improvizací a hraním 
podle sluchu, byla jedna z mých největších výhod, co se hudebního vnímání týče.“ 
Následovala studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením renomovaného profesora Pavla Mo-
tlocha, jehož Tomáš Kačo považuje i za svého osobního mentora. K jeho stěžejním učitelům na pražské AMU 
patřil především profesor Ivo Kahánek. Peněžní výhru v soutěži mladých skladatelů pak „utratil“ za svou 
americkou šanci - za přijímací zkoušky na bostonskou hudební školu v Berklee, již dokončil už po dvou letech 
studia v roce 2017, a za oceánem zůstal.
Díky otevřenému prostředí jedné z nejlepších světových škol soudobé hudby mohl začít vnímat svůj romský 
původ jako zajímavou odlišnost a přednost, což se promítlo i do programu jeho recitálu v Carnegie Hall  
v únoru 2018. V programu s podtitulem Gypsy Soul představil vlastní skladby a úpravy děl Johanna Sebastia-
na Bacha a Fryderyka Chopina, tedy hudbu, která není ani romská, ani česká, ani klasická, ani jazzová - „každý 
z posluchačů si z toho může vzít, co chce“.
Tomáš Kačo odehrál řadu recitálů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Izraeli, ve Washingtonu či Los 
Angeles. Má za sebou dlouhodobou spolupráci s Idou Kelarovou, s níž v roce 2010 vydal album Romská 
balada, spolupracuje s řadou českých symfonických orchestrů, pro něž píše aranže, a připravuje na dálku též 
projekt s Ondřejem Brzobohatým. Otevřeně říká, že ve Spojených státech není jen za sebe - svou pověstnou 
„zaťatostí do hudby“ chce být příkladem pro ostatní romské děti. Byť je jeho cílem primárně hudba sama  
o sobě, neomezující se nikdy na jeden žánr či styl, věří, že se nakonec může stát i možnou účinnou zbraní proti  
rasismu a pomáhat v hledání společných cest mezi majoritou a minoritou. Aplaudující Carnegie Hall je však 
jen jednou z variant životních snů - k těm dalším patří autorské album a jednoho dne třeba cena Grammy.
Své debutové album My Home, na kterém hostují několikanásobný držitel ceny Grammy John Patitucci, 
Ondřej Gregor Brzobohatý, Kühnův dětský sbor, ale i Kačova mladší sestra Veronika, vydal Tomáš symbolicky 
28. října 2018. Vznik alba i Tomášova studia na Berklee podpořila Bakala Foundation. Křest alba proběhl  
v rámci zahájení cyklu Hybatelé rezonance, který zaštiťuje největší evropský výrobce mistrovských klavírů  
C. Bechstein.

Foto: John Pangilinan
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