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Radim Dolanský

ŘEDITEL | DIRECTOR

Vážení posluchači,
Pražský ﬁlharmonický sbor vstupuje do své jubilejní
85. sezony koncertem s věhlasným dirigentem Zubinem Mehtou, naším letošním patronem. Jen těžko
bychom si mohli představit krásnější start! Pokud ale
zalistujete v této brožuře, zjistíte, že nás v jejím průběhu čeká ještě spousta dalších nádherných okamžiků
a hudebních svátků. Za vrchol domácích aktivit osobně
považuji náš výroční koncert, který se uskuteční
7. prosince ve Dvořákově síni pražského Rudolﬁna.
Zazní Honeggerova kantáta Král David, kterou uvádíme v působivé, dnes téměř neznámé verzi pro sbor,
sólisty a komorní soubor o 16 hráčích. Koncert nastuduje Lukáš Vasilek, který jej bude zároveň dirigovat.
Společně se 67 zpěváky PFS vystoupí členové Vlámského symfonického orchestru, jako sólisté se představí Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová a Ondřej
Koplík. Pan Jaromír Meduna propůjčí svůj hlas partu
vypravěče, který nás celým večerem bude provázet.
Že půjde o mimořádnou událost, o tom svědčí i zájem
České televize, která z koncertu pořídí záznam.

Z tohoto krátkého nahlédnutí do naší nastávající sezony je dle mého zcela zřejmé, že se sbor nachází
v mimořádně úspěšném období. Náš diář je zaplněn
do konce roku 2021, už teď začíná být velmi slibný
také rok 2022 a i v kalendáři 2023 a 2024 máme první
zajímavé nabídky. Možná se na první pohled zdá, že
všechno jde tak nějak samo od sebe, ale není tomu
tak. Za současné úspěchy sboru, za náš na několik let
dopředu zaplněný diář a za obrovský zájem našich
partnerů vděčíme především usilovné a nikdy nekončící práci hlavního sbormistra Lukáše Vasilka a všech
našich zpěváků. Rád bych tedy využil příležitosti
a tímto jim všem poděkoval. Věřím, že po této sezoně
přijdou sezony ještě krásnější a zajímavější, nakonec
už teď tomu vše nasvědčuje. A já osobně jsem neskonale vděčný za to, že mohu být u toho.

Kdybych měl vybrat jeden vrchol z našich zahraničních
vystoupení, pak bych asi zmínil debut s Labskou ﬁlharmonií a Alanem Gilbertem v Hamburku, kde společně provedeme Janáčkovu Glagolskou mši. Nicméně nemohu opomenout ani naši premiéru na
Velikonočním festivalu v Salcburku, kde se bude PFS
podílet na provedení Schönbergových Gurre-Lieder
pod taktovkou Christiana Thielemanna. A za pověstnou třešinku na dortu mohou být označeny naše dva
samostatné sborové koncerty ve dvou nejprestižnějších hongkongských sálech v rámci Hong Kong Arts
Festival a také Beethovenova Devátá, kterou provedeme pod taktovkou Vladimira Fedosejeva v novém moskevském sále Zarjadje.

Radim Dolanský

Vážení přátelé Pražského ﬁlharmonického sboru,
zachovejte nám, prosím, přízeň.
Těším se na viděnou na našich koncertech.

Dear Listeners,
The Prague Philharmonic Choir is entering its
85th season with a concert under the baton of its
patron for this year, the celebrated Maestro Zubin
Mehta. It would indeed be hard to imagine a more
momentous start! Beyond that, though, leaﬁng
through this booklet you will discover that later on
in the course of the season a good many more great
moments and feasts of music are yet ahead. To me
personally, the climax of our programme in this
country will be the choir´s annual gala which will take
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place in the Dvořák Hall of Prague´s Rudolﬁnum on
7 December. It will feature Honegger´s cantata Le
Roi David, in a production using a highly suggestive
albeit by now virtually unknown version for chorus,
solo voices and 16-strong chamber orchestra. The
production will be prepared by Lukáš Vasilek who
will likewise conduct the performance. The PPC´s
67 singers will be joined there by members of the
Flanders Symphony Orchestra, and the soloists will
be Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová and Ondřej
Koplík. The spoken part of the narrator will be rendered by Jaromír Meduna who will assume the role
of the evening´s host. That this is going to be an exceptional occasion is documented by Czech Television´s declared interest in recording the concert.
Were I to pick a single highlight from the string of
our appearances abroad, I would perhaps single out
our debut with the NDR Elbphilharmonie Orchestra
in Hamburg where we will perform together Janáček´s Glagolitic Mass. Nonetheless, I can hardly omit
to mention also another debut appearance at a prestigious venue, namely, Salzburg, whose Easter Festival will witness the PPC´s participation in a production of Schoenberg´s Gurre-Lieder, conducted by
Christian Thielemann. And nor should I forget to
mention the proverbial icing on the cake of this season represented by our two a cappella concerts in
Hong Kong´s two most prestigious concert halls during the Hong Kong Arts Festival, or a production of
Beethoven´s “Ninth” conducted by Vladimir Fedoseyev, in Moscow´s new Zaryadye Hall.
I believe that even this inevitably brief outline of our
coming season makes it quite obvious that this happens to be an exceptionally propitious period for

the choir. The timetable of our artistic commitments
is full up until the end of 2021, with a promising
outlook for 2022 already taking shape, and ﬁrst interesting new prospects cropping up for the two
following years, 2023 and 2024. While at ﬁrst sight
all this might conjure up the idea of a self-propelled,
automatic process, the opposite is true. The choir´s
current success, its timetable fully booked for several
years ahead and the amazing degree of interest
shown by our partner institutions are more than anything else due to the hard, relentless work of the
principal conductor, Lukáš Vasilek, and of all our singers. I wish to take this opportunity to thank all
of them. I am conﬁdent that this coming season will
be followed by ones that will be still more beautiful
and eventful – after all, the current developments
are highly auspicious in this respect. As for me personally, I am endlessly grateful for being able to witness it all.
Dear friends of the Prague Philharmonic Choir, it is
my sincere wish that you would persevere in your
attachment to us.
Looking forward to welcoming you to our upcoming
concerts,
Radim Dolanský
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Lukáš Vasilek

Milí přátelé,
čas od času se mne někdo zeptá, v čem vidím výjimečnost Pražského ﬁlharmonického sboru. Ta otázka
většinou míří k umělecké stránce věci, a tak pokaždé
zmiňuji barevný a měkký zvuk, zvláštní frázování, interpretační tradici nebo profesionalitu. Na to téma
už bylo řečeno snad vše a umělecká výjimečnost tohoto tělesa se jeví jako samozřejmá. Že tomu tak ve
skutečnosti není a že ona vyzdvihovaná kvalita je vykoupena tvrdou a systematickou prací, teď nechme
stranou. Mnohem zajímavější je totiž fakt, že málokoho napadne uvažovat o základním předpokladu
té výjimečnosti, tedy o samotné existenci Pražského
ﬁlharmonického sboru. Nakolik je samozřejmé, že
takový ansámbl v Česku máme? A je to vůbec v něčem výjimečné?
Rozhlédněme se po Evropě. Téměř každá země má
alespoň jeden profesionální koncertní sbor. Tato vokální tělesa jsou ale většinou úzce přimknuta k nějakým jiným, větším institucím (např. k symfonickým
orchestrům nebo národním rozhlasům), jimž jsou ve
svých uměleckých aktivitách zcela podřízena. Neplatí
to sice stoprocentně, ale popsaná závislost nezřídka
zaviní, že tyto ansámbly nemají žádnou vlastní tvář –
nemohou se totiž svobodně umělecky proﬁlovat ani
rozvíjet. Chybí jim k tomu prostor a často i podpora
„shora“, bývají spíše upozaděné. Působení podobných sborů na kulturní scéně je pak značně omezené
a nenese s sebou žádnou velkou prestiž. Některé
z nich dokonce nemají ani vlastní internetovou prezentaci – snad aby nezastínily svou mateřskou instituci, a jejich existenci dokládají pouze programy koncertů, na kterých vystupují.

HLAVNÍ SBORMISTR | PRINCIPAL CONDUCTOR

V Česku je to úplně jinak. Máme tady Pražský ﬁlharmonický sbor – samostatnou a sebevědomou instituci zřizovanou Ministerstvem kultury, ansámbl
s vlastní tváří, respektovanou značku české hudby,
nositele nejvyšší umělecké kvality. Snad jsme v tomto
ohledu osvícenější než zbytek Evropy, když naše kulturní ani politické autority existenci takového ansámblu nijak nezpochybňují, a naopak jej v jeho rozletu všemožně podporují. Pravdou je, že se jedná
o stav výjimečný a vůbec ne samozřejmý.
Jedním z atributů silné společnosti je schopnost
a ochota chránit to, co je jí drahé – třeba svou svébytnost odráženou v umění a kultuře. Někdy se zdá,
jako by už takové společenské pnutí ani neexistovalo.
Jenže pak z ničeho nic rozkvete jedna malá instituce,
dokonce zřizovaná státem, která reprezentuje pravý
opak. Přeji Pražskému ﬁlharmonickému sboru, aby
svým výjimečným uměním dokázal onu silnější společnost probouzet a ukazovat jí cestu dopředu!
Lukáš Vasilek

Dear Friends,
From time to time, I ﬁnd myself confronted with the
question about what I believe to be the essence of
the Prague Philharmonic Choir´s uniqueness. In most
cases the question concerns the artistic aspect, so
I never fail to mention the ensemble´s richly coloured
and tender sound, its speciﬁc phrasing, its performing
tradition, or its professionality. Perhaps all has by
now been said on this subject, and the choir´s artistic
singularity therefore seems to be self-evident. Let´s
lay aside for now that this is in fact by no means exhaustive, and that the generally acknowledged high
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standard is achieved only at the cost of hard, systematic work. To be sure, what is much more interesting
is the fact that only few will get to think about the
basic precondition of this uniqueness, namely, the
very existence of the Prague Philharmonic Choir.
For indeed, is the fact of having an ensemble like
this here in the Czech Republic in any way self-evident? And is it so exceptional at all?
Let´s take a look around Europe. Virtually every
country has at least one professional concert choir.
More often than not, however, these ensembles are
closely attached to other, larger institutions (such as
symphony orchestras or national broadcasters), to
which they are thoroughly subordinated in the scope
and contents of their artistic pursuits. While this
does not apply unexceptionally, the dependence
such a system begets often deprives these choral
ensembles of their own individuality: they cannot
freely shape their artistic proﬁles, and nor can they
develop on their own terms. For this, they lack adequate space, and too often also the endorsement
“from the top”; they tend to be shifted out of
focus. The impact of such choral ensembles on the
cultural scene is then considerably weakened, and
so are their aspirations to earn anything like a major
prestige. Some even have to do without a web presence of their own – perhaps not to eclipse the
status of their mother institutions, and consequently
their existence is documented solely by the programmes of concert productions in which they are
involved.
In the Czech Republic, the situation is quite different.
We have the Prague Philharmonic Choir – an independent and self-conﬁdent institution operating

under the administration of the Ministry of Culture,
an ensemble with a face of its own, a respected
hallmark of Czech music, and an embodiment of
the highest artistic achievement. It may be that in
this respect we happen to be more broadminded
than the rest of Europe, with this country´s cultural
and political authorities raising no doubts concerning
the raison d´etre of the existence of our type of ensemble, rather on the contrary, offering unreserved
support for its ﬂourishing. Truly enough, this is
a state of affairs which is exceptional and by no
means automatic.
One of the attributes of a society´s resilience is its
capacity and readiness to protect its cherished values
– including, among others, its speciﬁc identity reﬂected in the sphere of art and culture. It may sometimes seem that society´s aspiration along these
lines no longer exists. But then it suddenly happens
that a small institution springs up and blossoms –
one, moreover, that has been run by the state – in
downright contradiction to this belief. I wish the
Prague Philharmonic Choir to continue to contribute
its outstanding artistic merit in awakening a truly resilient society and paving up its way to further progress!
Lukáš Vasilek
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Zubin Mehta
Přeji báječnému Pražskému ﬁlharmonickému sboru
všechno nejlepší do jeho jubilejní sezony. Je mi ctí,
že i já mohu být jeho malou součástí!

I wish the wonderful Prague Philharmonic Choir all
the very best for their anniversary season and I am
honored to be a small part of it!

Vše dobré,

All the best,

Zubin Mehta

Zubin Mehta

U příležitosti vystoupení dirigenta Zubina Mehty s Izraelskou ﬁlharmonií v České republice na festivalu
Dvořákova Praha (15/9/2019) inicioval Pražský ﬁlharmonický sbor návrh na udělení ceny Ministerstva kultury ČR – Artis Bohemiae Amicis pro významnou
osobnost, jež je úzce spjata s českou kulturou a její
prezentací v zahraničí.

In conjunction with the presence of the conductor
Zubin Mehta with the Israel Philharmonic at the Dvořák Prague Festival (15/09/2019), the Prague Philharmonic Choir has submitted a proposal for the
bestowal to Maestro Mehta of the Czech Ministry
of Culture “Artis Bohemiae Amicis Award“, an honour conferred to prominent personalities with close
links to Czech culture and its international presentation.

Jsme potěšeni, že tato cena bude maestru Zubinu
Mehtovi udělena právě při našem společném vystoupení v Praze.

PATRON SEZONY | PATRON OF THE SEASON

We are pleased that the award will be handed over
to Maestro Zubin Mehta on the occasion of our joint
performance in Prague.

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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Dvořáka (Te Deum, Requiem) a Gustava Mahlera
(Symfonie č. 2 c moll), na kterých se Pražský ﬁlharmonický sbor podílel.

Pražský ﬁlharmonický sbor (PFS) je předním evropským vokálním tělesem a jako jeden z nejvýznamnějších českých uměleckých ansámblů je zřizován přímo
Ministerstvem kultury České republiky. Během
dlouhé historie sboru založeného v roce 1935 se
v jeho čele vystřídali nejvýznamnější čeští sbormistři
(mj. Jan Kühn, Josef Veselka, Pavel Kühn). Od roku
2007 je hlavním sbormistrem Lukáš Vasilek.

Bohaté aktivity PFS v sezoně 2019/2020 zahrnují mj.
koncerty na festivalech Dvořákova Praha, Pražské
jaro, turné do Hongkongu, vystoupení v novém
sále Zarjadje, debuty na Velikonočním festivalu
v Salcburku se Staatskapelle Dresden a Christianem Thielemannem nebo v sále Labské ﬁlharmonie
v Hamburku s Českou ﬁlharmonií pod taktovkou
Jakuba Hrůši a s Labskou ﬁlharmonií NDR v čele
s Alanem Gilbertem. Jubilejní 85. sezonu uzavře
PFS hostováním na festivalu Smetanova Litomyšl,
a také účinkováním na festivalech ve švýcarském
St. Gallenu a v rakouském Bregenzu.

Doménou PFS je především oratorní a kantátový repertoár. Při jeho uvádění sbor spolupracuje s nejslavnějšími světovými orchestry (např. Česká, Berlínská,
Izraelská a Petrohradská ﬁlharmonie, Staatskapelle Dresden, Vídeňští symfonikové) a dirigenty
(např. Daniel Barenboim, Semjon Byčkov, Christoph Eschenbach, Vladimir Fedosejev, Manfred
Honeck, Jakub Hrůša, Philippe Jordan, Fabio Luisi,
Zubin Mehta, Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda,
sir Simon Rattle). Jako rezidenční sbor operního
festivalu v rakouském Bregenzu se nevyhýbá ani
opeře.
PFS realizuje také řadu vlastních projektů. Od roku
2011 pořádá v Praze cyklus samostatných sborových koncertů, jejichž dramaturgie je zaměřena
především na náročná a méně známá díla sborového
repertoáru „a cappella“ nebo s komorním instrumentálním doprovodem. S těmito sborovými projekty hostuje PFS také v zahraničí (mj. turné do USA
a Mexika – 2014, do Ruska – 2018, Hongkongu –

2020). Nedílnou součástí aktivit sboru je také péče
o hudební výchovu mládeže. Pro studenty pěveckých oborů organizuje Akademii sborového zpěvu,
jejímž cílem je umožnit mladým umělcům získat praxi
v profesionálním vokálním ansámblu, pro mladší děti
pořádá edukativní koncerty a přímo na školách i pěvecké workshopy.
PFS disponuje bohatou diskograﬁí. Jeho nahrávky
lze nalézt mj. u společností Decca Classics, Deutsche Grammophon, Sony Classical a Supraphon.
V posledních letech sbor realizoval několik výjimečných nahrávacích projektů, na dvou z nich spolupracoval s Českou ﬁlharmonií. Tím prvním je nahrávka
Stabat mater Antonína Dvořáka (Decca, 2017) pod
taktovkou Jiřího Bělohlávka, která získala prestižní
cenu Diapason d’Or de l‘Annèe jako nejlepší album
roku 2017 v kategorii „duchovní hudba“. Druhým
pak je nahrávka Eposu o Gilgamešovi Bohuslava
Martinů (Supraphon, 2017) pod taktovkou Manfreda Honecka, která v roce 2017 obdržela několik
uznání ve Velké Británii a také cenu Diapason d‘Or.
Album s komorními kantátami Bohuslava Martinů
(Supraphon 2016) získalo nejvyšší hodnocení významných britských časopisů Gramophone (Editor’s
Choice) a BBC Music Magazine (Choral & Song
Choice). Ve druhém jmenovaném periodiku navíc
bylo nominováno na výroční cenu v kategorii sborové hudby. V roce 2020 vydá společnost Decca
Classic celkem tři nové nahrávky s hudbou Antonína

Pražský ﬁlharmonický sbor je držitelem ceny Classic
Prague Award 2018 za Nejlepší vokální koncert
a Ceny České televize – Klasika roku.

The Prague Philharmonic Choir (PPC) is a leading
European vocal ensemble, and as one of the Czech
Republic´s foremost artistic institutions operates under the trusteeship of the Czech Ministry of Culture.
In the course of the choir´s long history since its
foundation in 1935, it has been directed by a succession of some of the most distinguished Czech
choirmasters (including among others Jan Kühn, Josef Veselka and Pavel Kühn). Since 2007 its principal
conductor has been Lukáš Vasilek.
The PPC´s repertoire is centered primarily around
oratorio and cantata works. In their presentation,
the choir has worked with eminent international

orchestras (e.g. the Czech Philharmonic, the Israel
Philharmonic, the St. Petersburg Philharmonic,
Staatskapelle Dresden or Wiener Symphoniker,
among others), and conductors (including Daniel
Barenboim, Semjon Byčkov, Christoph Eschenbach, Vladimir Fedosejev, Manfred Honeck, Jakub
Hrůša, Philippe Jordan, Fabio Luisi, Zubin Mehta,
Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda, sir Simon
Rattle). As the choir in residence at the opera festival of Bregenz, Austria, the PPC is likewise active
in the domain of opera.
Apart from these commitments, the PPC engages
in a number of its own projects. Since 2011 it has
organized its own concert series in Prague, with
a programme focused notably on presentations of
technically demanding and/or less well known choral
works, either a cappella or with chamber-scale instrumental accompaniment. The PPC has taken some
of these choral projects abroad (including among
other occasions its tours in the USA and Mexico –
2014, in Russia – 2018, and in Hong Kong – 2020).
The choir regards as an inseparable part of its activity
educational endeavours targeting the young generations. In this context, it has been involved in organizing a Choral Academy for students of singing,
a project aimed at enabling young artists to acquire
practical skills through work with a professional vocal
ensemble; and with focus on young children, running
a series of educational concerts and a programme
of singing workshops in schools.
The PPC has to its credit an extensive discography,
with many titles released by major international labels (e.g., Decca Classics, Deutsche Grammophon,
Sony Classical and Supraphon). In recent years the
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choir has taken part in several unique recording projects, two of them in association with the Czech Philharmonic. The ﬁrst of these, a recording of Antonín
Dvořák´s Stabat Mater (Decca, 2017), with Jiří Bělohlávek conducting, received the prestigious Diapason d´Or de l´Annèe award for the year´s best
album in the sacred music category. The second,
a recording of Bohuslav Martinů´s The Epic of Gilgamesh (Supraphon, 2017), under the baton of Manfred Honeck, won several awards in the United Kingdom in 2017, plus another Diapason d´Or. Its album
featuring chamber cantatas of Bohuslav Martinů
(Supraphon, 2016), received top accolades of the
prestigious British magazines, Gramophone (Editor´s
Choice), and BBC Music Magazine (Choral and Song
Choice). In the latter magazine, it was also nominated
for its annual award in the choral music category. In
the year 2020, Decca Classic will bring out three
new recordings of music by Antonín Dvořák (Te
Deum; Requiem) and Gustav Mahler (Symphony No.
2 in C minor), all made with the participation of the
Prague Philharmonic Choir.
The PPC´s many commitments in the 2019/2020 season include among others concert appearances at
the Dvořák Prague and Prague Spring festivals,
a tour in Hong Kong, a performance in Moscow´s
new concert hall, Zaryadye, as well as debut appearances at the Salzburg Easter Festival, with Staatskapelle Dresden and Christian Thielemann, or at
the Elbphilharmonie hall, with the Czech Philharmonic conducted by Jakub Hrůša, and with the
NDR Elbphilharmonie Orchestra under the baton
of Alan Gilbert. The PPC will bring its 85th season
to a close by appearances at several festivals, inclu-

ding Smetana Litomyšl, St. Gallen Festival in Switzerland, and the opera festival in Bregenz, Austria.
The Prague Philharmonic Choir is the recipient of
the 2018 Classic Prague Award for Best Vocal Concert, and Czech Television´s Classical Music of the
Year Award.
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Lukáš Vasilek

Lukáš Vasilek vystudoval dirigování a hudební vědu.
Jako sbormistr působil nejprve u Foerstrova komorního pěveckého sdružení, a poté jako druhý sbormistr Sboru Národního divadla v Praze.

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Pražského ﬁlharmonického sboru. Těžiště jeho umělecké práce
s tímto tělesem spočívá v nastudování a provádění
repertoáru „a cappella“, stejně jako v přípravě sboru
k účinkování ve velkých kantátových, oratorních
a operních projektech. Lukáš Vasilek vede PFS při
většině domácích i zahraničních aktivit a spolupracuje
se světově uznávanými dirigenty (v posledních letech
to byli např. Semjon Byčkov, Manfred Honeck, Jakub
Hrůša, Philippe Jordan, Fabio Luisi, Tomáš Netopil,
Gianandrea Noseda, sir Simon Rattle) a orchestry
(např. Berlínská ﬁlharmonie, Česká ﬁlharmonie, Izraelská ﬁlharmonie, Petrohradská ﬁlharmonie, Vídeňský
symfonický orchestr).
Vedle Pražského ﬁlharmonického sboru se věnuje
i jiným uměleckým aktivitám. Kromě občasných návratů k původnímu oboru, tedy orchestrálnímu dirigování, je to především spolupráce s vokálním ansámblem Martinů Voices, který založil v roce 2010.
Lukáš Vasilek je jako dirigent nebo sbormistr podepsán pod celou řadou nahrávek Pražského ﬁlharmonického sboru pořízených pro významná světová vydavatelství, např. Decca a Supraphon. V poslední
době se soustavně věnoval mj. nahrávání sborové
tvorby Bohuslava Martinů, které vzbudily mimořádný
ohlas v zahraničí a získaly ocenění prestižních časopisů Gramophone, BBC Music Magazine a Diapason.

HLAVNÍ SBORMISTR | PRINCIPAL CONDUCTOR

www.lukasvasilek.cz

Lukáš Vasilek studied conducting and musicology.
He started in the role of the conductor of the Foerster Female Chamber Choir ﬁrst and subsequently
as the second choirmaster of the National Theatre
Chorus, Prague.
Since 2007, Lukáš Vasilek has been the principal conductor of the Prague Philharmonic Choir, with his
work entailing exploration and performance of the
a cappella repertoire, as well as the ensemble’s preparation for signing in great cantata, oratorio and
opera projects, implemented in collaboration with
major orchestras and conductors. Lukáš Vasilek has
guided the PPC in the majority of their activities in
the Czech Republic and abroad, cooperating with
world-renowned conductors (over the past few years,
they have included Semyon Bychkov, Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Fabio Luisi, Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda and Sir Simon Rattle) and orchestras (for instance, the Berlin Philharmonic, Czech
Philharmonic, Israel Philharmonic, Vienna Symphony).
Besides leading the Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek has pursued other artistic activities. In
addition to occasional returns to his original discipline, orchestral conducting, he has regularly worked
with Martinů Voices, a vocal ensemble he himself
founded in 2010. As a conductor or choirmaster,
he has participated in numerous recordings the PPC
has made for prestigious labels, including Decca and
Supraphon. In recent years, Lukáš Vasilek has systematically devoted to recording Bohuslav Martinů’s
choral music. His albums met with great international
critical response and received prestigious accolades
from Gramophone, the BBC Music Magazine and
Diapason.
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Členové sboru
Members of the Choir
Hlavní sbormistr | Principal Conductor

LUKÁŠ VASILEK
Asistent sbormistra | Assistant Conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

JAKUB ZICHA
Soprán | Soprano
Audolenská Lenka
Biernot Grażyna
Červenková Hana
Eichlerová Věra
Fílová Kristýna
Glatzová Darina
Harvánková Martina
Hergeselová Anežka
Hýžová Romana
Kotěšovcová Kateřina
Kritznerová Martina
Matějková Marie
Matoušková Yveta
Němcová Marie
Soukupová Andrea
Sováková Jana
Williams Dagmar
Zíková Dana

Alt | Contralto
Bártová Zuzana
Demuthová Daniela
Dobešová Hana
Drábková Jana
Ehrenbergerová Jana
Hauserová Agáta
Hirschová Zuzana
Jančíková Lenka
Kaňková Magda
Mlčáková Pavla
Novotná Dagmar
Pýchová Štěpánka
Sedmidubská Dana
Soukupová Romana
Špičková Kateřina
Vasiluková Hana

Tenor
Bochňák Jan
Byčok Viktor
Fiala Tomáš
Foršt Michal
Hinterholzinger Tomáš
Kazda Zdeněk
Kostelanský Ján
Koś Jakub
Medňanský Rudolf
Okénko Vladimír
Palowski Bronislav
Pelikán Miloslav
Slavík Martin
Sládeček Bohumil
Svoboda Petr
Švancar Linhart

Bas | Bass
Hambálek Vladimír
Hanzl Tomáš
Havlíček Michael
Kalivoda Jan
Krämer-Hynek Lukáš
Krůšek Michal
Kudrna Pavel
Kutina Petr
Morávek Jan
Pashayev Mikhail
Poldauf Peter
Svoboda Petr
Vaňáč David
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SBOROVÝ CYKLUS
Sobota 7. prosince 2019, 19.30 hodin
Saturday 7 December 2019, 7:30 pm
Praha, Rudolﬁnum | Prague

Koncert k 85. výročí založení Pražského ﬁlharmonického sboru
The Prague Philharmonic Choir’s 85th anniversary concert
ARTHUR HONEGGER (1892–1955)
Král David, H 37 | King David, H 37
oratorium pro vypravěče, sóla, smíšený sbor a instrumentální ansámbl |
oratorio for narrator, solo voices, mixed choir and instrumental ensemble
Kateřina Kněžíková soprán | soprano
Markéta Cukrová alt | contralto
Ondřej Koplík tenor
Jaromír Meduna vypravěč | narrator
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Vlámský symfonický orchestr | Flanders Symphony Orchestra
Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
VÝSTAVA „LETEM SBOROVÝM SVĚTEM“
Pražský ﬁlharmonický sbor je důležitým partnerem mnoha zahraničních orchestrů a festivalů. Do zákulisí zahraničních cest
budete moci nahlédnout prostřednictvím mimořádné výstavy fotograﬁí Martiny Kritznerové, fotografky a členky sboru.
Výstava bude k nahlédnutí v prostorách balkonu Rudolﬁna během výročního koncertu 7. prosince 2019.

CHORAL SERIES

Prague
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Středa 18. prosince 2019, 17.00, 19.00 hodin
Wednesday 18 December 2019, 5:00, 7:00 pm

Pátek 29. května 2020, 19.30 hodin
Friday 29 May 2020, 7:30 pm

Praha, kostel sv. Šimona a Judy | Prague, Church of St Simon and St Jude

Praha, kostel sv. Šimona a Judy | Prague, Church of St Simon and St Jude

JAKUB JAN RYBA (1765–1815)
Česká mše vánoční „Hej mistře!“ | Czech Christmas Mass “Hey, Master!”
pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany |
for solo voices, mixed choir, orchestra and organ

IVAN BOŽIČEVIĆ (*1961)
Jaro pomíjí | Spring Passes
pro smíšený sbor a čtyřruční klavír | for mixed chorus and piano four hands

sólové party – členové PFS | vocal soloists – members of the PPC
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Filharmonie Hradec Králové | Hradec Králové Philharmonic Orchestra
Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Pražský ﬁlharmonický sbor a Filharmonie Hradec Králové |
Prague Philharmonic Choir and Hradec Králové Philharmonic Orchestra

LUKÁŠ SOMMER (*1984)
Alchymista | The Alchemist
příběh pro smíšený sbor, harfu a tři violoncella | a story for mixed choir, harp and three cellos
světová premiéra | world premiere
ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Z kytice národních písní slovanských, op. 43 | From the Bouquet of Slavonic Folk Songs, Op. 43
pro mužský sbor a čtyřruční klavír | for male chorus and piano four hands

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959)
Otvírání studánek, H 354 | The Opening of the Wells, H 354
pro vypravěče, sóla, ženský sbor, dvoje housle, violu a klavír |
for narrator, soloists, female chorus, two violins, viola and piano
sólisté v jednání | soloists to be announced
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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KONCERTY V ČESKÉ REPUBLICE
Neděle 15. září 2019, 20.00 hodin
Sunday 15 September 2019, 8:00 pm

Čtvrtek 19. září 2019, 19.00 hodin
Thursday 19 September 2019, 7:00 pm

Praha, Rudolﬁnum | Prague

Praha, Rudolﬁnum | Prague

GUSTAV MAHLER (1860–1911)
Symfonie č. 3 d moll | Symphony No. 3 in D minor

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Král a uhlíř | King and Collier
komická opera o třech dějstvích,
1. zhudebnění | a comic opera in three acts,
1st musical setting

Mihoko Fujimura mezzosoprán | mezzo-soprano
Kühnův dětský sbor |
Prague Philharmonic Children´s Choir
Petr Louženský sbormistr | choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Izraelská ﬁlharmonie |
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Festival Dvořákova Praha | The Dvořák Prague Festival
Akademie klasické hudby, o.p.s. |
Academy of Classical Music
www.dvorakovapraha.cz

Dana Burešová soprán | soprano
Kateřina Kněžíková soprán | soprano
Jana Sibera soprán | soprano
Lucie Hilscherová mezzosoprán | mezzo-soprano
Josef Moravec tenor
Richard Samek tenor

Roman Hoza baryton | baritone
Jozef Benci bas | bass
Jan Šťáva bas | bass
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Brauner dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Festival Dvořákova Praha | The Dvořák Prague Festival
Akademie klasické hudby, o.p.s. |
Academy of Classical Music
www.dvorakovapraha.cz

CONCERTS IN THE CZECH REPUBLIC
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Čtvrtek 26. září 2019, 19.00 hodin
Thursday 26 September 2019, 7:00 pm
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Středa 2. října 2019, 19.30 hodin
Wednesday 2 October 2019, 7:30 pm

České Budějovice, Metropol

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ |
Symphony No. 9 in D minor “Choral”
Lucie Hájková soprán | soprano
Veronika Hajnová alt | contralto
Josef Moravec tenor
David Nykl bas | bass

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Jihočeská ﬁlharmonie |
South Czech Philharmonic
Jan Talich dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Jihočeská ﬁlharmonie |
South Czech Philharmonic
www.jcﬁlharmonie.cz

Čtvrtek 3. října 2019, 19.30 hodin
Thursday 3 October 2019, 7:30 pm
Praha, Obecní dům | Prague, Municipal House

GUSTAV MAHLER (1860–1911)
Symfonie č. 3 d moll | Symphony No. 3 in D minor
Ester Pavlů mezzosoprán | mezzo-soprano
Pueri Gaudentes
Zdena Součková sbormistryně | choirmaster
Dětský pěvecký sbor Radost Praha |
Radost Praha Children’s Choir
Jan Pirner sbormistr | choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra

Pietari Inkinen dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz

Čtvrtek 31. října 2019, 19.00 hodin
Thursday 31 October 2019, 7:00 pm

Čtvrtek 7. listopadu 2019, 19.00 hodin
Thursday 7 November 2019, 7:00 pm

Praha, Obecní dům | Prague, Municipal House

Plzeň, Měšťanská beseda

28. beneﬁční koncert Arcidiecézní charity Praha
28th Beneﬁt Concert of the Caritas
of the Archdiocese of Prague

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ |
Symphony No. 9 in D minor “Choral”

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Te Deum

Marie Fajtová soprán | soprano
Markéta Cukrová alt | contralto
Jaroslav Březina tenor
Jozef Benci bas | bass

Lucie Silkenová soprán | soprano
Jiří Brückler baryton | baritone
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra
Petr Altrichter dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Arcidiecézní charita Praha | Archdiocese of Prague
www.praha.charita.cz

Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Plzeňská ﬁlharmonie | Pilsen Philharmonic
Ronald Zollman dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Plzeňská ﬁlharmonie | Pilsen Philharmonic
www.plzenskaﬁlharmonie.cz

34

Pátek 8. listopadu 2019, 19.00 hodin
Friday 8 November 2019, 7:00 pm

Středa 13. listopadu 2019, 20.00 hodin
Wednesday 13 November 2019, 8:00 pm

Pondělí 18. listopadu 2019, 19.30 hodin
Monday 18 November 2019, 7:30 pm

Kdyně

Praha, O2 Universum | Prague

Praha, Rudolﬁnum | Prague

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ |
Symphony No. 9 in D minor “Choral”

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ |
Symphony No. 9 in D minor “Choral”

MAURICE RAVEL (1875–1937)
Má matka husa, suita |
Ma mère l’Oye, suite

Marie Fajtová soprán | soprano

Joyce El-Khoury soprán | soprano
Stéphanie d’Oustrac mezzosoprán | mezzo-soprano
Simon O’Neill tenor
Dmitrij Belosselskij bas | bass

ONDŘEJ ADÁMEK (*1979)
Polednice (česká premiéra) |
The Noon Witch (Czech premiere)

Markéta Cukrová mezzosoprán | mezzo-soprano
Jaroslav Březina tenor
Jozef Benci bas | bass

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Plzeňská ﬁlharmonie | Pilsen Philharmonic
Ronald Zollman dirigent | conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
PKF — Prague Philharmonia
Emmanuel Villaume dirigent | conductor

pořadatel | organizer
Plzeňská ﬁlharmonie | Pilsen Philharmonic
www.plzenskaﬁlharmonie.cz

pořadatel | organizer
PKF — Prague Philharmonia
www.pkf.cz

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953)
Symfonie č. 3 c moll |
Symphony No. 3 in C minor
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
Alexander Liebreich dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
www.socr.cz

Úterý 17. prosince 2019,
17.00, 19.00 hodin
Tuesday 17 December 2019,
5:00, 7:00 pm
Hradec Králové, Sál FHK |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra Hall

JAKUB JAN RYBA (1765–1815)
Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ |
Czech Christmas Mass “Hey, Master!”
sólové party – členové PFS |
vocal soloists – members of the PPC
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Filharmonie Hradec Králové |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra

Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Filharmonie Hradec Králové |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
www.fhk.cz
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Úterý 7. ledna 2020, 19.30 hodin
Tuesday 7 January 2020, 7:30 pm

Čtvrtek 16. ledna 2020, 19.30 hodin
Thursday 16 January 2020, 7:30 pm

Čtvrtek 30. ledna 2020, 19.30 hodin
Thursday 30 January 2020, 7:30 pm

Středa 5. února 2020, 19.00 hodin
Wednesday 5 February 2020, 7:00 pm

Praha, Rudolﬁnum | Prague

Hradec Králové, Sál FHK |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra Hall

Praha, Obecní dům | Prague, Municipal House

Hradec Králové, Sál FHK |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra Hall

OPERA GALA
Erwin Schrott basbaryton | bass-baritone
Valeria Sepa, j.h. soprán | soprano
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Miriam Němcová sbormistryně | choirmaster
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Francesco Ivan Ciampa dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
www.ceskaﬁlharmonie.cz

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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ONDŘEJ KUKAL (*1964)
Concertino pro harfu a smyčce „Harfenianna“ |
Concertino for harp and strings “Harfenianna”
IVAN ZELENKA (*1941)
Stabat mater
Kateřina Englichová harfa | harp
Ludmila Vernerová soprán | soprano
Hannah Esther Minutillo alt | contralto
Ondřej Koplík tenor
Jiří Sulženko bas | bass
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Filharmonie Hradec Králové | Hradec Králové
Philharmonic Orchestra
Miriam Němcová dirigentka | conductor
pořadatel | organizer
Filharmonie Hradec Králové |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
www.fhk.cz

OTMAR MÁCHA (1922–2006)
Gambrinus
symfonická předehra | symphonic overture
ALBERT ROUSSEL (1869–1937)
Bacchus a Ariadna, suita z baletu č. 2
Bacchus and Ariadne, suite from the ballet No. 2
JAN KUČERA (*1977)
Pivní oratorium | The Beer Oratorio
Barbora Řeřichová soprán | soprano
Boris Prýgl baryton | baritone
Jiří Lábus vypravěč | narrator

A CAPPELLA KONCERT | A CAPPELLA CONCERT
PETR EBEN (1929–2007)
Řecký slovník | Greek Dictionary
CARL ORFF (1895–1982)
Sunt lacrimae rerum
ANTON BRUCKNER (1824–1896)
Os justi
Preludium C dur | Prelude in C major
Tota pulchra es, Maria
Aequale c moll č. 1 | Aequale in C Minor, No. 1

Kühnův smíšený sbor | Kühn Choir of Prague
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Jaroslav Brych sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra
Jan Kučera dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz

Afferentur regi
Ave Maria
Aequale c moll č. 2 | Aequale in C Minor, No. 2
Locus iste
Ecce sacerdos magnus
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Ludmila Kromková alt | contralto
Bronislav Palowski tenor
Miloslav Pelikán tenor
Jakub Kettner baryton | baritone
Jana Boušková harfa | harp
Daniela Valtová Kosinová varhany | organ
Lukáš Moťka, Karel Kučera, Břetislav Kotrba

Středa 18. března 2020, 19.30 hodin
Wednesday 18 March 2020, 7:30 pm

pozoun | trombone

Pátek 20. března 2020, 19.30 hodin
Friday 20 March 2020, 7:30 pm

Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Filharmonie Hradec Králové |
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
www.fhk.cz

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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Středa 15. dubna 2020, 19.30 hodin
Wednesday 15 April 2020, 7:30 pm

Pátek 15. května 2020, 20.00 hodin
Friday 15 May 2020, 8:00 pm
Praha, Obecní dům | Prague, Municipal House

Čtvrtek 19. března 2020, 19.30 hodin
Thursday 19 March 2020, 7:30 pm

Pátek 17. dubna 2020, 19.30 hodin
Friday 17 April 2020, 7:30 pm
Praha, Rudolﬁnum | Prague

Praha, Rudolﬁnum | Prague

DETLEV GLANERT (*1960)
Requiem za Hieronyma Bosche |
Requiem for Hieronymus Bosch
Marie Arnet soprán | soprano
Christa Mayer mezzosoprán | mezzo-soprano
Albert Pesendorfer tenor
Luděk Vele bas | bass
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Slovenský ﬁlharmonický sbor |
Slovak Philharmonic Choir
Jozef Chabroň sbormistr | choirmaster
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Semjon Byčkov dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
www.ceskaﬁlharmonie.cz

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Káťa Kabanová, koncertní provedení |
concert performance
Kateřina Kněžíková soprán | soprano
Eva Urbanová alt | contralto
Jarmila Balážová mezzosoprán | mezzo-soprano
Jitka Klečanská mezzosoprán | mezzo-soprano
Romana Kružíková mezzosoprán | mezzo-soprano
Peter Berger tenor
Aleš Briscein tenor
Jaroslav Březina tenor
Jiří Brückler baryton | baritone
Jozef Benci bas | bass
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Jakub Hrůša dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
www.ceskaﬁlharmonie.cz

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Kristus na hoře Olivetské |
Christ on the Mount of Olives
Simona Houda Šaturová soprán | soprano
Bernhard Berchtold tenor
Stephan Genz baryton | baritone
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Jozef Chabroň sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
Alexander Liebreich dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Festival Pražské jaro | Prague Spring Festival
www.festival.cz
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Středa 3. června 2020, 20.00 hodin
Wednesday 3 June 2020, 8:00 pm
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Středa 10. června 2020, 19.30 hodin
Wednesday 10 June 2020, 7:30 pm

Pátek 26. června 2020, 19.30 hodin
Friday 26 June 2020, 7:30 pm
Litomyšl, Zámecké nádvoří | Castle Courtyard

Čtvrtek 4. června 2020, 20.00 hodin
Thursday 4 June 2020, 8:00 pm

Čtvrtek 11. června 2020, 19.30 hodin
Thursday 11 June 2020, 7:30 pm

Praha, Obecní dům | Prague, Municipal House

Praha, Obecní dům | Prague, Municipal House

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ |
Symphony No. 9 in D minor “Choral”

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Svatební košile | The Spectre’s Bride

Miah Persson soprán | soprano
Lucie Hilscherová mezzosoprán | mezzo-soprano
Norbert Ernst tenor
Franz-Joseph Selig bas | bass
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir

Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Cornelius Meister dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Festival Pražské jaro | Prague Spring Festival
www.festival.cz

Kateřina Kněžíková soprán | soprano
Richard Samek tenor
Svatopluk Sem baryton | baritone
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra
Tomáš Brauner dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK |
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz

GEORGE GERSHWIN (1898–1937)
Porgy & Bess
koncertní provedení | concert performance

sólisté v jednání | soloists to be announced
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
Wayne Marshall dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
www.smetanovalitomysl.cz
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KONCERTY V ZAHRANIČÍ
Sobota 22. února 2020, 19.00 hodin
Saturday 22 February 2020, 7:00 pm

Úterý 25. února 2020, 19.00 hodin
Tuesday 22 February 2020, 7:00 pm

Russia, Moscow | Zaryadye, Grand Hall

China, Hong Kong | City Hall Concert Hall

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“
Symphony No. 9 in D minor “Choral”

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
Zpěv duchů nad vodami |
Song of the Spirits over the Waters

sólisté v jednání | soloists to be announced
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Velký symfonický orchestr P. I. Čajkovského |
Tchaikovsky Symphony Orchestra
Vladimir Fedoseyev dirigent | conductor

JOHN TAVENER (1944–2013)
Svjatyj | O Holy One

pořadatel | organizer
Koncertní sál Zarjadje | Concert Hall Zaryadye
www.zaryadye.com

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Otčenáš | Our Father
PĒTERIS VASKS (*1946)
Plainscapes
ERIC WHITACRE (*1970)
Cloudburst
Jana Boušková harfa | harp
Daniela Valtová Kosinová varhany | organ
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Hong Kong Arts Festival
www.hk.artsfestival.org

CONCERTS ABROAD
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Čtvrtek 27. února 2020, 19.00 hodin
Thursday 27 February 2020, 7:00 pm
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Úterý 7. dubna 2020, 18.00 hodin
Tuesday 7 April 2020, 6:00 pm

China, Hong Kong | Cultural Center Concert Hall

PETR EBEN (1929–2007)
Řecký slovník | Greek Dictionary
CARL ORFF (1895–1982)
Sunt lacrimae rerum
IVAN BOŽIČEVIĆ (*1961)
Jaro pomíjí | Spring Passes
ANTON BRUCKNER (1824–1896)
Os justi
Preludium C dur | Prelude in C major
Tota pulchra es, Maria, Aequale c moll č. 1 |
Aequale in C minor No. 1
Afferentur regi

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Ave Maria
Aequale c moll č. 2 | Aequale in C minor No. 2
Locus iste

Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent | conductor
pořadatel | organizer
Hong Kong Arts Festival
www.hk.artsfestival.org

Pátek 24. dubna 2020, 20.00 hodin
Friday 24 April 2020, 8:00 pm

Germany, Hamburg | Elbphilharmonie Hall

Pátek 10. dubna 2020, 18.00 hodin
Friday 10 April 2020, 6:00 pm
Austria, Salzburg | Grand Festival Hall

ARNOLD SCHÖNBERG (1874–1951)
Gurre-Lieder
Camilla Nylund soprán | soprano
Christa Mayer mezzosoprán | mezzo-soprano
Stephen Gould tenor
Wolfgang Ablinger-Sperrhacke tenor
Kwangchul Youn bas | bass
Franz Grundheber vypravěč | narrator
Bavarian Radio Chorus
Howard Arman sbormistr | choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Staatskapelle Dresden
Christian Thielemann dirigent | conductor

Ecce sacerdos magnus
Jana Boušková harfa | harp
Daniela Valtová Kosinová varhany | organ

Úterý 21. dubna 2020, 20.00 hodin
Tuesday 21 April 2020, 8:00 pm

pořadatel | organizer
Osterfestspiele Salzburg
www.osterfestspiele-salzburg.at

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Káťa Kabanová
koncertní provedení | concert performance

Kateřina Kněžíková soprán | soprano
Eva Urbanová alt | contralto
Jarmila Balážová mezzosoprán | mezzo-soprano
Jitka Klečanská mezzosoprán | mezzo-soprano
Romana Kružíková mezzosoprán | mezzo-soprano
Peter Berger tenor
Jaroslav Březina tenor
Aleš Briscein tenor
Jiří Brückler baryton | baritone
Jozef Benci bas | bass
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Jakub Hrůša dirigent | conductor
pořadatel | organizer
NDR Elbphilharmonie Orchestr
www.elbphilharmonie.de

Sobota 25. dubna 2020, 20.00 hodin
Saturday 25 April 2020, 8:00 pm
Germany, Hamburg | Elbphilharmonie Hall

SOFIA GUBAJDULINA (1931)
Rytíř na bílém koni | The Rider on the White Horse
ANTONÍN DVOŘÁK (1941–1904)
Koncert pro housle a orchestr a moll |
Concerto for Violin and Orchestra in A minor
LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Glagolská mše | Glagolitic Mass
Lisa Batiashvili housle | violin
Johanni van Oostrum soprán | soprano
Kelley O'Connor mezzosoprán | mezzo-soprano
Anthony Dean Griffey tenor
Jan Martiník bas | bass
Iveta Apkalna varhany | organ
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Labská ﬁlharmonie NDR |
NDR Elbphilharmonie Orchester
Alan Gilbert dirigent | conductor
pořadatel | organizer
NDR Elbphilharmonie Orchestr
www.elbphilharmonie.de
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26. červen 2020 – 11. červenec 2020,
20.30 hodin
26 June 2020 – 11 July, 8:30 pm
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Čtvrtek 2. července 2020, 20.30 hodin
Thursday 2 July 2020, 8:30 pm

Středa 22. července 2020, 21.15 hodin
Wednesday 22 July 2020, 9:15 pm

23. července – 23. srpna 2020, 21.15 h.
23 July – 23 August 2020, 9:15 pm

Switzerland, St. Gallen | Klosterhof

Austria, Bregenz | Festspielhaus

Austria, Bregenz | Lake stage

RICHARD WAGNER (1813–1883)
Parsifal, předehra | overture
Tannhäuser, sbor poutníků | Pilgrims´ chorus

ARRIGO BOITO (1842–1918)
Nerone

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Rigoletto

sólisté v jednání | soloists to be announced
Olivier Tambosi režie | director
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Vídeňští symfonikové | Wiener Symphoniker
Dirk Kaftan dirigent | conductor

sólisté v jednání | soloists to be announced
Bregenzský festivalový sbor |
Bregenzer Festival Chorus
Benjamin Lack sbormistr | choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster
Vídeňští symfonikové | Wiener Symphoniker
Enrique Mazzola dirigent | conductor

Switzerland, St. Gallen | Klosterhof

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Stiffelio

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Dimitris Paksoglou – Stiffelio
Annemarie Kremer, Jessica Rose Cambio – Lina
Damiano Salerno – Stankar
Mik Kevon Koch – Raffaele
Samuli Taskinen – Jorg
Chor des Theatres St. Gallen
Opernchor St. Gallen
Michael Vogel sbormistr | choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Miriam Němcová sbormistryně | choirmaster
Symfonický orchestr St. Gallen |
St. Gallen Symphony Orchestra
Michael Balke dirigent | conductor
pořadatel | organizer
St. Galler Festspiele
www.stgaller-festspiele.ch

PIETRO MASCAGNI (1863–1945)
Cavalleria rusticana
Regina coeli laetare – Inneggiamo il Signor
non è morto
GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Lombarďané | I Lombardi
O signore, dal tetto natio
Jerusalem! Jerusalem!
Síla osudu | The Force of Destiny
La vergine degli angeli
Nabucco
Va pensiero
Pražský ﬁlharmonický sbor |
Prague Philharmonic Choir
Miriam Němcová sbormistryně | choirmaster
Chrámový sbor St. Gallen | Domchor St. Gallen
Andreas Gut sbormistr | choirmaster
Symfonický orchestr St. Gallen |
St. Gallen Symphony Orchestra
Modestas Pitrenas dirigent | conductor
pořadatel | organizer
St. Galler Festspiele
www.stgaller-festspiele.ch

pořadatel | organizer
Bregenzer Festspiele
www.bregenzerfestspiele.com

pořadatel | organizer
Bregenzer Festspiele
www.bregenzerfestspiele.com
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AKCE PRO DĚTI

EVENTS FOR CHILDREN

Pátek 27. listopadu 2019, 10.00 hodin

Friday 27 October 2019, 10:00 am

POHÁDKA VÁNOC

A CHRISTMAS FAIRY-TALE

Kulturní centrum Zahrada

Cultural Center Zahrada

Malenická 1784/2, Praha 4

Malenická 1784/2, Prague 4

Pátek 22. ledna 2020, 10.00 hodin

Friday 22 January 2020, 10:00 am

MASOPUST

CARNIVAL

Kulturní centrum Zahrada

Cultural Center Zahrada

Malenická 1784/2, Praha 4

Malenická 1784/2, Prague 4

Jakub Zicha sbormistr
Lenka Navrátilová klavír

Jakub Zicha choirmaster
Lenka Navrátilová piano

Scénář: Natálie Egemová
Průvodní slovo: Josef Hervert
Délka programu: 60 minut
Cena vstupenky: 80 Kč, učitelský doprovod zdarma

Script: Natálie Egemová
Programme host: Josef Hervert
Duration: 60 minutes
Admission: 80 CZK, schoolteachers free

graﬁka © Antonín Juračka
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Koncerty pro školy a pěvecké workshopy

Concerts For Schools and Singing Workshops

Pražský ﬁlharmonický sbor se podílí na hudebním vzdělávání žáků základních škol již od sezony 2014/2015 prostřednictvím pěveckých workshopů a edukativních koncertů pro děti. Děti se na KONCERTECH PRO ŠKOLY seznamují s jednotlivými hlasovými skupinami i s vývojem hlasu od dětského po dospělý. Na každý koncert je
proto přizván i některý dětský sbor, se kterým PFS dlouhodobě spolupracuje. Dramaturgie koncertů pro nejmenší
diváky je vždy přizpůsobena tak, aby se děti dobře bavily, a přitom se aktivně zapojily do dění. Mohou si tak zazpívat společně s velkým profesionálním sborem a seznámit se s vybraným repertoárem k danému tématu. Koncerty probíhají ve spolupráci se sbormistrem Jakubem Zichou.

The Prague Philharmonic Choir has been involved in a programme of music education targeting primary-school
children since the 2014/2015 season, by organizing singing workshops and educational concerts for junior audiences. In CONCERTS FOR SCHOOLS, young children become acquainted with the individual voice types, and
with the development of the human voice, from a child´s to a grownup person´s. With this in mind, each concert
also features a children´s choir picked from those with which the PPC has collaborated over a long period. The
programmes for concerts intended for the youngest audience are invariably styled with a view to keeping the
children continuously entertained while at the same time engaging them in active participation. Thus they get
the chance to sing along with a large professional choir, as well as in the process to absorb new information
about a select repertoire related to a given theme. The concerts are co-ordinated by choirmaster Jakub Zicha.

PĚVECKÉ WORKSHOPY pořádá Pražský ﬁlharmonický sbor pro žáky 1. stupně základních škol v Praze a okolí.
Jejich cílem je, aby děti získaly možnost lépe poznat sborový zpěv, a to přímo od zkušených profesionálních zpěváků. Děti se přístupnou a zábavnou formou seznámí nejen se samotným tvořením tónu pomocí svého hlasu, ale
také např. s technikou správného dýchání. Kurzy v délce jedné hodiny vede vždy dvojice lektorů z řad členů
Pražského ﬁlharmonického sboru a probíhají přímo na vybraných školách během celého školního roku za účasti
učitele školy. Pro děti jsou tyto hodiny velkým zpestřením běžné výuky hudební výchovy, jelikož přináší jejich
aktivní zapojení a práci s vlastním tělem.
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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SINGING WORKSHOPS are organized by the Prague Philharmonic Choir for students of the ﬁrst stage of
primary schools in Prague and the surrounding region. Their aim is to make young children better acquainted
with choral singing, in a project run by experienced professional singers. In an accessible, entertaining way,
children learn about how to use their voices in forming tones, as well as being acquainted with, among other
things, the technique of proper breathing. Typically, an hour-long lesson is conducted by two lecturers from
among members of the Prague Philharmonic Choir. The courses, counting with the presence of a school´s
teacher, are located in a number of selected schools and run all through the school year. With these lessons,
children are offered a welcome entertaining parallel to the standard music education curricula, inviting them to
take an active part in the education process, including work with their own bodies.
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AKADEMIE SBOROVÉHO ZPĚVU
Pražský ﬁlharmonický sbor organizuje Akademii sborového zpěvu od sezony 2012/2013. Hlavním cílem
tohoto ročního až dvouletého studijního programu
je umožnit mladým a talentovaným zpěvákům do 26
let zapojit se do dění profesionálního sborového ansámblu. Členové akademie mají příležitost získat pod
vedením zkušených sbormistrů praxi v oblasti profesionálního sborového zpěvu, seznámit se s jeho
základním repertoárem a účinkovat na významných
koncertech doma i v zahraničí.
Konkurzy do Akademie sborového zpěvu pro sezonu
2019/2020 proběhnou během září 2019.
„Jsem rád, že tímto způsobem umožňujeme studentům zpěvu získat zkušenost s prací v profesionálním
sboru. Doufám, že akademie rozšíří možnosti jejich
budoucího uplatnění v praxi, a těší mne, že tak PFS
objevuje nové talenty i do svých řad.“
Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr PFS

The Prague Philharmonic Choir has run its Choral
Academy since the 2012/2013 season. The main
goal of its curricula, distributed over a one- or twoyear period, is to enable young and talented singers
in the age group of up to 26 years to become actively involved in the work of a professional choral
ensemble. Under the guidance of experienced choirmasters, Academy members get an opportunity to
acquire practical skills in the ﬁeld of professional
choral singing, to become acquainted with the standard choral repertoire, and to be personally involved
as performers in major concert productions in this
country and abroad.
Auditions for admission to the Choral Academy for
the 2019/2020 season will take place in the course
of September 2019.
“I´m glad that in this way we may enable voice students to amass new experience of work in a professional choral ensemble. I hope the Academy will
broaden the scope of opportunities for their future
careers in music; at the same time, it makes me
equally happy that the PPC is offered a chance here
to look around for new talent likely to join its ranks
in the future.”
Lukáš Vasilek, PPC principal conductor

CHORAL ACADEMY

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
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Srdečně Vás zveme do Klubu přátel
Pražského ﬁlharmonického sboru

Abonmá

Klub přátel PFS Vám umožní být po celý rok v kontaktu s celým naším sborem a jeho úspěchy. S potěšením
sledujeme narůstající počet členů, kterým děkujeme za přízeň. Také v sezoně 2019/2020 jsme pro stávající
i nové členy připravili mnoho zajímavých beneﬁtů:

PŘEDPLATNÉ PFS

Mimořádná nabídka pro členy Klubu přátel PFS
v sezoně 2019/2020
– 15 % sleva v kamenné prodejně Supraphon
Musicpoint*
– prohlídka historických prostor Rudolﬁna
s průvodcem
– zvýhodněné vstupenky na samostatné sborové
koncerty a vybrané koncerty s partnerskými
orchestry
– pravidelné informace o koncertech, setkáních
a mimořádných událostech sboru
– besedy s významnými umělci
– 10 % sleva na předplatné časopisu Czech Music
Quarterly o české hudbě v angličtině

Pro informace týkající se přihlášek a zvýhodněných
vstupenek v rámci mimořádné nabídky volejte
na telefonní číslo: 224 267 539 nebo pište
na email: vstupenky@choir.cz
PARTNEŘI

Členství v Klubu přátel Pražského
ﬁlharmonického sboru je bezplatné.

Počet koncertů
3
4

I. Kategorie
1 260 Kč
1 800 Kč

II. Kategorie
990 Kč
1 400 Kč

III. Kategorie
810 Kč
1 090 Kč

* SBOROVÝ CYKLUS: zahrnuje všechny koncerty, pořádané PFS v kostele sv. Šimona a Judy a v Rudolﬁnu v sezoně 2019/2020.
** ORCHESTRÁLNĚ-SBOROVÝ CYKLUS: je pořádaný ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, který
našim abonentům poskytl slevu 20 %. Kromě sborového cyklu PFS obsahuje také koncert 3. 10. 2019 ve Smetanově síni
Obecního domu.

JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY
Koncert 7. 12. 2019, Rudolﬁnum
A. Honegger – Král David

I. Kategorie
600 Kč

II. Kategorie
500 Kč

III. Kategorie
400 Kč

Koncerty 18. 12. 2019, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba – Česká mše vánoční

I. Kategorie
400 Kč

II. Kategorie
300 Kč

III. Kategorie
250 Kč

Koncert 29. 5. 2020, kostel sv. Šimona a Judy
Sborový koncert

I. Kategorie
400 Kč

II. Kategorie
300 Kč

III. Kategorie
250 Kč

BÝT ABONENTEM SE VYPLATÍ!
SLEDUJTE NÁS
www.ﬁlharmonickysbor.cz
www.facebook.com/ﬁlharmonickysbor
www.instagram.com/praguephilharmonicchoir

*sleva se nevztahuje na akční zboží a digitální nosiče

Cyklus
Sborový*
Orchestrálně-sborový**

Nákupem abonmá získáte slevu oproti ceně jednotlivých vstupenek, přenosnou abonentku a zajištěné
své oblíbené místo v sále. Prodej abonmá v sezoně 2019/2020 bude zahájen 12. 9. 2019.
Vstupenky na jednotlivé sborové koncerty PFS budou v prodeji vždy měsíc před koncertem
online na www.colosseumticket.cz
Informace a rezervace abonmá a jednotlivých vstupenek: +420 224 267 539, vstupenky@choir.cz
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Výběr nahrávek Pražského ﬁlharmonického sboru
Selected Recordings of the Prague Philharmonic Choir
CD

LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše | Glagolitic Mass

BOHUSLAV MARTINŮ
Epos o Gilgamešovi | The Epic of Gilgamesh

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Jiří Bělohlávek

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Manfred Honeck

Decca 2018

Supraphon 2017
Disc of the Week, BBC Radio 3 (2017)
Sunday Times, Album of the Week (2017)
Sunday Times, Albums of the Year (2017)

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Diapason d´Or, Diapason Magazine (2018)

BOHUSLAV MARTINŮ
Kytice
JAN NOVÁK
Filharmonické tance
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Netopil

ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat Mater
Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Česká ﬁlharmonie | Czech Philharmonic
Jiří Bělohlávek
Decca 2017
Diapason d`Or de l`Année, Diapason magazine (2017)
The choice of TV art (2018)

Supraphon 2017
Recording of the Month, MusicWeb International (2018)
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BOHUSLAV MARTINŮ
Kantáty | Cantatas

LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše | Glagolitic Mass

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Symfonický orchestr Českého rozhlasu |
Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Netopil

Supraphon 2016
Gramophone Editor’s choice (2017)
BBC Music Choice, BBC Music Magazine (2017)

Supraphon 2014

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

LUDWIG VAN BEETHOVEN
The Beethoven Journey

BERNSTEIN | KODÁLY | JANÁČEK
Chichesterské žalmy | Missa brevis | Otčenáš |
Chichester Psalms | Missa brevis | Our Father

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Mahler Chamber Orchestra

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek

Sony Classical 2014

Radioservis 2012
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Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

DVD

BERTHOLD GOLDSCHMIDT
Beatrice Cenci

GEORGES BIZET
Carmen

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňští symfonikové | Wiener Symphoniker
Johannes Debus

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňští symfonikové | Wiener Symphoniker
Paolo Carignani

Unitel Classica 2019

Unitel Classica 2017

GIOACHINO ROSSINI
Mojžíš v Egyptě | Moses in Egypt

JACQUES OFFENBACH
Hoffmannovy povídky | The Tales of Hoffmann

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňští symfonikové | Wiener Symphoniker
Enrique Mazzola

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňští symfonikové | Wiener Symphoniker
Johannes Debus

Unitel Classica 2018

Unitel Classica 2016

66

67

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Recenze
Reviews
15. 9. 2018

10. 10. 2018

ANTONÍN DVOŘÁK
Svatá Ludmila | Saint Ludmila

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“
Symphony No. 2 in C minor “Resurrection”

Pro Pražský ﬁlharmonický sbor šlo o nadstandardní
úkol. Často se zde zpívá ve vysoké dynamice, jde
o výdrž, ale samozřejmě i o výraz – jsou tu jímavé
plochy, davové scény, náhlé změny dynamiky, také
těžké nástupy, fugata… Všechna čest sbormistrovi
Lukáši Vasilkovi i všem pěvcům, kteří od začátku do
konce nepolevili, neprojevili sebemenší známku
únavy, natož nepozornosti či nezájmu.
Here, the Prague Philharmonic Chorus tackled a bigger-than-standard challenge. The singing requires
the use of high dynamics, and what matters is therefore endurance as well as, naturally enough, expression: the music contains passages of heightened
emotion, crowd scenes, sudden shifts of dynamics,
plus difﬁcult entries, fugatos and the like. Full respect
is due to the principal conductor, Lukáš Vasilek, and
all the singers who never lost their grip, showing
not even the least sign of fatigue, let alone of slackening attention or involvement.
KlasikaPlus

... Gradace byla sugestivní nejen kvůli dirigentovi,
ale jako o život hrajícímu orchestru a Pražskému ﬁlharmonickému sboru, jenž by dle mého mínění hledal v této skladbě ve světě jen obtížně rovnocenného
konkurenta (od tajemného pianissima žen ve Vzkříšení až po varhanně mohutné fortissimo v závěru).
... The gradation was just as suggestive, thanks not
only to the conductor but also to the orchestra
playing as though it were for their lives, and to the
Prague Philharmonic Choir, an ensemble whose account of this work would in my opinion hardly ﬁnd
a peer anywhere on the international scene (from
the enigmatic pianissimo of the female section in
Resurrection, up to the majestic organ-style fortissimo in the ﬁnale).
Opera Plus

28. 10. 2018

17. – 19. 12. 2018

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“
Symphony No. 2 in C minor “Resurrection”

W. A. MOZART
Requiem

Vokální sóla jsou tu ovšem relativně krátká – stěžejní
složkou je sbor, a ten připravil Lukáš Vasilek naprosto
skvěle. Stejně jako v případě orchestru, i jeho zvuk,
se zřetelným rozčleněním mužských a ženských hlasů
i jejich jednotlivých oborů uvnitř celistvé rozsáhlejší
struktury, byl úžasný, a byl to zvuk Mahlerův.
But the vocal solos are relatively brief – the chorus
is the major factor and, as prepared by Lukáš Vasilek,
they were superb. As with the orchestra, their sound,
with the men, women, and various ranges clearly
delineated inside an integrated, larger texture, was
gorgeous, and it was Mahler’s sound.
New York Classical Review

15. 12. 2018
Samostatný sborový koncert | A cappella concert
Výsledek zní vzácně svátečně a idylicky, skladba končí
chvalozpěvem. Není potřeba zdůrazňovat, že Pražský
ﬁlharmonický sbor dal dílu svůj veškerý um, krásu
souzvuků, dynamické a výrazové mistrovství.
The resulting sound conjures a unique air of idyllic
serenity, bringing the composition to a panegyric
close. Needless to say, the Prague Philharmonic
Choir once again displayed its art to the full, offering
opulent harmonies coupled with masterfully handled
dynamics and expression.
KlasikaPlus

Málokdy nějaký sbor dokáže zpívat v takovém dynamickém rozpětí a navíc tak zřetelně, i ve forte ne
jako slitá zvuková masa, ale nedostižně vycizelovaně.
Only rarely does a choir ﬁnd the stamina needed to
span as formidable a dynamic range, and add to it
an equally formidable distinctiveness, without giving
the impression, even in the fortes, of an indistinct
sonic mass, but on the contrary, displaying unparalleled reﬁnement.
KlasikaPlus

4. 2. 2019
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Sen noci svatojánské
A Midsummer Night´s Dream
FRANZ SCHUBERT
Zpěv duchů nad vodami | Songs of the Spirits over
the Waters
Jakýsi tajemný náboj bylo cítit přinejmenším v krajních částech kompozice, kde mužská část Pražského
ﬁlharmonického sboru zněla velmi kompaktně,
v opravdu chvályhodně zvládnuté nižší dynamice.
Kouzlo Mendelssohnovy hudby potom navracela
ženská část Pražského ﬁlharmonického sboru (pod
vedením Lukáše Vasilka).
There was a mysterious charge present, perceived
notably in the work´s outer movements where the
male section of the Prague Philharmonic Choir emitted an impressively compact sound while maintaining
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with genuine aplomb the requisite softer dynamics.
The magic spell of Mendelssohn´s music was revived
thanks partly to the contribution of the female section of the Prague Philharmonic Choir (conducted
by Lukáš Vasilek).
KlasikaPlus
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embued with expansive dynamics, full sonority, impeccable coordination and total assurance of expression – plus an admirable sense of ease in dealing
with the intricate rhythms. The choir constituted a fully
ﬂedged partner in the performance. In preparing it
for the task, Lukáš Vasilek had done a great job.

Opera Plus

16. 2. 2019

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

GEORGE GERSHWIN
Porgy & Bess
Pražský ﬁlharmonický sbor zpíval téměř ve všech číslech. Jeho sobotní výkon lze považovat nejen za vysoce profesionální, ale za téměř neuvěřitelný. Bohoslužebné výjevy, komentování děje i masové scény
měly širokou dynamiku, plný zvuk, dokonalou sezpívanost a jistotu výrazu – i obdivuhodný nadhled nad
složitými rytmy. Sbor byl rovnocennou součástí provedení, Lukáš Vasilek s ním odvedl při přípravě velkou práci.
The Prague Philharmonic Choir sang in most of the
programme´s numbers. Its performance on Saturday
would be best described as not just ﬂawlessly professional, but indeed close to incredible. Its renditions
of the spiritual sequences, passages commenting the
development of the plot, and collective scenes were

José Cura ve svých životních rolích
José Cura – career highlights

14. 3. 2019

Velký a skvělý příspěvek přinesl do programu Pražský
ﬁlharmonický sbor – výrazově, dynamicky, svou jistotou.
A great and brilliant contribution to the programme
was rendered by the Prague Philharmonic, in terms
of expression, dynamics, and the utmost assurance.

Samostatný sborový koncert | A cappella concert

KlasikaPlus

KlasikaPlus

Superlativy patří mužské sekci Pražského ﬁlharmonického sboru i hráčům Symfonického orchestru Českého rozhlasu za delikátní, pianissimové ztvárnění…
Superlatives go deservedly to the male section of
the Prague Philharmonic Choir as well as to the Prague Radio Symphony Orchestra, for a delicate, pianissimo reading…

26. 3. + 28. 3. 2019

Opět byli posluchači strženi lahodností zvuku, přesným frázováním, citlivou dynamikou a výbornou srozumitelností. Když k tomu přičteme nenapodobitelnou kompaktnost zvuku, jsou to atributy, které
Pražský ﬁlharmonický sbor povyšují na mezinárodní
úroveň.
The audience were once again nailed to their seats
by the combination of sonic beauty, precision of
phrasing, sensitive dynamics, and utter clarity of
enunciation. If one adds to all this the choir´s inimitably compact sound, the sum of these attributes
substantiates the Prague Philharmonic Choir´s well
earned international status.
Harmonie

task, displaying a mastery of a thoroughly absorbed
score, an unfailing beauty of sound, a capacity to
span with the utmost assurance the gamut of dynamic ranges; plus the natural ease with which it can
use devices conducive to the attainment of expressive shades tending predominantly towards introspection and spirituality...
KlasikaPlus

11. – 17. 4. 2019
JOHANNES BRAHMS
Německé requiem, op. 45 | German Requiem, Op. 45

1. 4. 2019
ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat mater, op. 58
Precizně připravený, detailně jemný a vytříbený sbor
s dokonalou výslovností, to je Pražský ﬁlharmonický
sbor, skvěle vedený sbormistrem Lukášem Vasilkem.
A ﬂawlessly prepared choral ensemble with a delicate feeling for every detail and an air of reﬁnement
coupled with immaculate enunciation – that is the
Prague Philharmonic Choir, exquisitely directed by
the conductor, Lukáš Vasilek.
Opera Plus

Pražský ﬁlharmonický sbor s Lukášem Vasilkem je
v tomto úkolu tím nejpovolanějším, jistotou v zažité
partituře, jednotnou krásou zvuku, schopností dostát
v plnosti všem dynamickým rozpětím; tím, jak má se
samozřejmostí osvojeny prostředky určené k dosažení výrazových poloh patřících spíš k pólu niternosti
a oduševnělosti…
The Prague Philharmonic Choir conducted by Lukáš
Vasilek is an exemplar of excellence in handling this

Turné v Izraeli | Tour of Israel

Opět zde hostuje Pražský ﬁlharmonický sbor, jenž je
již stálým hostem ﬁlharmonie v Auditoriu Charlese
Bronfmana. Je to profesionální sbor vysoké kvality,
s mocnými, precizními a krásnými hlasy (včetně mužských sekcí, které v izraelských sborech bývají nejslabším článkem).
Guest appearing here once again is the Prague Philharmonic Choir, by now already a permanent guest
of the Philharmonic at the Charles Bronfman Auditorium. This is a top-notch professional ensemble
with powerful, precise and beautiful voices (including
the male sections, usually the weakest link in Israeli
choral ensembles).
Opus magazine
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19. 5. 2019

Pražský ﬁlharmonický sbor | Prague Philharmonic Choir

Samostatný sborový koncert v rámci festivalu
Pražské jaro | A cappella concert at the Prague
Spring Festival
Vasilek umí rozpohybovat hudbu i na malých plochách do bohatosti, podrobně sledující proměny
slov a emocí. Pražskému ﬁlharmonickému sboru se
podařilo dát skladbě opravdu všechnu její hudební
výřečnost, aniž prozradil, jak obtížná je, by stálo za
to, aby právě tento výkon byl trvale zaznamenán.
Z koncertu zůstává v paměti jako výkon referenční.
Vasilek has the gift of setting music in motion even
on smaller scales, to attain a sense of opulence, with
constant detailed attention to shifts of words and
emotions. The Prague Philharmonic Choir succeeded
in bringing across the composition´s musical message
in its entirety, without at the same time making explicitly evident how complex it is. Actually, that is
also why it would have been welcome if this particular account were recorded for posterity. This concert
performance has indeed become imprinted in memory as a standard account of the work.
KlasikaPlus

30. 5. 2019
ARTHUR HONEGGER
Král David – MHF Leoše Janáčka v Ostravě |
King David – Leoš Janáček Music Festival, Ostrava
Pražský ﬁlharmonický sbor zazpíval s vzácně jednotným a soudržným výrazem, jehož dynamické diference citlivě reagovaly na své vokálně-instrumentální
okolí. Nádherně majestátní fortissimo ve sborových
částech bylo vyváženo luminiscenční dynamikou,
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v níž sboristé kolorovali a dotvářeli hlavní melodickou
linii sólistů. Sbor ukázal svou sílu také v nádherném
barevném spektru jednotlivých hlasových skupin, intonační čistotě všech melodických linií a precizní výslovnosti.
The Prague Philharmonic Choir singing offered proof
of a rarely compact and cohesive expression whose
dynamic nuances responded sensitively to the vocal
and instrumental developments. Splendidly majestic
fortissimi were balanced out in the choral parts by
luminiscent dynamics, with the choir colouring and
completing the principal melodic line delivered by
the soloists. The choir likewise demonstrated its
strengths in deploying the entire magniﬁcent spectrum of the individual voice sections, the intonational
clarity of each melodic line, and immaculately precise
enunciation.

Pražané ukázali, za co jako koncertní sbor stojí, pokud nejde o kostýmy, masky a choreograﬁi, nýbrž
výhradně o hudbu. Devadesátiminutové dílo jako
Verdiho Requiem, při němž je sbor ústřední a přenáší
zejména děj i výpověď, klade obrovské požadavky,
jež ke konci ve velké fuze vyžadují od každého jednotlivce veškeré nasazení.
The Prague singers proved their worth as a concert
choir, in a production with no costumes, masks and
choreography, relying exclusively on music. A ninety-minut work like Verdi´s Requiem, in which the
role of the chorus is central in delivering both action
and music, poses immense demands on the interpreters, which, as the grand fusion approaches its
climax, require each individual´s total involvement.

Harmonie

Ve středu dění stál Pražský ﬁlharmonický sbor, který
zároveň slavil výročí svého desetiletého spolupůsobení na Bregenzském festivalu. V nastudování pod
vedením Lukáše Vasilka sbor nádherně zpíval a precizně artikuloval.
Poised at the centre of the goings-on was the Prague
Philharmonic Choir which was simultaneously marking ten years of its participation in the Bregenz Festival. In this production the choir, conducted by Lukáš
Vasilek, sang ravishingly and with ﬂawlessly precise
articulation.

17. 7. – 18. 8. 2019
Bregenzer Festspiele

GIUSEPPE VERDI
Requiem
Byl to výjimečný večer i pro Pražský ﬁlharmonický
sbor. Během své sezony Bregenzském festivalu přesvědčili zpěváci svými krásnými tóny a precizní artikulací.
This was also an exceptional evening for the Prague
Philharmonic Choir. All through their tenth season
at the Bregenz Festival, its singers offered convincing
proofs of tonal beauty and precise articulation.
ORF Online

Vorlarlberger Nachrichten

Kronen Zeitung

JULES MASSENET
Don Quichotte
Pražský ﬁlharmonický sbor pod vedením Lukáše
Vasilka zpíval jednotně a sebejistě, a svým zjevným
elánem přispíval k dramatickým momentům.
The Prague Philharmonic Choir rendered Lukáš Vasilek´s reading of the score in a compact, pointed
style, their evident sense of involvement yielding
a host of dramatic impulses.
Onlinemerker
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Decca © Andrew Eccles
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