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Vážení přátelé Pražského ﬁlharmonického sboru,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v této pro nás všechny tak nelehké době.
Ještě stále všichni nevěřícně kroutíme hlavou nad tím, jak koronavirus naprosto nečekaně změnil život na celé planetě. Ovlivnil
tak ze dne na den i plány Pražského ﬁlharmonického sboru. Do této chvíle jsme v důsledku pandemie přišli o neuvěřitelných
60 projektů. Sbor se dostal do ztráty ﬁnanční, ztráta umělecká je ale naprosto nevyčíslitelná. Pravděpodobně bude ještě nějakou
dobu trvat, než virus dostaneme pod kontrolu, věřím ale, že už teď jsme na správné cestě. S opatrnou dávkou optimismu se
zadívám do nejbližší budoucnosti Pražského ﬁlharmonického sboru.
Hlavní sbormistr Lukáš Vasilek připravil jako vždy zajímavou dramaturgii našich samostatných koncertů. V říjnu v našem podání
posluchači uslyší populární americké spirituály a gospely v jemně jazzových úpravách slavných amerických aranžérů. Půjde o poměrně sporadické vybočení z naší běžné dramaturgie, o to víc se na koncert těším. A nepochybuji o tom, že i další dva samostatné
koncerty posluchače nadchnou.
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V naší nabídce nebudou chybět ani velká vokálně symfonická či operní díla. V nadcházející sezoně se několikrát setkáme s naším
hlavním partnerem Českou ﬁlharmonií, kterou budou řídit dirigenti Petr Altrichter, Jakub Hrůša a Tomáš Netopil. V listopadu
nás čeká také první setkání s uznávaným dirigentem sirem Johnem Eliotem Gardinerem, pod jehož taktovkou nastudujeme Janáčkovu operu Příhody lišky Bystroušky. Po více jak roce se letos vrátíme k interpretaci Verdiho Requiem pod taktovkou nového
šéfdirigenta Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK Tomáše Braunera. Orchestr nás přizval i k účasti na Symfonii č. 13
„Babij Jar“ Dmitrije Šostakoviče.
Pomyslnou třešinkou na dortu bude pětitýdenní spolupráce s Kirillem Petrenkem a Berlínskými ﬁlharmoniky. V německém Baden-Badenu společně provedeme Čajkovského operu Mazepa v režijním pojetí operního mága Dmitrije Černiakova,
koncertně také Rachmaninovovu operu Francesca da Rimini a spolupráci zakončíme koncertním provedením opery Mazepa
přímo v Berlíně. Po roční vynucené pauze se příští léto vracíme na operní festivaly do švýcarského St. Gallenu a rakouského Bregenzu. Při psaní těchto řádků se dozvídám, že loňská inscenace opery Don Quichotte obdržela cenu Rakouské divadelní kritiky
jako nejlepší inscenace roku 2019. Gratuluji všem, kteří se na této produkci podíleli.
Když tak vyjmenovávám naše zahraniční aktivity, uvědomuji si, že členové sboru stráví více jak čtyři měsíce v zahraničí. Nebude
to jednoduché ani pro ně, ani pro jejich rodiny. Chtěl bych jim všem opravdu upřímně za jejich mimořádné nasazení poděkovat.
V neposlední řadě ale děkuji za přízeň i Vám, našim věrným posluchačům.
Těším se na setkávání s Vámi na našich koncertech!

Radim Dolanský
Ředitel

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Dear friends of the Prague Philharmonic Choir,
I greet you at the time difficult for every one of us.
We are still ﬂabbergasted at how a coronavirus suddenly altered lives everywhere on Earth. From day to day, the pandemic
changed the Prague Philharmonic Choir’s plans too. To date, the pandemic has resulted in our having to abandon some 60
projects. Our choir has suffered ﬁnancial hardship, while the artistic loss is impossible to express in numbers. In all likelihood, it
will take some time to get the virus under control, yet I ﬁrmly believe that we are heading in the right direction and will succeed
in doing so sooner or later. With cautious optimism, allow me to outline what lies ahead of the Prague Philharmonic Choir in
the next few months.
As has always been the case, Lukáš Vasilek, the principal conductor, has drawn up an intriguing programme of our choral concerts. In October, we are scheduled to perform popular American gospel songs and spirituals, in slightly jazzy modiﬁcations by
famous US arrangers. The concert will be a relatively rare deviation from our standard programmes, but all the more I look forward to it. And I have no doubts that our next two a cappella events will enthuse music lovers.
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Our repertoire in the upcoming season also includes grand vocal symphonic works and operas. On several occasions, we will
get together with our main partner, the Czech Philharmonic, which will be conducted by Petr Altrichter, Jakub Hrůša and Tomáš
Netopil. In November we will for the very ﬁrst time work with Sir John Eliot Gardiner, under whom we will sing Janáček’s opera
The Cunning Little Vixen. After more than 12 months, this year we will return to Verdi’s Messa da Requiem under Tomáš Brauner,
the new chief conductor of the Prague Symphony Orchestra, whom we are scheduled to join in delivering Dmitry Shostakovich’s
Symphony No. 13, “Babi Yar”.
The highlight of our activities will be a ﬁve-week cooperation with Kirill Petrenko and the Berliner Philharmoniker, with whom
we will perform in Baden-Baden Tchaikovsky’s Mazeppa, staged by the opera wizard Dmitri Tcherniakov. Under Kirill Petrenko,
we will subsequently participate in a concert performance in Baden-Baden of Rachmaninov’s opera Francesca da Rimini. The
collaboration will culminate in our appearance in Berlin, singing in a concert version of Mazeppa. Following an enforced yearlong pause, next summer we will return to the opera festivals in St. Gallen, Switzerland, and Bregenz, Austria. In this connection,
I would like to mention that the adaptation of Massenet’s Don Quichotte presented in Bregenz last year has received the
Austrian Music Theatre Award for the best opera production in 2019. I congratulate all those who created the staging.
While listing our international activities, it struck me that our choir will spend over four months abroad. It will not be easy
for them and their families alike. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks for their extraordinary
commitment.
Last but not least, I extend my thanks to you, our faithful audience.
I look forward to seeing you at our concerts!

Radim Dolanský
Director
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Milí přátelé,
vítám Vás v nové koncertní sezoně Pražského ﬁlharmonického sboru. Věřím, že většina potíží způsobených koronavirovou pandemií je pryč, a doufám, že naše koncerty přispějí k návratu hudebního života do normálních kolejí.
Dovolte mi malou vzpomínku na nedávnou dobu. Přísná protiepidemická opatření nás zastihla uprostřed příprav dvou prestižních uměleckých projektů – studovali jsme zrovna náročné Requiem za Hieronyma Bosche skladatele Detleva Glanerta, které
jsme měli provést s Českou ﬁlharmonií a dirigentem Semjonem Byčkovem, a také slavné Písně z Gurre Arnolda Schönberga
pro náš debut na Velikonočním festivalu v Salcburku (Staatskapelle Dresden, dirigent Christian Thielemann). Bylo zvláštní
ukončit zkoušky ve chvíli, kdy už skoro stačilo jenom vystoupit na pódium. A to jsme ještě netušili, o co zvláštnější dojmy pak
vyvolají následující týdny a měsíce domácího samostudia, stejně jako podivné vyčkávání, které z plánovaných koncertů se uskuteční a které budou zrušeny. Postupem času navíc vyvstaly ještě palčivější otázky: Jaké to bude, až se po tak dlouhé pauze sejdeme ve zkušebně? Bude sbor pořád stejně sezpívaný? Nebudeme muset všechno budovat zase od začátku? Když jsme se
nakonec po čtyřech měsících potkali na první zkoušce, veškeré obavy byly brzy ty tam. Sbor nejenže zněl stejně jako dřív, ale
byl dokonce lepší – zpěváci byli odpočinutější, zpívali mnohem uvolněněji a s ještě větší chutí.
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Podobný rozporuplný efekt, myslím, prostoupil celou společnost. Je nesporné, že koronavirus způsobil veliké ztráty a vyvolal
v nás dosud neznámé obavy a nejistoty. Zároveň nám ale také umožnil zastavit se, ohlédnout se zpátky a přemýšlet. Uvědomit
si, že „život je jinde“. Přijměte, prosím, pozvání na naše koncerty a užívejte si s námi radost z muziky! Před časem se ukázalo,
jak málo samozřejmé toto privilegium je a že nemusí trvat napořád.

Lukáš Vasilek
hlavní sbormistr

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Dear friends,
Welcome to the new Prague Philharmonic Choir concert season. I believe that the majority of the difficulties caused by
the coronavirus pandemic are over, and hope that our performances will facilitate musical life returning to normal.
Allow me to brieﬂy recollect the time not long since past. When strict anti-epidemic measures were implemented, our choir
was in the midst of preparing two prestigious artistic projects – we were just learning Detlev Glanert’s Requiem for Hieronymus
Bosch, a highly exacting work that we were to perform with the Czech Philharmonic conducted by Semyon Bychkov, and
Arnold Schönberg’s famed cantata Gurre-Lieder, for our debut at the Salzburg Easter Festival, which we were to give along
with the Staatskapelle Dresden under the baton of Christian Thielemann. It was strange to suspend rehearsals just before the
performances themselves. Yet at the time we had not the slightest inkling as to the even stranger experience ahead of us in
the following weeks and months, which entailed studying the music alone at home, and also the weird waiting, not knowing
which of the planned concerts would take place and which would be cancelled. What is more, as time went by, even more
burning questions arose: What will it be like for us to get together again in the rehearsal room after such a long pause? Will
the choir interact as they did before? Will we have to rebuild everything from scratch? Yet when we, after four months, ﬁnally
assembled at the ﬁrst rehearsal, all the apprehensions were immediately dispelled. The choir not only sounded as they had
before, it was even better – the singers were more rested, more relaxed, singing with an even greater zest.
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A similar self-contradictory effect applies, I think, to the entire society itself. There is no question that the coronavirus crisis
has resulted in immense losses and induced in us previously unfamiliar concerns and feelings of insecurity. On the other hand,
it concurrently afforded us the opportunity to come to a standstill, glance back and ponder. To realise that “life is elsewhere”.
I cordially invite you to our concerts and to share with us the sheer joy of music! Some time ago, it came to light just how
precious this privilege is and that it is not an everlasting given.

Lukáš Vasilek
Principal Conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Vážení posluchači,
velmi se těším na 86. koncertní sezonu Pražského ﬁlharmonického sboru. Jen málo obdobných těles v Evropě vyniká takovou
kvalitou a profesionalitou. Jsem rád, že patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
Všichni víme, jak nešťastně poznamenala celou českou kulturu pandemie Covid-19. Právě končící koncertní sezona Pražského
ﬁlharmonického sboru 2019/2020 v tomto ohledu nebyla výjimkou. Bohužel nelze ani dnes říci, že jsme deﬁnitivně vyvázli a že
se problémy nebudou opakovat. Při pohledu na program koncertní sezony 2020/2021 si člověk znovu uvědomí, jak důležité
jsou v roztěkaném a nejistém světě, kdy se všechno neustále mění a kdy si naši pozornost snaží uzurpovat tisíce nejrůznějších
podnětů, trvalé hodnoty a kvalita. Totéž si člověk uvědomí při poslechu Pražského ﬁlharmonického sboru. Mnohým hudba
pomohla snášet tísnivou atmosféru mezi čtyřmi zdmi a nyní přichází čas, kdy ji konečně můžeme opět vnímat společně.
Milí posluchači, jsem přesvědčen, že 86. koncertní sezona Pražského ﬁlharmonického Vám tak jako ty předchozí opět poskytne
mimořádný a hluboký umělecký zážitek. Nesmírně si přeji, aby proběhla bez komplikací a abychom si ji všichni mohli bez
obav vychutnat.

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury České republiky
‹ 13
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Dear audience,
I really look forward to the 86th concert season of the Prague Philharmonic Choir. There are precious few ensembles of this
kind in Europe of such outstanding quality and professionalism. I am glad that the choir is among the organisations supported
by the Ministry of Culture.
We all know how badly the Covid-19 pandemic has afflicted Czech culture as a whole. The 2019/2020 concert season of the
Prague Philharmonic Choir was no exception in this respect. Regrettably, today we are still not able to say that the crisis is deﬁnitely behind us and to rule out that the same problems will not reoccur. When viewing the programme of the 2020/2021
concert season, one again realises how important permanent values and high quality are in our current fragmentary and
uncertain world, a world in which everything always changes, with thousands of stimuli striving to grab our attention. And one
realises that the same holds true when listening to the Prague Philharmonic Choir. Music helped many to endure the oppressive
atmosphere of lockdown, and now, at long last, the time has come for us to have the opportunity to enjoy it together.
Dear audience, I am convinced that the Prague Philharmonic Choir’s 86th concert season will, just like the previous seasons,
afford you extraordinary and profound artistic experiences. I sincerely hope that it will proceed without complications so that
all of you can savour it without apprehensions.

14 ›

Lubomír Zaorálek
Minister of Culture of the Czech Republic

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Patronka pro sezonu 2020/2021
Patroness of the season 2020/2021
Pražský ﬁlharmonický sbor je vynikající soubor s hlubokými kořeny v kulturní historii své země, který slaví úspěchy po celém
světě. Je mi nesmírnou ctí být jeho patronkou v nynější koncertní sezoně. Vše nejlepší do budoucna!
The Prague Philharmonic Choir is an outstanding ensemble, deeply rooted in the cultural history of its country and successful
throughout the world. I feel very honoured to be this season’s patroness. All the best for the future!

Nike Wagner
Generální ředitelka – Beethovenfest Bonn
General Director – Beethovenfest Bonn
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Nike Wagner se narodila v Bayreuthu, kde také vyrostla. Prapravnučka skladatele Franze Liszta, pravnučka Richarda Wagnera
a dcera Wielanda Wagnera studovala muzikologii, divadelní vědu a literaturu v Berlíně, Chicagu, Paříži a Vídni. Renomé získala
jako autorka děl o kulturní a intelektuální historii Evropy na přelomu 20. století. Jako kritička a esejistka je známá studiemi o Richardu Wagnerovi a Bayreuthu. V roce 2003 byla přizvána do znalecké komise Německého spolkového sněmu, který se zabýval
výzkumem umění v Německu. V roce 2012 byla jmenována čestnou profesorkou na Pedagogické univerzitě v Heidelbergu.
V letech 2004–2013 působila Nike Wagner jako umělecká ředitelka Festivalu umění Pèlerinages ve Výmaru. V listopadu 2013 jí
byl udělen Řád Za zásluhy spolkové země Durynsko za vytvoření dramaturgie, v níž umělecky průkopnickým způsobem spojila
hudbu, tanec, obraz a mluvené slovo. Od roku 2014 je ředitelkou Beethovenfestu v Bonnu.
Nike Wagner, was born and grew up in Bayreuth. The great-great-granddaughter of the composer Franz Liszt, the greatgranddaughter of Richard Wagner, and the daughter of Wieland Wagner. She studied musicology, theatre and literature in
Berlin, Chicago, Paris and Vienna. She became known as an author as a result of her works on the cultural and intellectual
history of Europe at the turn of the twentieth century; as a critic and essayist she is best known for her works on Richard
Wagner and Bayreuth. In 2003 she was an expert witness to the German parliament’s commission of enquiry into the arts in
Germany, and in 2012 she was made an honorary professor at the college of education in Heidelberg. From 2004 until 2013,
Nike Wagner was the artistic director of the »Pèlerinages« arts festival in Weimar. In November 2013, she was awarded The
Thuringian Order of Merit for a dramaturgy in which she combined music, dance, image and the spoken word in an artistically
groundbreaking way. Nike Wagner has been Intendant (Director General) of the Beethovenfest Bonn since 2014.
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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, Lubomír Mátl, Pavel
Kühn, Jaroslav Brych). Od roku 2007 je hlavním sbormistrem
Lukáš Vasilek.
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Doménou PFS je především oratorní a kantátový repertoár.
Při jeho uvádění sbor spolupracuje s nejslavnějšími světovými
orchestry (např. Berlínští ﬁlharmonikové, Česká, Izraelská
a Petrohradská ﬁlharmonie, Staatskapelle Dresden, Vídeňští
symfonikové) a dirigenty (mj. 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 věnuje také opeře.
PFS realizuje 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). Nedílnou součástí aktivit

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 Jan Kühn, Josef Veselka, Lubomír Mátl,
Pavel Kühn, Jaroslav Brych). Since 2007 its principal conductor
has been Lukáš Vasilek.
The PPC’s repertoire is centered primarily around oratorios
and cantatas. The choir worked with eminent international
orchestras (the Berliner Philharmoniker, Czech Philharmonic, Israel Philharmonic and St. Petersburg Philharmonic,
Staatskapelle Dresden or Wiener Symphoniker, among
others), and conductors (including Daniel Barenboim, Semyon
Bychkov, Christoph Eschenbach, Vladimir Fedoseyev, 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
in 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
on technically demanding and/or lesser known choral

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 vydala společnost Decca Classics
dvojalbum s hudbou Antonína Dvořáka (Te Deum, Requiem),
na kterém se Pražský ﬁlharmonický sbor významně podílel.

works, either a cappella or with chamber-scale instrumental
accompaniment. The PPC has taken some of these choral
projects abroad (including within its tours of the USA and
Mexico – 2014, in Russia – 2018). The choir regards as an
inseparable part of its activity educational endeavours targeting the young. In this context, it has been involved in
organizing a Choral Academy for voice students, 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 voice 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 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),
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Bohaté aktivity PFS v sezoně 2020/2021 zahrnují mj. koncerty
na českých festivalech Dvořákova Praha, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo Janáček Brno, a ze zahraničních aktivit
festivaly v Baden-Badenu, St. Gallenu, Bregenzu a další.
PFS čekají vystoupení s Berlínskými ﬁlharmoniky a jejich
šéfdirigentem Kirillem Petrenkem, s Českou ﬁlharmonií pod
vedením Semjona Byčkova nebo sira Johna Eliota Gardinera,
se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a jeho novým
šéfdirigentem Tomášem Braunerem a mnoho dalších.
Pražský ﬁlharmonický sbor je držitelem ceny Classic Prague
Award 2018 za Nejlepší vokální koncert a Ceny České televize
– Klasika roku.

22 ›

received top accolades of the prestigious British magazines
Gramophone (Editor’s Choice), and BBC Music Magazine
(Choral and Song Choice). In the latter it was also nominated
for its annual award in the choral music category. In 2020,
Decca Classics released an album of Antonín Dvořák’s music
(Te Deum, Requiem), in which the Prague Philharmonic Choir
participated.
The Prague Philharmonic Choir’s wide-ranging activities in
the 2020/2021 season include concerts at festivals in the
Czech Republic – Dvořák Prague, Prague Spring, Smetana’s
Litomyšl and Janáček Brno – as well as abroad – in BadenBaden, St. Gallen, Bregenz, and elsewhere. Moreover, the
choir is scheduled to perform with the Berliner Philharmoniker
and their principal conductor Kirill Petrenko, the Czech Philharmonic under the baton of Semyon Bychkov and Sir John
Eliot Gardiner, the Prague Symphony Orchestra and their
new chief conductor Tomáš Brauner, and numerous others.
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
Hlavní sbormistr › Principal Conductor
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.

26 ›

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. Berlínští ﬁlharmonikové, 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
Classics a Supraphon. V posledních letech se soustavně
věnoval natáčení sborové tvorby Bohuslava Martinů. Jeho
nahrávky vzbudily mimořádný ohlas v zahraničí a získaly mj.
ocenění prestižních časopisů Gramophone, BBC Music Magazine a Diapason.
www.lukasvasilek.cz

As a conductor, he ﬁrst worked with the Foerster Female
Chamber Choir and subsequently served 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 singing 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, Philippe
Jordan, Fabio Luisi, Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda and
Sir Simon Rattle) and orchestras (for instance, the Berliner
Philharmoniker, Czech Philharmonic, Israel Philharmonic,
St. Petersburg 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 Classics 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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Lukáš KOZUBÍK
Sbormistr › Choirmaster
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Lukáš Kozubík vystudoval operní zpěv na Janáčkově konzervatoři a Institutu pro umělecká studia na Ostravské univerzitě.
Zároveň je absolventem oboru dirigování sboru ze třídy
prof. Lubomíra Mátla (JAMU). Již během studií spolupracoval
s celou řadou koncertních sborů a souborů. Aktivně se
podílel také na činnosti Komorní opery JAMU na pozicích
asistenta dirigenta, sbormistra a korepetitora. Je stálým hostujícím sbormistrem a dirigentem sborových dílen ve Frýdku-Místku se zaměřením na duchovní hudbu českých a slovenských skladatelů.

Lukáš Kozubík studied opera vocal performance at the Janáček
Conservatory and at the Institute for Arts within Ostrava
University, and choir conducting under the tutelage of Prof.
Lubomír Mátl (JAMU). While still a student, he worked with
a number of choirs and ensembles. As an assistant conductor,
choirmaster and vocal coach, he also participated in the
activities of the JAMU Chamber Opera company. A permanent
guest choirmaster and conductor of chorus workshops in
Frýdek-Místek, he has focused on performance of sacred
music by Czech and Slovak composers.

Od sezony 2012/2013 je Lukáš Kozubík sbormistrem Opery
Státního divadla Košice. Je zároveň zakladatelem a uměleckým
vedoucím Dětského operního studia SD Košice a do roku
2020 působil jako pedagog na tamější konzervatoři, kde
založil operní studio a školní sbor. Pravidelně spolupracuje
s Filharmonií Košice, Komorním orchestrem Žilina a orchestrem Musica Iuvenalis. Spolupracuje také se Slovenským
rozhlasem Košice a na univerzitách v Ružomberku a Prešově
se podílí na uvádění skladeb starých slovenských autorů.
Od roku 2013 je členem komorního ansámblu Cassovia
baroque trio.

Since the 2012/2013 season, Lukáš Kozubík has been choirmaster
of the Opera company of the State Theatre in Košice, where
he founded and has helmed the Children’s Opera Studio.
Until 2020, he taught at the Košice Conservatory, where he
set up an opera studio and a student choir. He has regularly
collaborated with the Košice Philharmonic, the Žilina Chamber
Orchestra and Musica Iuvenalis. Furthermore, he has worked
with Slovak Radio Košice, as well as the universities in Ružomberok and Prešov, performing old Slovak music. Since 2013,
he has been a member of Cassovia Baroque Trio.

V sezoně 2020/2021 jej se sborem Opery Státního divadla Košice čeká v Budapešti koncert s Ivánem Fischerem
a orchestrem Budapest Festival Orchestra při provedení
Beethovenovy 9. symfonie, stejně jako spolupráce s Pražským
ﬁlharmonickým sborem na festivalech Dvořákova Praha
nebo ve švýcarském St. Gallenu, projekty s Českou ﬁlharmonií
a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

In the 2020/2021 season, Lukáš Kozubík is scheduled to visit
Budapest, where he will perform Beethoven’s Symphony
No. 9 along with the conductor Iván Fischer, the opera choir
of the State Theatre Košice and the Budapest Festival Orchestra. He will appear with the Prague Philharmonic Choir
at the Dvořák Prague and Smetana’s Litomyšl festivals, as
well as in St. Gallen, Switzerland. His calendar also includes
concerts with the Czech Philharmonic and the Prague Symphony Orchestra.
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Členové sboru › Members of the Choir

30 ›

Soprán › Soprano

Alt › Contralto

Tenor

Bas › Bass

Audolenská Lenka
Biernot Grażyna
Červenková Hana
Demel Trnová Eliška
Eichlerová Věra
Hergeselová Anežka
Houdová Martina
Hýžová Romana
Kotěšovcová Kateřina
Kritznerová Martina
Matějková Marie
Matoušková Yveta
Němcová Marie
Solazzo Barbara
Soukupová Andrea
Sováková Jana
Vašeková Michaela
Williams Dagmar
Zíková Dana

Bártová Zuzana
Demuthová Daniela
Drábková Jana
Ehrenbergerová Jana
Hauserová Agata
Hirschová Zuzana
Jančíková Lenka
Kaňková Magda
Kromková Ludmila
Mlčáková Pavla
Novotná Dagmar
Pýchová Štěpánka
Sedmidubská Dana
Soukupová Romana
Špičková Kateřina
Vasiluková Hana

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

Blaževič Martin
Hambálek Vladimír
Hannsmann Jiří
Hanzl Tomáš
Havlíček Michael
Hynek-Krämer Lukáš
Kalivoda Martin
Krůšek Michal
Kudrna Pavel
Kutina Petr
Morávek Jan
Pashayev Mikhail
Poldauf Peter
Svoboda Petr
Vaňáč David
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Sborový cyklus

Úterý 8. září 2020, 19.30 hodin
Tuesday 8 September 2020, 7.30 pm
Praha, kostel sv. Šimona a Judy › Prague, Church of St Simon and St Jude

Koncert věnovaný památce sbormistra Lubomíra Mátla › A concert in memory of the conductor Lubomír Mátl
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER (1859–1951)
Die Weihe der Nacht, op. 87/I (Posvěcení noci) › The Consecration of the Night, Op. 87/I
pro ženský sbor a klavír › for female chorus and piano
LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Vlčí stopa JW IV/39 › The Wolf’s Trail JW IV/39
pro soprán a tenor sólo, ženský sbor a klavír › for soprano and tenor solo, female chorus and piano
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER
Abendlied, op. 89/b (Večerní píseň) › Evening Song, Op. 89/b
pro mužský sbor a cappella › for male chorus a cappella
32 ›
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LEOŠ JANÁČEK
Potulný šílenec JW IV/43 › The Wandering Madman JW IV/43
pro soprán, tenor a baryton sólo a mužský sbor a cappella
for soprano, tenor and baritone solo and male chorus a cappella
VÍTĚZSLAV NOVÁK (1870–1949)
Čtyři básně Otokara Březiny, op. 47 – výběr › Four Poems by Otokar Březina, Op. 47 – selection
pro smíšený sbor a cappella › for mixed chorus a cappella
VÍTĚZSLAV NOVÁK
Balady na slova lidové poesie moravské, op. 19 a 23 › Ballads on Moravian Folk Poetry, Op. 19 and 23
pro smíšený sbor a čtyřruční klavír › for mixed chorus and piano four hands

Jiří Brückler baryton › baritone
Lenka Navrátilová, Marcel Javorček klavír › piano

Choral Series

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Pátek 23. října 2020, 19.30 hodin
Friday 23 October 2020, 7.30 pm

Čtvrtek 27. května 2021, 19.30 hodin
Thursday 27 May 2021, 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

AMERICKÉ SPIRITUÁLY A GOSPELY › AMERICAN SPIRITUALS AND GOSPEL SONGS

LUKÁŠ SOMMER (*1984)
Alchymista › The Alchemist
Příběh pro smíšený sbor, harfu a tři violoncella › A story for mixed chorus, harp and three cellos
(světová premiéra › world premiere)

pro sóla a ženský, mužský nebo smíšený sbor a cappella, popř. s instrumentálním doprovodem
for soloists and female, male or mixed chorus a cappella, or with the instrumental accompaniment

34 ›

Rock-a My Soul in the Bosom of Abraham (arr. Richard Parker)
Ride On, King Jesus (arr. Moses Hogan)
Witness (arr. Jack Halloran)
Poor Man Lazarus (arr. Jester Hairston)
Were You There (arr. Robert Scholz)
Battle of Jericho (arr. Mark Hayes)
Music Down in My Soul (arr. Moses Hogan)
Sometimes I Feel Like a Motherless Child (arr. Kari Ala-Pollanen)
Children, Go Where I Send Thee (arr. Paul Caldwell & Sean Ivory)
The Lily of the Valley (arr. Wendell Whalum)
Go Where I Send Thee (arr. André Thomas)
Wade in the Water (arr. Norman Luboff)

Jan Dušek klavír › piano
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent › conductor

PAVEL GRIGORIEVICH CHESNOKOV (1877-1944)
Pravoslavné duchovní zpěvy › Orthodox Chants
pro alt sólo a ženský, mužský nebo smíšený sbor a cappella › for contralto solo and female, male or mixed chorus a cappella
Těbe pojem › We hymn Thee, Op. 27/6
Svetě tichij › Gladsome Light, Op. 44/3
Blagoslovi, duše moja, Gospoda › Bless the Lord, O My Soul, Op. 44/1
Spasenije sodělal › Salvation Is Created, Op. 25/5
Svetě tichij › Gladsome Light, Op. 9/21
Da ispravitsja molitva moja › Let My Prayer Arise, Op. 24/6
Dostojno jesť › It Is Truly Fitting, Op. 9/12
Blagoslovi, duše moja, Gospoda › Bless the Lord, O My Soul, Op. 9/19
Voskresenije Christovo viděvše › Having Beheld the Resurrection of Christ, Op. 44/8
Chvalitě Gospoda s něbes › Praise the Lord from the Heavens, Op. 42/9

Kateřina Englichová harfa › harp
další sólisté v jednání › other soloists to be announced
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent › conductor
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Koncerty v České republice
Neděle 13. září 2020, 20.00 hodin
Sunday 13 September 2020, 8.00 pm

Neděle 20. září 2020, 20.00 hodin
Sunday 20 September 2020, 8.00 pm

Praha, Rudolﬁnum › Prague

Praha, Rudolﬁnum › Prague

pořadatel › organizer
Festival Dvořákova Praha › Dvořák Prague Festival

pořadatel › organizer
Festival Dvořákova Praha › Dvořák Prague Festival

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

SERGEJ RACHMANINOV (1873–1943)
Klavírní koncert č. 2 c moll
Piano concerto No. 2 in C minor

Simona Šaturová soprán › soprano
Markéta Cukrová mezzosoprán › mezzo-soprano
Petr Nekoranec tenor
Jan Martiník bas › bass
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ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
V přírodě › In Nature’s Realm
Te Deum
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Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster

Lukáš Vondráček klavír › piano
Kateřina Kněžíková soprán › soprano
Svatopluk Sem baryton › baritone

Mladá ﬁlharmonie Dvořákovy Prahy
Dvořák Prague Youth Philharmonic
Tomáš Netopil dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík sbormistr › choirmaster
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic
Petr Altrichter dirigent › conductor

Concerts in the Czech Republic
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Neděle 4. října 2020, 19.00 hodin
Sunday 4 October 2020, 7.00 pm

Sobota 31. října 2020, 19.00 hodin
Saturday 31 October 2020, 7.00 pm

Středa 4. listopadu 2020, 19.30 hodin
Wednesday 4 November 2020, 7.30 pm

Středa 25. listopadu 2020, 19.30 hodin
Wednesday 25 November 2020, 7.30 pm

Brno, Besední dům

Praha, Obecní dům › Prague, Municipal House

Čtvrtek 5. listopadu 2020, 19.30 hodin
Thursday 5 November 2020, 7.30 pm

Čtvrtek 26. listopadu 2020, 19.30 hodin
Thursday 26 November 2020, 7.30 pm

pořadatel › organizer
Festival Janáček Brno › Janáček Brno Festival

pořadatel › organizer
Arcidiecézní charita Praha › Caritas of the Archdiocese of Prague

Praha, Rudolﬁnum › Prague

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER (1859–1951)
Posvěcení noci › The Consecration of the Night

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

Pátek 27. listopadu 2020, 19.30 hodin
Friday 27 November 2020, 7.30 pm

pořadatel › organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Vlčí stopa › The Wolf’s Trail
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER
Večerní píseň › Evening Song
LEOŠ JANÁČEK
Potulný šílenec › The Wandering Madman
38 ›

VÍTĚZSLAV NOVÁK (1870–1949)
Čtyři básně Otokara Březiny – výběr
Four Poems by Otokar Březina – selection
IGOR STRAVINSKIJ (1882–1971)
Svatba › The Wedding

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Otčenáš › Our Father

Kateřina Kněžíková soprán › soprano
Lucie Hilscherová mezzosoprán › mezzo-soprano
Jaroslav Březina tenor
Pavel Švingr bas › bass
Hana Müllerová harfa › harp
Daniela Valtová-Kosinová varhany › organ
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra

Lucie Silkenová soprán › soprano
Jana Hrochová mezzosoprán › mezzo-soprano
Martin Slavík tenor
Jiří Brückler baryton › baritone
Lenka Navrátilová, Stanislav Gallin, Marcel Javorček,
Václav Mácha klavír › piano
Ansámbl bicích nástrojů
Percussion Instruments Ensemble

Lukáš Vasilek dirigent › conductor
(Janáček)
Andreas Sebastian Weiser dirigent › conductor
(Beethoven)

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Requiem

Jana Šrejma Kačírková soprán › soprano
Elena Zhidkova alt › contralto
Alexey Tatarintsev tenor
John Relyea bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra
Tomáš Brauner dirigent › conductor

Praha, Rudolﬁnum › Prague

pořadatel › organizer
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Příhody lišky Bystroušky › The Cunning Little Wixen
(koncertní provedení opery
concert performance of the opera)

Elena Tsallagova soprán › soprano
Kateřina Kněžíková soprán › soprano
Jarmila Balážová mezzosoprán › mezzo-soprano
Jan Martiník bas › bass
další pěvci v jednání › other soloists to be announced
Kühnův dětský sbor › Prague Philharmonic Children’s Choir
Jiří Chvála sbormistr › choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic
Sir John Eliot Gardiner dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek dirigent › conductor
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Čtvrtek 10. prosince 2020, 19.30 hodin
Thursday 10 December 2020, 7.30 pm

Středa 16. prosince 2020, 19.30 hodin
Wednesday 16 December 2020, 7.30 pm

Sobota 9. ledna 2021, 19.30 hodin
Saturday 9 January 2021, 7.30 pm

Úterý 19. ledna 2021, 19.30 hodin
Tuesday 19 January 2021, 7.30 pm

Pátek 11. prosince 2020, 19.30 hodin
Friday 11 December 2020, 7.30 pm

Čtvrtek 17. prosince 2020, 19.30 hodin
Thursday 17 December 2020, 7.30 pm

Praha, Rudolﬁnum › Prague

Praha, Obecní dům › Prague, Municipal House

Praha, Rudolﬁnum › Prague

Pátek 18. prosince 2020, 19.30 hodin
Friday 18 December 2020, 7.30 pm

pořadatel › organizer
PKF — Prague Philharmonia

pořadatel › organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra

pořadatel › organizer
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic

Praha, Rudolﬁnum › Prague

JOSEPH HAYDN ( 1732–1809)
Stvoření, oratorium › The Creation, oratorio

pořadatel › organizer
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic

Marta Reichelová soprán › soprano
Petr Nekoranec tenor
Jozef Benci bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic
Petr Altrichter dirigent › conductor

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Symfonie č. 6 D dur › Symphony No. 6 in D major
BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959)
Ariadna, lyrická opera o jednom dějství
Ariane, lyric opera in one act
(koncertní provedení opery
concert performance of the opera)

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Requiem

Eva Hornyáková soprán › soprano
Jana Sýkorová alt › contralto
Aleš Briscein tenor
Jozef Benci bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
PKF — Prague Philharmonia
Leoš Svárovský dirigent › conductor

JAN KUČERA (*1977)
Pivní oratorium › The Beer Oratorio

Jiří Lábus vypravěč › narrator
sólisté v jednání › soloists to be announced
Kühnův smíšený sbor › Kühn Choir of Prague
Jaroslav Brych sbormistr › choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík sbormistr › choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra
Jan Kučera dirigent › conductor

Jessica Muirhead soprán › soprano
Zoltan Nagy baryton › baritone
Richard Samek tenor
Jozef Benci bas › bass
Peter Mikuláš bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík sbormistr › choirmaster
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic
Tomáš Netopil dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Středa 28. dubna 2021, 19.30 hodin
Wednesday 28 April 2021, 7.30 pm

Pátek 21. května 2021, 20.00 hodin
Friday 21 May 2021, 8.00 pm

Čtvrtek 10. června 2021, 20.00 hodin
Thursday 10 June 2021, 8.00 pm

Středa 16. června 2021, 19.30 hodin
Wednesday 16 June 2021, 7.30 pm

Čtvrtek 29. dubna 2021, 19.30 hodin
Thursday 29 April 2021, 7.30 pm

Praha, Obecní dům › Prague, Municipal House

Litomyšl, Zámecké nádvoří › Castle Courtyard

Čtvrtek 17. června 2021, 19.30 hodin
Thursday 17 June 2021, 7.30 pm

pořadatel › organizer
Festival Pražské jaro › Prague Spring Festival

pořadatel › organizer
Festival Smetanova Litomyšl › Smetana’s Litomyšl Festival

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

BEDŘICH SMETANA (1824–1884)
Valdštýnův tábor › Wallenstein’s Camp

Praha, Obecní dům › Prague, Municipal House

pořadatel › organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra

CHRISTOS HATZIS (*1953)
Ostrov je plný melodických zvuků (česká premiéra)
The Isle is Full of Noises (Czech premiere)
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
Koncert pro klavír a orchestr č. 24 c moll
Concerto for Piano and Orchestra No. 24 in C minor
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ (1906–1975)
Symfonie č. 13 b moll „Babij Jar“
Symphony No. 13 in B ﬂat minor, “Babi Yar”

Gerhilda Rombeyer alt › contralto
Pueri gaudentes chlapecký sbor › boy’s choir
Zdena Součková choirmistress › sbormistryně
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Jakub Hrůša dirigent › conductor

OTTORINO RESPIGHI (1879–1936)
Římské pinie › Pini di Roma
ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Husitská, dramatická předehra › Hussite Overture
WOJCIECH KIŁAR (1932–2013)
Te Deum
(česká premiéra › Czech premiere)

sólisté v jednání › soloists to be announced
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík sbormistr › choirmaster

Rafał Blechacz klavír › piano
Petr Migunov bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
NN sbormistr › choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra
Andrej Borejko dirigent › conductor

Filharmonie Brno › Brno Philharmonic
Łukasz Borowicz dirigent › conductor

Praha, Obecní dům › Prague, Municipal House

pořadatel › organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra

KAREL HUSA (1921–2016)
Hudba pro Prahu 1968 › Music for Prague 1968
CARL ORFF (1895–1982)
Carmina burana
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Slávka Zámečníková soprán › soprano
Martin Šrejma tenor
Audun Iversen baryton › baritone
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
Tomáš Brauner dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Neděle 20. června 2021, 19.30 hodin
Sunday 20 June 2021, 7.30 pm
Litomyšl, Zámecké nádvoří › Castle Courtyard

pořadatel › organizer
Festival Smetanova Litomyšl › Smetana’s Litomyšl Festival

CARL ORFF (1895–1982)
Carmina burana
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Slávka Zámečníková soprán › soprano
Martin Šrejma tenor
Audun Iversen baryton › baritone

‹ 45

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
Tomáš Brauner dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Koncerty v zahraničí
Sobota 27. března 2021, 18.00 hodin
Saturday 27 March 2021, 6.00 pm

Neděle 4. dubna 2021, 18.00 hodin
Sunday 4 April 2021, 6.00 pm

Čtvrtek 1. dubna 2021, 18.00 hodin
Thursday 1 April 2021, 6.00 pm

Germany, Baden-Baden

Pondělí 5. dubna 2021, 18.00 hodin
Monday 5 April 2021, 6.00 pm
Germany, Baden-Baden

pořadatel › organizer
Festspielhaus Baden-Baden
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PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840–1893)
Mazepa
(scénická verze opery › stage performance of the opera)

Vladislav Sulimsky baryton › baritone
Olga Peretyatko soprán › soprano
Ekaterina Semenchuk mezzosoprán › mezzo-soprano
Dmytro Popov tenor
Vasily Gorshkov tenor
Dmitry Ulyanov bas › bass
Dmitry Ivashchenko bas › bass

pořadatel › organizer
Festspielhaus Baden-Baden

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840–1893)
Romeo a Julie, předehra-fantazie
Romeo and Juliet, Overture after Shakespeare
SERGEJ RACHMANINOV (1873–1943)
Francesca da Rimini
(koncertní verze opery › concert version of the opera)
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Kristina Mkhitaryan soprán › soprano
Dmytro Popov tenor
Dmitry Golovnin tenor
Vladislav Sulimsky baryton › baritone
Maxim Kuzmin bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Berlínští ﬁlharmonikové › Berliner Philharmoniker
Kirill Petrenko dirigent › conductor

Dmitri Tcherniakov režie › stage director
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster

Concerts Abroad

Berlínští ﬁlharmonikové › Berliner Philharmoniker
Kirill Petrenko dirigent › conductor
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Čtvrtek 8. dubna 2021, 19.00 hodin
Thursday 8 April 2021, 7.00 pm

Pátek 16. dubna 2021, 19.30 hodin
Friday 16 April 2021, 7.30 pm

Neděle 11. dubna 2021, 19.00 hodin
Sunday 11 April 2021, 7.00 pm

Hungary, Budapest › Ferenc Liszt Academy of Music

Germany, Berlin › Berlin Philharmonic Hall

pořadatel › organizer
Budapest Spring Festival

pořadatel › organizer
Berliner Philharmoniker

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Requiem

Pátek 25. června 2021, 19.00 hodin
Friday 25 June 2021, 7.00 pm
premiéra › premiere

26. června – 9. července 2021, 20.30 hodin
26 June – 9 July 2021, 8.30 pm
6 repríz › 6 performances

Čtvrtek 1. července 2021, 20.30 hodin
Thursday 1 July 2021, 8.30 pm
Switzerland, St. Gallen › Cathedral

pořadatel › organizer
St. Galler Festspiele

Switzerland, St. Gallen › Abbey Courtyard

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840–1893)
Mazepa
(koncertní verze opery › concert version of the opera )
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Vladislav Sulimsky baryton › baritone
Olga Peretyatko soprán › soprano
Ekaterina Semenchuk mezzosoprán › mezzo-soprano
Dmytro Popov tenor
Vasily Gorshkov tenor
Dmitry Ulyanov bas › bass
Dmitry Ivashchenko bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Berlínští ﬁlharmonikové › Berliner Philharmoniker
Kirill Petrenko dirigent › conductor

pořadatel › organizer
St. Galler Festspiele

Eva Hornyáková soprán › soprano
Jana Sýkorová alt › contralto
Aleš Briscein tenor
Jozef Benci bas › bass
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
PKF — Prague Philharmonia
Leoš Svárovský dirigent › conductor

FRANZ SCHMIDT (1874–1939)
Notre Dame

Anna Gabler / Soﬁja Petrovic soprán › soprano
Clay Hilley tenor
Mathias Koziorowski / Nik Kevin Koch tenor
Simon Neal / Jens Søndergaard baryton › baritone
David Steffens / Samuli Taskinen
basbaryton › bass-baritone
Carlos Wagner režie › stage director
Chor des Theaters St. Gallen
Opernchor St. Gallen
Theaterchor Winterthur
Michael Vogel sbormistr › choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík sbormistr › choirmaster
Symfonický orchestr St. Gallen
Sinfonieorchester St. Gallen
Michael Balke dirigent › conductor

RICHARD WAGNER (1813–1883)
Parsifal, předehra › Opera overture
Tannhäuser, sbor poutníků › Pilgrims’ chorus
PIETRO MASCAGNI (1863–1945)
Cavalleria rusticana
Regina coeli laetare
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

Jessica Rose Cambio soprán › soprano
Mickael Spadaccini tenor
Chrámový sbor St. Gallen › Domchor St. Gallen
Andreas Gut sbormistr › choirmaster
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík sbormistr › choirmaster
Symfonický orchestr St. Gallen
Sinfonieorchester St. Gallen
Modestas Pitrenas dirigent › conductor
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

‹ 49

Středa 21. července 2021, 19.30 hodin
Wednesday 21 July 2021, 7.30 pm

Čtvrtek 22. července 2021, 21.15 hodin
Thursday 22 July 2021, 9.15 pm
premiéra › premiere

Neděle 25. července 2021, 11.00 hodin
Sunday 25 July 2021, 11.00 am
Pondělí 2. srpna 2021, 19.30 hodin
Monday 2 August 2021, 7.30 pm

23. července – 22. srpna 2021, 21.15 hodin
23 July – 22 August 2021, 9.15 pm
27 repríz › 27 performances
Austria, Bregenz › Lake Stage

Austria, Bregenz › Festival House
pořadatel › organizer
Bregenzer Festspiele
pořadatel › organizer
Bregenzer Festspiele
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ARRIGO BOITO (1842–1918)
Nerone

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Rigoletto
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sólisté v jednání › soloists to be announced
sólisté v jednání › soloists to be announced

Philipp Stölzl režie › stage director

Olivier Tambosi režie › stage director

Bregenzský festivalový sbor › Bregenz Festival Chorus
Benjamin Lack sbormistr › choirmaster

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Vídeňští symfonikové › Wiener Symphoniker
Dirk Kaftan dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr › choirmaster
Vídeňští symfonikové › Wiener Symphoniker
Enrique Mazzola dirigent › conductor

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Koncerty pro školy a pěvecké workshopy
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.
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 hlasem.
The Prague Philharmonic Choir has been involved in music education of primary school pupils since the 2014/2015 season by
organising voice workshops and educational concerts for junior audiences. At CONCERTS FOR SCHOOLS, children become
acquainted with the individual voice types and with the development of the human voice, from a child’s to an adult’s. With
this in mind, each concert also features a children’s choir selected from among those with which the PPC has collaborated
over the long term. The programmes of concerts for the youngest audience are always adapted with a view to keeping the
children continuously entertained while concurrently engaging them in active participation. Thus they can sing along with
a large professional choir and to familiarise themselves with a select repertoire related to a given theme.
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VOICE WORKSHOPS are organized by the Prague Philharmonic Choir for students of the ﬁrst stage of primary schools in
Prague and environs. Their aim is to make young children better acquainted with choral singing, directly through experienced
professional singers. In an accessible, entertaining way, children learn how to use their voices in forming tones, as well as
become acquainted with, among other things, the technique of proper breathing. Typically, an hour-long lesson is led by two
lecturers from among members of the Prague Philharmonic Choir. The courses, attended by a school’s teacher, are held in
a number of selected schools and take place throughout the school year. The lessons are a welcome entertaining parallel to
the standard music classes at schools, inviting children to take an active part in the education process, including work with
their own voices.

Concerts for Schools and Voice Workshops
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Akce pro děti
Pondělí 12. října 2020, 9.00 a 10.30 hodin
Monday 12 October 2020, 9.00 and 10.30 am
Úterý 13. října 2020, 9.00 a 10.30 hodin
Tuesday 13 October 2020, 9.00 and 10.30 am
Obecní dům, Sladkovského sál › Municipal House, Sladkovský Hall

HLASITÝ KONCERT › A VOCAL CONCERT
ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK
in cooperation with the Prague Symphony Orchestra
Průvodní slovo › Programme host: Amálka K. Třebická
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík dirigent › conductor

54 ›
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Středa 3. února 2021, 10.00 hodin
Wednesday 3 February 2021, 10.00 am
Konzervatoř Praha › The Prague Conservatoire

MASOPUST › CARNIVAL
Scénář › Script: Natálie Egemová
Průvodní slovo › Programme host: Josef Hervert
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Kozubík dirigent › conductor

Events for Children
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Akademie sborového zpěvu
AKADEMIE SBOROVÉHO ZPĚVU je jedno až dvouletý
studijní program Pražského ﬁlharmonického sboru, jehož
hlavním cílem je poskytnout mladým talentovaným zpěvákům
do 26 let příležitost k dalšímu osobnímu uměleckému rozvoji,
stejně jako nabídnout pomoc při hledání profesionálního
uplatnění. Členové Akademie získávají již sedmým rokem
pod vedením zkušených sbormistrů vítanou praxi v oblasti
profesionálního sborového zpěvu, seznamují se s jeho
základním repertoárem, jakým je například Dvořákova Stabat
mater či Mozartovo Requiem, a mohou si společně s Pražským
ﬁlharmonickým sborem zazpívat na významných koncertech
doma i v zahraničí. Konkurzy do Akademie sborového zpěvu
pro sezonu 2020/2021 proběhnou během října 2020.
„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 těším se, že PFS objeví nové talenty do svých řad.“
Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr PFS

56 ›

THE CHORAL ACADEMY is an educational programme
run by the Prague Philharmonic Choir, providing a curriculum
stretched alternatively over one or two years, which primarily
aims to offer talented young singers up to the age of 26 an
opportunity for their further creative development, as well
as to help them launch their own professional careers. For
seven years, the Choral Academy members have been
guided by experienced conductors in acquiring practical
skills and knowledge in professional choral singing, in being
acquainted with its core repertoire, including Dvořák’s Stabat
mater and Mozart’s Requiem, and singing with the Prague
Philharmonic Choir at major concerts at home and abroad.
Auditions for the Choral Academy for the 2020/2021 season
will take place in October 2020.
“I’m glad that in this way we can make it possible for voice
students to amass new experience of working in a professional
choir. 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 given the chance to discover new
talent who may join its ranks in the future.”
Lukáš Vasilek, PPC Principal Conductor

Choral Academy
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Klub přátel PFS
Srdečně Vás zveme do Klubu přátel
Pražského ﬁlharmonického sboru
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 2020/2021 jsme pro stávající i nové členy připravili mnoho zajímavých beneﬁtů.

Mimořádná nabídka pro členy Klubu přátel PFS
v sezoně 2020/2021:
› 15 % sleva v kamenné prodejně Supraphon Musicpoint
› prohlídka historických prostor Rudolﬁna s průvodcem
› zvýhodněné vstupenky na samostatné sborové koncerty
› pravidelné informace o koncertech, setkáních
a mimořádných událostech sboru
› besedy s významnými umělci
› 50 % sleva na předplatné časopisu Czech Music
Quarterly o české hudbě v angličtině
› 20% sleva na vybrané koncerty orchestrů
(ČF, FOK, SOČR)
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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
‹ 59

PARTNEŘI

Členství v Klubu přátel Pražského ﬁlharmonického
sboru je bezplatné.

The Club of PPC Friends

SLEDUJTE NÁS
www.ﬁlharmonickysbor.cz
www.facebook.com/ﬁlharmonickysbor
www.instagram.com/praguephilharmonicchoir
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
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Josef Jelínek, autor nových dámských koncertních šatů pro PFS

Josef Jelínek, designer of female concert attire
for the Prague Philharmonic Choir

Návrhář Josef Jelínek absolvoval Vysokou školu múzických
umění v Bratislavě. Po angažmá v Městském divadle ve Zlíně
se stal stálým kostýmním výtvarníkem Národního divadla
v Praze, později Státní opery Praha. Jako autor kostýmních
návrhů se podílel na více než 950 inscenací v Praze, Bratislavě,
Brně, Ostravě, Plzni, Berlíně, Monte Carlu, Lublani, Leedsu,
Bergenu, Seville, Buenos Aires, Santa Fé, Bombaji a dalších.
Stejně tak se podílel na tvorbě kostýmů pro hudební ﬁlmy
Petra Weigla.

Josef Jelínek is a graduate of the Academy of Performing Arts
in Bratislava. Following his ﬁrst engagement, at the Municipal Theatre in Zlín, he was employed as a costume designer
at the National Theatre in Prague and, later on, the State
Opera Prague. He has worked on more than 950 stage productions in Prague, Bratislava, Brno, Ostrava, Plzeň, Berlin,
Monte Carlo, Ljubljana, Leeds, Bergen, Seville, Buenos Aires,
Santa Fe, Mumbai and elsewhere. Moreover, he has created
the costumes for Petr Weigl’s music ﬁlms.

Ojediněle se věnuje i scénograﬁcké tvorbě, především pro
balet. Za zmínku stojí především jeho kostýmní výpravy oper
a baletů pro Národní divadlo v Praze (Sedlák kavalír/Komedianti, Rusalka a Růžový kavalír, Labutí jezero a Giselle), stejně
jako pro většinu oper ve Státní opeře Praha (Rienzi, Otello,
Salome, Maškarní ples, Nabucco, Aida, Turandot, Carmen, Lucia
di Lammermoor, Don Quichotte, Káťa Kabanová, Její pastorkyňa, Rusalka aj.). Spolupracoval také na operách a baletech
s Národním divadlem Brno (Tosca, Lovci perel, Nabucco a Ba-

jadéra), s Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Turandot a Otello, Raymonda a Louskáček a opereta Polská krev) nebo se Slovenským národním divadlem v Bratislavě (Prodaná nevěsta,
Trubadúr).
S významným českým scénografem a jevištním výtvarníkem
Josefem Svobodou spolupracoval na několika operních titulech (Čertova stěna, Bludný Holanďan, Kašlíkova Zbojnická balada) a dvou baletech (Dáma s kaméliemi a Romeo a Julie)
u nás, v zahraničí v Deutsche Oper v Berlíně na Straussově
opeře Salome, v režii Petra Weigla a v hudebním nastudování
Giuseppa Sinopoliho.
Je nositelem řady domácích i zahraničních ocenění, mj. Ceny
mladého výtvarníka, Ceny MK SR, Zlaté medaile z trienále
v Novém Sadu, PQ 1983, Český lev 2002 za ﬁlmovou pohádku Andělská tvář a dalších. V roce 2012 získal prestižní
Cenu Thálie 2011 – zvláštní cenu kolegia.

Josef Jelínek has also designed sets, primarily for ballets. Most
notably, he has created costumes for opera and ballet productions at the National Theatre in Prague (Cavalleria rusticana/Pagliacci, Rusalka and Der Rosenkavalier, Swan Lake
and Giselle), as well as the majority of productions at the
State Opera in Prague (Rienzi, Otello, Salome, Un ballo in maschera, Nabucco, Aida, Turandot, Carmen, Lucia di Lammermoor, Don Quichotte, Katya Kabanova, Jenufa, Rusalka, etc.).
Furthermore, he has collaborated with the National Theatre

in Brno (Tosca, Les pêcheurs de perles, Nabucco, La Bayadère),
the J. K. Tyl Theatre in Plzeň (Turandot and Otello, Raymonda
and The Nutcracker, Polish Blood) and the Slovak National
Theatre in Bratislava (The Bartered Bride, Il trovatore).
Josef Jelínek worked with the globally renowned Czech set
designer Josef Svoboda on the productions of the operas The
Devil’s Wall, Der ﬂiegende Holländer and The Brigand Ballad,
and the ballets La Dame aux camelias and Romeo and Juliet at
home, and on an adaptation of Strauss’s Salome at the Deutsche Oper Berlin, directed by Petr Weigl and conducted by
Giuseppe Sinopoli.
He has received numerous Czech and international accolades, including the Young Designer Prize, the Slovak Ministry
of Culture Prize, the Gold Medals at the Triennial in Novi
Sad and the Prague Quadrennial (1983), and the Czech Lion
for the fairy-tale ﬁlm Angel Face (2002). In 2012, he won the
coveted Czech Thalia Prize.
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Výběr nahrávek Pražského ﬁlharmonického sboru
Selected Recordings of the Prague Philharmonic Choir
CD ›

‹ CD

ANTONÍN DVOŘÁK
Requiem, Te Deum

LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše › Glagolitic Mass

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic
Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša

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

Decca 2020

Decca 2018

FRANCO FACCIO
Amleto

BOHUSLAV MARTINŮ
Kytice › Bouquet of Flowers
JAN NOVÁK
Filharmonické tance › Philharmonic Dances

‹ 63

62 ›

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňští symfonikové › Wiener Symphoniker
Paolo Carignani
Naxos 2019

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Symfonický orchestr Českého rozhlasu › Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Netopil
Supraphon 2017
Recording of the Month, MusicWeb International (2018)

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

CD ›

‹ CD

BOHUSLAV MARTINŮ
Epos o Gilgamešovi › The Epic of Gilgamesh

BOHUSLAV MARTINŮ
Kantáty › Cantatas

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

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Supraphon 2016
Gramophone Editor’s Choice (2017)

Supraphon 2017

BBC Music Choice, BBC Music Magazine (2017)

Disc of the Week, BBC Radio 3 (2017)
Sunday Times, Album of the Week (2017)
Sunday Times, Albums of the Year (2017)
Diapason d’Or, Diapason Magazine (2018)

‹ 65

64 ›
ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat mater

LUDWIG VAN BEETHOVEN
The Beethoven Journey

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

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Mahler Chamber Orchestra
Leif Ove Andsnes

Decca 2017

Sony Classical 2014

Diapason d’Or de l’Année, Diapason Magazine (2017)
The Choice of TV Art (2018)

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

CD ›

‹ DCD

LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše › Glagolitic Mass

GIUSEPPE VERDI
Rigoletto

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

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

Supraphon 2014

Unitel Classica 2019

‹ 67

66 ›
BERNSTEIN | KODÁLY | JANÁČEK
Chichesterské žalmy › Missa brevis › Otčenáš
Chichester Psalms › Missa brevis › Our Father
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Radioservis 2012

FRANCO FACCIO
Hamlet
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňští symfonikové › Wiener Symphoniker
Paolo Carignani
Naxos 2019

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

DVD ›

‹ DCD

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

‹ 69

68 ›

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
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70 ›

Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

Recenze
15. 9. 2019

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 3 d moll › Symphony No. 3 in D minor
Festival Dvořákova Praha › Dvořák Prague Festival

Ozdobou byla i pěvecká složka – i když sbor zpívá až příliš krátce v jediné předposlední větě – a je zde dětský i ženský sbor
v rozverné části „Co mi vyprávějí andělé“. Jak Pražský ﬁlharmonický sbor, tak Kühnův dětský sbor odevzdaly to nejlepší.
Jak v imitaci zvonků v dětském sboru, tak v popěvku sopránů. Ač může věta vyznívat až naivně, tady naprosto přesně zapadala.
The concert was adorned by the vocal component too – although the children’s and female choirs’ involvement is brief indeed,
only singing in one and only, the penultimate, movement, the cheerful What the Angles Tell Me. Both the Prague Philharmonic
Choir and the Prague Philharmonic Children’s Choir gave their very best, as regards the children’s imitation of bells and the
sopranos’ chant. Even though the movement can sound naive, in this case its delivery was absolutely ﬁtting.
Jindřich Bálek, Harmonie

19. 9. 2019
72 ›

ANTONÍN DVOŘÁK
Král a uhlíř › King and Collier
Festival Dvořákova Praha › Dvořák Prague Festival

‹ 73

Ve sborových partech nenechali notu stranou a jejich zásluhou každé operní dějství končilo strhujícím efektním vrcholem. Guldenerovo libreto zrovna nešetří citoslovci, těch „holá, holá“ bylo za celý večer přehršel, ale publikum se nad nimi nepozastavovalo
se zvednutým obočím, protože sboristé je interpretovali s úsměvným nadhledem a zápalem. Onoho večera byli totiž účinkující
i posluchači na jedné lodi.
In the choral parts, they did not skip a single note, and owing to their reﬁned performance, each of the opera’s acts culminated
in a torrential impressive climax. Guldener’s libretto abounds in interjections, yet the numerous “hollas” did not make the audience raise their eyebrows, as the choir sang them with humorous levity and verve. That night, the performers and the spectators
were as one.
Martin Jemelka, Harmonie

Selected Reviews
Pražský ﬁlharmonický sbor › Prague Philharmonic Choir

31. 10. 2019

ANTONÍN DVOŘÁK
Te Deum
Praha, Obecní dům › Prague, Municipal House

Dvořákovo Te Deum, skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s Pražským ﬁlharmonickým sborem a se
sólisty Lucií Silkenovou a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem, bylo vyvrcholením večera.
Dvořák’s Te Deum, superbly performed by the Prague Symphony Orchestra, the Prague Philharmonic Choir and the soloists
Lucie Silkenová and Jiří Brückler, conducted by Petr Altrichter, was the highlight of the evening.
Tomáš Tetiva, cirkev.cz

18. 11. 2019

74 ›

JIŘÍ ADÁMEK
Polednice › The Noon Witch
Praha, Rudolﬁnum › Prague

Pražský ﬁlharmonický sbor představil to nejlepší ze svých interpretačních kvalit. Striktní a přesné frázování, zřetelnou výslovnost,
schopnost propojení, expresivní výraz, údernost, schopnost maximálního meditativního ztišení. Pestrost výrazové škály neznala
hranic! A nejen to, jelikož zpěvačky a zpěváci byli do produkce zapojeni nejen svým hlasovým uměním, ale i zmíněnou hrou na
pískací hračky a tak dále. Pro Lukáše Vasilka i Alexandra Liebreicha to musela být příjemná interpretační výzva. Orchestr i sbor
hrnuli společně skladbu nesmlouvavě dopředu, tempo ani jednou nepolevilo.
The Prague Philharmonic Choir presented their best performance qualities. Rigorous and precise phrasing, clear articulation,
interaction, expressiveness, the ability to bring to bear vehemence and attain the utmost meditative calm alike. The scale of
expression was truly limitless! What is more, the choir members were not only singing, they were also involved in the concert
playing whistling toys and other alternative musical instruments. The performance must have been a pleasant challenge for
both Lukáš Vasilek and Alexander Liebreich. The orchestra and the choir uncompromisingly propelled the music forward, with
the tempo never slackening.
Jan Průša, KlasikaPlus.cz

18. 11. 2019

JIŘÍ ADÁMEK
Polednice › The Noon Witch
Praha, Rudolﬁnum › Prague

Polednice je psána pro smíšený sbor a orchestr, účast Pražského ﬁlharmonického sboru byla nasnadě, neboť na vokalistech leží
hlavní tíha uchopení a ztvárnění skladby, kromě hlasového angažmá vstupují do provedení i jako instrumentalisté (na různé
rytmické nástroje) a nastudovat Adámkovu partituru byla pro ně i pro jejich sbormistra Lukáše Vasilka výzva, jíž není snadné se
zhostit. Budiž rovnou řečeno, že všichni – sbor i orchestr – obstáli bez výhrad.
As the Noon Witch is written for mixed chorus and orchestra, the Prague Philharmonic Choir‘s participation in its performance
was a natural choice – it is primarily the vocalists who are expected to grasp and render the piece. Besides singing, they also
play a variety of rhythmic instruments. Adámek’s score was a true challenge for them and their choirmaster, Lukáš Vasilek.
And all the performers – the choir and the orchestra alike – acquitted their roles immaculately.
Wanda Dobrovská, Harmonie

7. 12. 2019

ARTHUR HONEGGER
Král David › King David
Koncert k 85. výročí PFS › Concert marking the 85th anniversary of the Prague Philharmonic Choir
Praha, Rudolﬁnum › Prague

Pražský ﬁlharmonický sbor oslavil pětaosmdesáté výročí neokázale, ryze umělecky. Bez velkých společenských gest, bez proklamací týkajících se české tvorby. Učinil tak hodnotně – krásnou hudbou, mimořádným uvedením Honeggerova Krále Davida.
Provedení vedené Lukášem Vasilkem mělo v sobotu v Rudolﬁnu punc dokonalosti. Sbor v díle zpívá v podstatě po celou dobu.
Měl v zásobě úžasné dynamické rozpětí, výraz pro naléhavost válečných dramat i pro strohost obřadnosti, obsáhl neotřele
melodické bohatství i zákruty moderních kontrapunktů, dal skladbě (nesoucí biblické vzkazy týkající se dějinného směřování
a morálky) nesmlouvavou průraznost, nevšední působivost a jedinečný náboj. Další krásný plod soustavné, už dvanáctileté
práce Lukáše Vasilka.
The Prague Philharmonic Choir celebrated its 85th anniversary modestly, by giving a performance. Without grand social gesture,
without proclamations pertaining to the Czech creative potential. They did so within a special evening featuring Honegger’s
splendid King David. The Saturday concert at the Rudolﬁnum in Prague under the baton of Lukáš Vasilek had the hallmark of
perfection. The choir were engaged virtually throughout the cantata’s performance. They demonstrated an astonishing dynamic
range, the sense for expressing poignant war drama, as well as solemn ceremoniousness. They grasped the novel melodic amplitude and the meanders of modern counterpoint, affording the composition (bearing biblical references relating to history
and morals) an uncompromising forcibility, singular cogency and a unique charge. The concert was yet another beautiful fruit
of the unceasing labour of Lukáš Vasilek, who has led the choir for 12 years.
Petr Veber, KlasikaPlus.cz
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7. 12. 2019

76 ›

ARTHUR HONEGGER
Král David › King David
Koncert k 85. výročí PFS › Concert marking the 85th anniversary of the Prague Philharmonic Choir
Praha, Rudolﬁnum › Prague

Kantáta hudebně představuje jeden ze základních kamenů kantát 20. století i nadčasový monument a na všechny interprety
klade značné nároky. Provedení k oslavě sborového výročí to vše do sebe vstřebalo a ve slavnostním večeru přesvědčivě vyzářilo.
Pražský ﬁlharmonický sbor je ve výtečné kondici a přizvaní sólisté, recitátor a instrumentalisté Vlámského symfonického orchestru
dostáli svým úlohám výtečně. Na celistvosti dojmu měl ovšem největší zásluhu sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek: dílo dokonale
zná, ověřil si je několikrát, sbor připravil v duchu svých náročných představ a celek vystavěl jako jednolitou architekturu s nepolevujícím napětím, jako biblickou klenbu, v níž nesmí zaniknout ani nejmenší detail. Třemi slovy: výjimečný sváteční večer.
One of the major 20th-century cantatas and a timeless musical monument, King David places considerable requirements on
all the performers. The concert marking the Prague Philharmonic Choir’s anniversary absorbed all these aspects and convincingly ﬂeshed them out during the celebratory evening. The Prague Philharmonic Choir is in excellent shape, while the guests
they invited to appear next to them – soloists, the narrator and the Flanders Symphony Orchestra – accomplished their tasks
with aplomb. Yet the greatest merit in attaining an integral impression had the choirmaster and conductor Lukáš Vasilek, who
is thoroughly familiar with the cantata, which he had explored and veriﬁed on several previous occasions. He prepared the
choir in line with his exacting approach and built the whole as monolithic architecture with unceasing tension, as a biblical
arch focusing on the tiniest detail. In a nutshell: it was an extraordinary festive evening.
Jan Králík, Hudební rozhledy

16. 1. 2020

IVAN ZELENKA
Stabat mater
Hradec Králové, Sál FHK › Hradec Králové Philharmonic Hall

Potlesk ve stoje a nadšení ve tvářích posluchačů provázelo ve čtvrtek v sále Filharmonie Hradec Králové uvedení světové premiéry Stabat mater českého skladatele Ivana Zelenky. Majestátnost skladby byla podpořena jak skvělými výkony sólistů, tak
plným využitím aparátu symfonického orchestru s jeho rozsáhlými zvukovými možnostmi a účastí sedmdesátihlavého Pražského
ﬁlharmonického sboru, který svými hlasy dokonale vykreslil všechny polohy středověké sekvence: od tragiky a bolesti až po
zbožné ztišení a pokoru.
The world premiere of Stabat mater by the Czech composer Ivan Zelenka on Thursday at the Hradec Králové Philharmonic
hall met with thunderous applause. The composition’s sublimity was underlined by brilliant performances of the soloists,
as well as the full engagement of the symphony orchestra’s mighty sound and the performance of the Prague Philharmonic
Choir, whose 70 voices perfectly portrayed all the facets of the medieval liturgical sequence, ranging from tragedy and grief
to pious appeasement and humility.
Ludmila Žlábková, Právo

5. 2. 2020

Sborový koncert › A cappella concert
Hradec Králové, Sál FHK › Hradec Králové Philharmonic Hall

Dramaturgicky účinná volba vnesla do koncertu kontrast mocného účinku, po křehké komorní sólisticky traktované hudbě zahřměl z pódia třicetihlavý mužský sbor. Na poměrně nevelkém časovém úseku necelé čtvrthodiny rozpoutal Vasilek pestrou
artistní hru s tóny, ve které vnášely sólové hlasy oživující barvy do sborového organismu… Provedení bylo ovšem artistní, excelentní a povzbudivé. Koncert byl zakončen třemi oponami a potleskem ve stoje.
Owing to the well-selected programme, the concert was imbued with a powerful contrast – following a delicate chamber,
soloist-based music, the stage was taken over by the thunderous sound of a 30-member male choir. Within a relatively short
timeframe, not exceeding 15 minutes, Vasilek unleashed a variegated art play with tones, with the solo voices adding refreshing
colours to the choral corpus … The performance was masterly, excellent and heart-warming. The concert ended with three
curtain rises and standing ovations.
Rafael Brom, Hudební rozhledy

22. 2. 2020

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symfonie č. 9 d moll › Symphony No. 9 in D minor
Koncertní sál Zarjadje › Zaryadye Concert Hall, Moscow

U sboru je v této symfonii vždy riziko, že se burácející zpěv zvrhne do hromadného skandování, Pražský ﬁlharmonický sbor
však dělal čest sobě i svému sbormistru velmi inteligentní interpretací hlavního tématu a kromě toho i dokonalou výslovností.
O čem by se v podstatě nemuselo u profesionálního tělesa hovořit, je hlasová kultura, nicméně nemohu ji nezmínit, protože
za ní evidentně stojí výborná práce sbormistra, ale také svědomitost zpěváků..
When performing this symphony, choirs run the risk of degrading thunderous singing into a collective yell. Yet through their
highly intelligent rendition of the main theme, as well as perfect pronunciation, the Prague Philharmonic Choir lived up to
their and the choirmaster’s reputation. Although in the case of professional ensembles vocal culture should be a given, I do
feel obliged to mention it, as it is evidently the result of the choirmaster’s excellent work, and also the singers’ assiduity.
Markéta Ottová, KlasikaPlus.cz
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29. 4. 2020

CD: ANTONÍN DVOŘÁK › Requiem, Te Deum (Decca Classics)
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic, PFS › Prague Philharmonic Choir
Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša

Hned úvodní okamžiky naznačují, že toto provedení Requiem aeternam je něčím výjimečné. Smyčce České ﬁlharmonie, nádherně zachycené mistry zvuku společnosti Decca, vytvářejí temnou a přesto intenzivní barvu, která předznamenává následující
naléhavou prosbu o milost v textu. První vstup sboru ladí s orchestrální barvou a náladou: poslechněte si pasáž od 4’00”
do 5’30”, v níž sbor i orchestr dokonale vystihují každý nový odstín emocí. Vyváženost mezi sborem a orchestrem je téměř dokonalá, umožňující posluchači vychutnat jejich živou dikci, skvělou výslovnost a naprosto přesnou intonaci. Provedení Requiem
a především Te Deum považuji za příkladné. Vřele doporučuji.
The opening moments of Requiem aeternam signal there is something special in this performance. The Czech Philharmonic
strings, beautifully caught by the Decca engineers, produce a dark yet intense color that communicates the upcoming text’s
urgent call for mercy. The choir’s ﬁrst entrance matches the orchestral color and mood: listen from 4’00” to 5’30” as choir and
orchestra perfectly capture each new emotional sentiment. The balance between choir and orchestra is well-nigh perfect,
allowing us to hear their crisp diction, superb articulation and spot-on intonation. This is now my primary recommendation
for both the Requiem and Te Deum. Urgently recommended.
David A. McConnell, The Classic Review
78 ›
15. 5. 2020

CD: ANTONÍN DVOŘÁK › Requiem, Te Deum (Decca Classics)
Česká ﬁlharmonie › Czech Philharmonic, PFS › Prague Philharmonic Choir
Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša

Hrůšův věcný snímek je pro mě aktuálně referenční, na čemž má ovšem zásadní podíl angažování vynikající dvořákovské specialistky, sopranistky Kateřiny Kněžíkové, a jejího kolegy, barytonisty Svatopluka Sema… Lví podíl na výborném snímku
Requiem má vedle sólistů Pražský ﬁlharmonický sbor sbormistra Lukáše Vasilka, jehož účast na většině dvojalba je naprosto
zásadní a hodna obdivu.
I currently regard Hrůša’s matter-of-fact account as benchmark, due mainly to the engagement of the soprano Kateřina
Kněžíková, a superb Dvořák specialist, and her colleague, the baritone Svatopluk Sem… Besides the soloists, the recording of
Dvořák’s Requiem owes its superb quality to the Prague Philharmonic Choir led by Lukáš Vasilek, whose participation in the
majority of the double album’s tracks is absolutely essential and admirable.
Martin Jemelka, Harmonie

6. 7. 2020

Sborový koncert › A cappella concert
Praha, Vrtbovská zahrada › Prague, Vrtba Garden

Pro sbor, který se nemohl prakticky tři měsíce vídat a zkoušet, je provedení a cappella, kdy je slyšet i ten nejmenší falešný tón,
zkušebním kamenem. A ženská část souboru obstála perfektně. To ukázala i ve sboru Ej mamko, mamko z Její pastorkyně Leoše
Janáčka. Pak přišlo Daleko, široko s tenorovým sólem Rudolfa Medňanského. Byl to krásný, čistý, plnokrevný Janáček. Janáček
mého mládí s Antonínem Tučapským, Janáček, který člověkem prostoupí až do té nejmenší součástky jeho těla, aby v něm rezonoval. Končilo se zvesela: Ba, nejveselejší je tento svět z Dalibora a jak jinak, než Proč bychom se netěšili z Prodané nevěsty ve
skutečně výtečném provedení. Koncert také ukázal, že měsíce bez možnosti zkoušení nic neubraly na profesionalitě sboru,
který patří ke špičce našeho sborového zpěvu.
Given that the choir were not actually been able to get together and rehearse for three months, singing a cappella, whereby
even the tiniest false tone can be heard, was a trial by ﬁre. And the choir’s female section managed the occasion with perfection.
They also showcased their mastery in the chorus Ej mamko, mamko (Oh, mother, mother) from Leoš Janáček’s opera Jenůfa,
followed by Daleko, široko (Far and wide), with Rudolf Medňanský’s tenor solo. It was beautiful, pure, full-blooded Janáček.
The Janáček of my youth with Antonín Tučapský, the Janáček who pervades even the smallest particles of one’s body so as to
resonate in it. The concert concluded merrily – with Ba, nejveselejší je tento svět (Oh yes, the gayest is our world) from Smetana’s
Dalibor and, naturally, Proč bychom se netěšili (Let us rejoice) from The Bartered Bride, both of them wonderfully performed.
The concert also served to prove that the rehearsal-free months have not diminished in the slightest the professionalism of
the choir, who are one of the very best Czech ensembles of this type.
Aleš Bluma, KlasikaPlus.cz
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Sborový koncert › A cappella concert
Praha, Vrtbovská zahrada › Prague, Vrtba Garden

Celý koncert byl pozoruhodný v mnoha směrech. Především znovu připomněl, jak působivé sborové scény v operách našich
klasiků najdeme. Ne vždy je ovšem na jevišti slýcháme v takové propracovanosti, v jaké je Pražský ﬁlharmonický sbor předvedl.
Jako by prošly renovací své melodické krásy. Dokonalé souznění všech hlasů, vzorná artikulace (navzdory tomu, že plenér není
nikdy akusticky ideální), Vasilkova citlivá práce s dynamikou a zajímavé využívání akcentace vytvořily podání, které je možno
nazývat vzorovým.
The concert was remarkable in many respects. First and foremost, it served to show just how impressive are the chorus scenes
in the operas by the Czech masters. Yet not always have they been performed in such a reﬁned manner as the Prague Philharmonic Choir did on this occasion. As though having renovated their melodic beauty. A perfect chime of all the voices, immaculate articulation (despite the fact that the open air is never acoustically ideal), Vasilek’s sensitive work with the dynamics
and an interesting accentuation were the facets of the performance that can be termed truly exemplary.
Jaroslav Someš, Hudební rozhledy
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A N TO N Í N D VO Ř Á K
Mše D dur op. 86
Mass in D major Op. 86
Bärenreiter Urtext, editor Haig Utidjian

nová urtextová edice varhanní verze
new Urtext edition of the organ version
poprvé s přidaným hlasem violoncell a kontrabasů ad libitum
for the first time with additional cello and double bass part ad libitum

www.nasenoty.cz • www.baerenreiter.cz
www.baerenreiter.com
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