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Před 30 lety jsem zažil koncert, který změnil mé porozumění hudbě, mé záliby, 
mé posluchačské zvyklosti, ba dokonce můj život. Na programu byla 6. symfo-
nie Bohuslava Martinů, kterou dirigoval Jiří Bělohlávek. Hudba Martinů mě tehdy 
omámila a od tohoto koncertu již nepustila. 
Blahopřeji organizátorům poličského Martinů festu k jejich jubileu a k tomu, že 

je podporuje jeden z nejvýznamnějších světových dirigentů. Doufám, milé publi-
kum, že Vás hudba zasáhne tak, jako mě tenkrát v Praze. Není pro to krásnějšího 
místa než právě Polička. 

Srdečně 

Robert Kolinsky
Umělecký ředitel festivalu
Martinu Festtage v Basileji

Vážení a milí milovníci hudebního umění, 
letošní, již 20. ročník festivalu Martinů Fest svědčí o velké kulturní vyspělosti 

našeho města a velkém zájmu občanů o hudební umění. 
Odkaz hudebního díla, ale též i mravní velikost Bohuslava Martinů přesahují hra-

nice České republiky a stále častěji je slyšet i v zahraničí. 
Jsem moc rád a je pro mě velkou ctí, že Vás mohu touto cestou pozvat na tento 

velký hudební svátek a zároveň popřát neopakovatelný zážitek.

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

 Neděle 7. května 2017
16.45 hodin Slavnostní fanfáry
17.00 hodin Pietní akt u hrobu B. Martinů
17. 30 hodin Vernisáž výstavy O neobyčejném putování Aflréda Radoka
18.00 hodin PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
 JIŘÍ BĚLOHLÁVEK – dirigent
 JAN BARTOŠ – klavír
 PAVEL REHBERGER – tympány
 velký sál Tylova domu

 Neděle 14. května 2017
19.00 hodin VIVAT TANGO
 Ladislav Horák – akordeon, bandoneon
 Petr Nouzovský – violoncello
 velký sál Tylova domu

 Neděle 21. května 2017
19.00 hodin LIBOR NOVÁČEK
 Libor Nováček – klavír
 velký sál Tylova domu

 Neděle 28. května 2017
19.00 hodin OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK ALFRÉDA RADOKA
 I STUDÁNKY CHTĚJÍ BÝT ČISTÉ
 Činohra ND Brno
 velký sál Tylova domu

 Doprovodný program
27. 4. 2017 Pojďme na Martinů fest 2017
19.00 hodin Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ
 hudební sál Centra B. Martinů

3.–5. 5. 2017 Mládí a B. Martinů 2017
 Pořádá ZUŠ B. Martinů
 Tylův dům

7.–29. 5. 2017 O neobyčejném putování Alfréda Radoka
 Výstava
 Tylův dům

25. 5. 2017 Česká premiéra „Music of Exile“ BBC 1967 / Polička 2017
19.00 hodin Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.
 Tylův dům
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O neobyčejném putování 
Alfréda Radoka

výstava

7. 5. 2017
Tylův dům
17.30 hodin



program

Výstava o nevšední a složité životní a umělecké dráze člověka, jehož jméno patří 
mezi nejvýznamnější osobnosti české divadelní a filmové režie.
Jméno českého režiséra Alfréda Radoka (1914-1976) znají dnes v  souvislosti 

s principem Laterny magiky lidé po celém světě. Méně známý je jeho pozoruhodný 
osud, do kterého tvrdě zasáhly oba totalitní režimy minulého století.
Ke jménu Alfréd Radok se v nedávné minulosti přihlásila dvě největší česká měs-

ta, Praha a Brno. Praha v roce 2014, a to u příležitosti stého výročí narození tohoto 
předního filmového a divadelního režiséra. V našem hlavním městě se tehdy kona-
la řada významných setkání, během nichž lidé v přednáškových sálech, výstavních 
síních, knihovnách a divadlech vzpomínali na Radokovu osobnost.
Vloni jsme si připomněli čtyřicáté výročí jeho úmrtí. Alfréd Radok zemřel 

22. dubna 1976 ve Vídni, ve věku pouhých 62. let. Toto výročí bylo jedním z pod-
nětů pro vznik inscenace Otvírání studánek Alfréda Radoka. Hru napsal současný 
mladý český dramatik Martin Sládeček a s herci brněnského Národního divadla ji 
nastudoval významný český režisér Jan Antonín Pitínský.
Výstavu O  neobyčejném putování Alfréda Radoka kurátorky Bohumily Plesní-

kové si můžete prohlédnout a prožít v termínu 7. 5.–29. 5. 2017 v přísálí velkého 
sálu Tylova domu v Poličce. Výstava bude přístupná vždy hodinu před kterýmkoliv 
představením z programu Tylova domu.
Vernisáž výstavy se uskuteční 7. května 2017 v 17.30 hodin v přísálí Tylova domu 

s osobní účastí paní Bohumily Plesníkové.
Na výstavě si můžete projít Radokův život v  dalších souvislostech, především 

s ohledem na prostředí z něhož pocházel. Můžete nahlédnout do dosud většinou 
nezveřejněných dopisů Václava Havla, Miloše Formana, Josefa Škvoreckého, Jiřího 
Suchého, Ivana Theimera a dalších výrazných osobností české kultury. Seznámíte 
se s uměleckou tvorbou Emila Radoka a s mnohým dalším.
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PKF – Prague Philharmonia

Jiří Bělohlávek – dirigent
Jan Bartoš – klavír

Pavel Rehberger – tympány 

7. 5. 2017
Tylův dům 

18.00 hodin

Na podzim roku 2017 absolvuje Bělohlávek s Českou filharmonií velké asijské turné, které zahrnuje kon-
certy v Japonsku a Koreji a na Tchaj-wanu. Kromě toho bude orchestr dirigovat také na evropských vystoupe-
ních, z nichž nejvýznamnější bude v srpnu 2018 uvedení Janáčkovy Glagolské mše na Salcburském festivalu.

Jiří Bělohlávek má rozsáhlou diskografii; jedním z jeho nedávných projektů s Českou filharmonií je soubor-
ná nahrávka všech symfonií a koncertů Antonína Dvořáka. V nadcházející sezóně bude jeho spolupráce se 
společností Decca pokračovat diskem s nahrávkami sukovského repertoáru.

V roce 2012 byl Jiří Bělohlávek za své služby britské hudbě jmenován komandérem Řádu Britského impéria.

Jan Bartoš
Jan Bartoš patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace pia-

nistů. „V Janu Bartošovi se bravurní virtuozita snoubí s hlubokým pře-
mýšlivým muzikantstvím“ napsal legendární klavírista Alfred Brendel. 
Za své koncerty získává uznání domácí i  zahraniční kritiky. Magazín 
Critica Classica Jana Bartoše charakterizuje jako „citlivého a rafinované-
ho interpreta“, italský deník Il Roma jej zařadil k „nejlepším evropským 
klavíristům“.

Jan Bartoš je vítězem mnoha zahraničních soutěží, mj.  tří soutěží 
v New Yorku – Mieczyslaw Munz Competition, Zaslavsky-Koch Compe-
tition a Peter S. Reed Award, dále Rotary Musikförderpreis v německém 
Norimberku a Concertino Praga v České republice. Dále je držitelem 
prestižních ocenění a stipendií Ministerstva kultury ČR, Rucorva Trust 
Award v Holandsku a Schimmel Prize v Německu.

V  dubnu 2016 provedl s  Pražskou komorní filharmonií Dvojkoncert 
pro dva smyčcové orchestry, klavír a  tympány Bohuslava Martinů pod 
vedením Jiřího Bělohlávka.

V roce 2015 byl sólistou České filharmonie na Slavnostním zahajova-
cím koncertu festivalu Smetanova Litomyšl. Pod vedením Jiřího Bělohlávka provedl Smetanovu Macbeth 
a čarodějnici a Dvořákův Klavírní koncert g moll. Lidové noviny po koncertě napsaly: „Grandiózní klavírní 
zvuk a výrazové bohatství jsou vlastnosti, které z Bartoše činí pravděpodobně nejzralejšího romantického 
hráče své generace. Bělohlávek s filharmonií a Bartošem jako sólistou ukázali, že v Čechách se stále provo-
zuje hudba na světové úrovni“. V květnu 2013 vystoupil v Mozartově Koncertu pro klavír a orchestr d moll 
s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve Dvořákově síni Rudolfina. V červnu 2013 byl sólis-
tou České filharmonie během benefičního koncertu na podporu lidí zasažených povodněmi, který proběhl 
v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu ve Dvořákově síni Rudolfina. Pravidelně spolupracuje 
s houslistou Josefem Špačkem a violoncellistou Tomášem Jamníkem.

Koncertoval v mnoha evropských zemích – Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Holand-
sku a v USA. V roce 2014 debutoval sólovým recitálem na festivalu Maggio della Musica v italské Neapoli 
a byl sólistou orchestru Siam Sinfonietta v thajském Bangkoku. V roce 2012 se představil sólovými recitály 
v New Yorku a New Orleans. V  roce 2009 debutoval v New Yorku v Beethovenově Koncertu pro klavír 
a orchestr Es dur s Manhattan Philharmonia. Ve stejném roce absolvoval sólová vystoupení v Carnegie Hall, 
na Juilliard School, v Merkin Concert Hall a Rockefeller University v New Yorku.

Jan Bartoš pochází z hudební rodiny, na klavír začal hrát v pěti letech. Ve svých čtrnácti letech debutoval 
pod záštitou Josefa Suka ve Dvořákově síni Rudolfina, kde přednesl s Jiřím Bělohlávkem a Pražskou komorní 
filharmonií Mozartův Klavírní koncert A dur.

Jan pracoval s  renomovanými umělci a  pedagogy. Byl posledním studentem legendárního klavíristy 
prof. Ivana Moravce, který o něm napsal, že je „nevšedním typem hudebníka a skutečnou osobností“. V Čes-
ké republice studoval ve třídách Martina Ballýho a  Miroslava Langera, v  zahraničí pod vedením Alfreda 
Brendela, Zenona Fishbeina, Jamese Tocca, Leona Fleishera a Borise Bermana. Je držitelem doktorátu Aka-
demie múzických umění v Praze a Professional Studies Certificate Manhattan School of Music v New Yorku. 
V USA v rámci Institutu komorní hudby pracoval s Robertem Mannem (Juilliard String Quartet) a Lawrencem 
Duttonem (Emerson String Quartet). Dále byl stipendistou na Královské konzervatoři v Amsterdamu a na 
University of Cincinnati.

Jan Bartoš je uměleckým ředitelem mezinárodního projektu Prague 
Music Performance.

Pavel Rehberger
Od dětství se věnoval hře na klavír, v roce 1993 absolvoval na Kon-

zervatoři v Praze obor bicí nástroje ve třídě profesora Oldřicha Šatavy, 
poté v roce 1997 obor varhany ve třídě profesora Jana Kalfuse. Od roku 
1996 je stálým členem PKF-Prague Philharmonia (dříve Pražská komorní 
filharmonie) jako hráč na tympány a od roku 1998 působí jako 1. hráč 
na tympány v orchestru opery ND v Praze. S oběma soubory absolvoval 
řadu zahraničních turné po celém světě (Japonsko, USA, Korea, Němec-
ko, Itálie aj.). Působí též jako komorní hráč (Ensemble Inegal, Collegium 
1704). V současné době pokračuje ve studiu na HAMU v Praze v oboru 
bicí nástroje ve třídě odb. as. Daniela Mikoláška.
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PKF - Prague Philharmonie
PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy světoznámého dirigenta Jiřího Bělohlávka pod 

původním názvem Pražská komorní filharmonie, aby vnesla do českého a posléze světového prostředí čer-
stvý vzduch nakažlivého hudebního elánu a touhy po znamenitosti nejmenšího detailu prováděné hudby.

Zanedlouho po svém vzniku se zařadila do okruhu nejrespektovanějších orchestrů České republiky a vy-
budovala si vynikající renomé v Evropě i ve světě. Domácímu publiku nabízí v aktuální sezóně 2016-2017 
již svou 23. koncertní nabídku.

Orchestr má ve svém „rodném listě“ vepsánu svěžest, energičnost a perfekcionismus, stejně jako lásku 
k hudbě, jež vkládá do každého koncertu.

 PKF – Prague Philharmonia je rovněž ceněna pro svůj charakteristický zvuk, za nímž mimo jiné stojí její 
stěžejní repertoárová oblast, kterou je od počátku hudba vídeňského klasicismu, skladby Josepha Haydna, 
Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Tato sféra je její nejvlastnější doménou, z níž vy-
chází a v níž exceluje na prvním místě. Duch umění této historické epochy dokonale odráží její krédo: hrát 
s křišťálovou čistotou a s přímočarou, jiskrnou vášnivostí, tak aby každý posluchač napříč všemi věkovými 
skupinami či profesními kategoriemi rozuměl každé interpretované notě a odnášel si z koncertů vydatnou 
dávku životní energie. Umění, které PKF – Prague Philharmonia přináší, je zároveň výjimečné i všem doko-
nale přístupné.

Repertoár dále stojí na skladbách éry romantismu a je dotvářen a ornamentován speciální sérií koncertů 
moderní a soudobé hudby, která je v nabídce českých orchestrů dosud ojedinělá.

Od počátku sezony 2015–16 se postu hudebního ředitele a šéfdirigenta ujal významný francouzský dirigent 
Emmanuel Villaume a postavil orchestr před nové výzvy, jakými jsou například francouzský repertoár či 
velké symfonicko vokální partitury. S Villaumem těleso na počátku roku 2017 úspěšně absolvovalo rozsáhlé 
turné po USA.

V čele ansámblu stál do roku 2005 jeden z celosvětově vysoce uznávaných českých dirigentů a zaklada-
tel orchestru Jiří Bělohlávek, následně se stal jeho čestným uměleckým ředitelem. Druhým šéfdirigentem 
PKF – Prague Philharmonia byl v letech 2005–08 švýcarský dirigent a flétnista Kaspar Zehnder. Od počátku 
sezony 2008–09 vedl těleso šéfdirigent a hudební ředitel Jakub Hrůša, který se už ve svém mladém věku těší 
vynikajícímu mezinárodnímu renomé.

Jiří Bělohlávek
Šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie
Hlavní hostující dirigent Rotterdamské filharmonie
Čestný dirigent BBC Symphony Orchestra

Po svém úspěšném působení na pozici šéfdirigenta BBC Symphony Orchestra byl renomovaný český di-
rigent Jiří Bělohlávek v roce 2012 jmenován hudebním a uměleckým ředitelem České filharmonie, přičemž 
s orchestrem BBC nadále vystupuje jako jeho čestný dirigent. Během své profesní dráhy působil Jiří Bělo-
hlávek také jako šéfdirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (1977–89) a jako umělecký 
ředitel Pražské komorní filharmonie, nyní orchestru Prague Philharmonia (1994–2004). V roce 2006 byl jme-
nován předsedou umělecké rady festivalu Pražské jaro a od roku 2013 do roku 2017 zastával funkci hlavního 
hostujícího dirigenta Rotterdamské filharmonie.

Jako operní dirigent spolupracoval Jiří Bělohlávek s Vídeňskou státní operou, Královskou operou v Covent 
Garden, Metropolitní operou v New Yorku, operou v San Franciscu, Opéra National de Paris, madridským 
Teatro Real, operním festivalem v Glyndebourne, Curyšskou operou a pražským Národním divadlem. S hu-
debníky BBC Symphony Orchestra s velkým úspěchem uvedl a nahrál také několik koncertních provedení 
oper. V této sezóně potvrdil svou pověst vynikajícího dirigenta janáčkovského repertoáru, když v londýnské 
Royal Festival Hall dirigoval Českou filharmonii v  koncertním provedení Její pastorkyně a v Sanfranciské 
opeře poté řídil i plné provedení tohoto díla. V rámci cyklu BBC Proms pak uvedl s BBC Symphony Orchestra 
rovněž Janáčkovu Věc Makropulos.

Česká filharmonie zažívá pod Bělohlávkovým vedením mimořádné 
úspěchy, a to jak na svém domovském pódiu v Praze, tak na rozsáhlých 
turné v  zahraničí. V  posledních třech sezónách koncertoval orchestr 
na třech kontinentech – kromě Evropy ještě v Asii a Severní Americe. 
Jeho nedávná rezidence ve vídeňském Musikvereinu byla velmi úspěšná 
a dala podnět k plánování podobných akcí v jiných světových hlavních 
městech. V lednu 2017 Česká filharmonie oznámila, že s Jiřím Bělohláv-
kem oficiálně prodloužila spolupráci až do roku 2022.

Kromě svého působení v Praze a zahraničních turné s Českou filhar-
monií hostuje Jiří Bělohlávek nadále u  předních světových orchest-
rů – v posledních letech dirigoval například BBC Symphony Orchestra 
(včetně vystoupení na londýnských Proms), Newyorskou filharmonii, 
Pittsburgh Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra se síd-
lem ve Washingtonu, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, orchestr 
lipského Gewandhausu a vídeňské symfoniky. V nadcházející sezóně ho 
vedle projektů s Českou filharmonií čeká i zajímavá spolupráce s tělesy 
Chicago Symphony Orchestra a Pittsburgh Symphony, s Orchestrem Ba-
vorského rozhlasu v Mnichově, Rotterdamskou filharmonií, orchestrem 
lipského Gewandhausu, Petrohradskou filharmonií a dalšími soubory.

G. Rossini Vilém Tell, předehra 

B. Martinů Dvojkoncert pro 2 smyčcové orchestry,
 klavír a tympány

 ----- přestávka -----

W. A. Mozart Symfonie č. 39 Es dur, KV 543
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Vivat Tango

Petr Nouzovský – violoncello 
Ladislav Horák – akordeon/bandoneon

14. 5. 2015
Tylův dům 

19.00 hodin

Ladislav Horák
Ladislav Horák (1966) je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské university 

v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií se stal vítězem národní soutěže v Hořovi-
cích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Koncertuje 
jako sólista, komorní hráč a za doprovodu orchestrů (Symfonický orchestr Hl. města 
Prahy FOK, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Praž-
ská komorní filharmonie, Sukův komorní orchestr, Westmont Philharmonia Accordion 
Orchestra, Fisorchestra Marchigiana). Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech 
v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Je propagátorem a prvním interpretem skla-
deb soudobých českých a zahraničních autorů, které pravidelně nahrává pro česká 
i mezinárodní média (Český rozhlas, Klassikradio-D, Classical WQED-USA) a vydává 
ve svém nakladatelství Edition Rondo Prague. 
Natočil a  podílel se na desítce kompaktních 
disků. Ladislav Horák reprezentuje českou 
akordeonovou školu v  mezinárodních orga-
nizacích (La Confédération Mondiale de l‘A-
ccordéon, Europeane Accordion Federation), 
či jako předseda porot mezinárodních soutěží 
(Castelfidardo-I, Innsbruck-A, Pula-HR). Jako 
jediný akordeonista ze střední Evropy je zván 
do porot prestižních německých soutěží Deut-
scher-Akkordeon-Musikpreis (DAM) a  Deut-
sche-Orchesterwettbewerb (DOW). V  Praze 
je uměleckým ředitelem soutěžních festivalů 
Evropský festival akordeonových orchestrů 
a  Mezinárodní akordeonové dny. Od deva-
desátých let je pedagogicky činný na Pražské 
konzervatoři, kde od roku 2005 zastává pozici 
zástupce ředitele.
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Vivat Tango

Duo Vivat tango je název souboru spojující dva přední interprety violoncellistu 
Petra Nouzovského a akordeonistu Ladislava Horáka.
Hudebníci společně vystoupili na desítkách koncertů po celé Evropě a měli mož-

nost participace na předních pódiích jako je Česká filharmonie, Komorní cyklus 
FOK a Švédský akordeonový festival.
Dramaturgie souboru se zaměřuje na pestrost skýtající v sobě hudbu všech staletí 

s akcentem na díla Astora Piazzolly a soudobých autorů, kteří pro duo píší. Těmi 
jsou Luboš Sluka, Eduard Douša, Adam Skoumal, Jiří Teml, Petr Fiala, Jan Kučera, 
Ivan Zelenka, Pavel Trojan a Holmer Becker.
CD vydané u společnosti Supraphon s názvem Vivat tango zvítězilo v nabité kon-

kurenci nahrávek z celého světa a odneslo si cenu Nejlepší violoncellové CD roku 
2014 The Violoncello Foundation New York.
Pánové Nouzovský a Horák založili mistrovské kurzy Třeboňská letní setkávání, 

mistrovské kurzy spojené s letním festivalem, kam za nimi každoročně přijíždějí 
stovky umělců z celé Evropy. V roce 2018 oslaví duo deset let svého působení.

Petr Nouzovský
Petr Nouzovský (1982) studoval v Praze, Drážďanech a Madridu. Své umění si dále 

zdokonalil na mistrovských kurzech u Mstislava Rostropoviče, Borise Pergamenšči-
kova či Davida Geringase.Obdržel opětovná pozvání na Piatigorského seminář v Los 
Angeles. Od roku 2005 je pravidelným hostem MHF Pražské jaro. Je držitel ocenění 
„New Master on Tour 2007“ či „EuropäischeFörderpreisfürMusik 2007“ a laureát Val 
TidoneCompetition 2011 nebo Johannes Brahms Competition 2013.
Pravidelně vystupuje s  orchestry (SWF Philharmonie, ChamberOrchestraKremlin, 

Slovenská filharmonie, PolishRadioChoir, BalticNeopolisOrchestra, Symfonický or-
chestr Českého rozhlasu, Český Národní symfonický orchestr, Komorní filharmonie 
Pardubice, Plzeňská filharmonie, Komorní orchestr Národního divadla) pod vede-
ním dirigentů (Ronald Zollman, Jan Schultsz, 
Jose Miguel Rodilla, Gerd Schaller, MishaKats, 
MischaRachlevsky, FanTao, PawełKotla, Artur 
Sędzielarz, Ondrej Lenárd, Charles Olivie-
ri - Munroe, KojiKawamoto, Leoš Svárovský, 
Petr Vronský, Rastislav Štúr či Peter Feranec). 
Pravidelně spolupracuje s  GerardemWyssem, 
DaishinemKashimotem, AndreyemBaranovem, 
IlianemGarnetzem či RoyalStringQuartetem.
Natočil dvě desítky CD pro České i  zahranič-
ní nahrávací společnosti. Pro Český rozhlas 
natočil přes 25 hodin hudby. Vedl workshopy 
či mistrovské kurzy v  Peru, Ekaterinburgu, At-
lantě, Wroclawi nebo Olomouci. Každoročně 
se představuje na 150ti koncertech v  České 
republice, Evropě, obou Amerikach a Rusku.Je 
zakládajícím členem Prague Piano trio (Garnetz-
-Nováček-Nouzovský).

J. S. Bach  Suita (výběr) pro violoncello

A. Vivaldi Zima (I. Allegro) pro akordeon

A. Piazzolla  Zima a léto pro violoncello a akordeon

A. Dvořák  Cypřiše pro violoncello 
 a akordeon (výběr)

V. Trojan Ospalá princezna pro violoncello
 a akordeon

A. Skoumal  Shalik pro violoncello a akordeon

 ----- přestávka -----

A. Piazzolla  Vivat tango pro violoncello a akordeon

J. Bragato  Milontan pro violoncello a akordeon

A. Piazzolla  Oblivion pro violoncello a akordeon

R. Galliano Tango pour Claude pro violoncello  
 a akordeon

A. Piazzolla Ave Maria pro violoncello a akordeon

A. Piazzolla Libertango pro violoncello 
 a akordeon 
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Libor Nováček
Libor Nováček je český klavírní virtuóz a pedagog. Mezi lety 1998-2009 žil a pů-

sobil v Londýně, následně pobýval ve Španělsku (Burgos a León) a v roce 2013 se 
vrátil zpět do ČR. Na klavír se začal učit v dětství v Kamenici u Prahy, ve studiu 
hry pokračoval na konzervatoři v Teplicich u Miloslava Mikuly. Po maturitě začalo 
období sólistického cizelování na Guildhall School of Music and Drama u Joan Ha-
vill. Následovaly soutěže, ceny a ocenění – John Lill Piano Prize, Tunbridge Wells 
Young Concert Artist Competition, Young Concert Artist Trust (YCAT). Na soutěži 
The AXA Dublin International Piano Competition 2006 získal Libor 4. cenu a od 
stejného roku patří k umělcům firmy Steinway.
První úspěchy dosáhl již v raném věku a do svých 15 let již vystoupil na koncer-

tech jako např. Musikhalle Hamburg, Teatro Colón, Kennedy Centre, Rudolfinum. 
Jako nejmladší český hudebník nahrál svůj první CD pro firmu PANTON (1994).
V roce se stal 2005 vítězem soutěže Landor Records, která mu zajistila dlouho-

dobou smlouvu na nahrávání CD. První snímek s díly Ravela, Janáčka, Debussyho 
a Martinů vyšel v roce 2006. Další nahrávka s díly F. Liszta Léta putování: Itálie 
a Mefistův valčík č. 1 byla nadšeně přijata a byla oceněna ve výběru šéfredak-
tora The Gramophone jako Editor’s Choice. V  říjnu 2007 obdržel tento CD Di-
plom d’Honneur společnosti Ference Liszta v Budapešti. Nahrávka děl J. Brahmse 
získala v srpnu 2008 ocenění „Music Choice“ v časopise BBC Music Magazine. 
Naprosto strhující interpretace je označena jako nové měřítko v porovnání s na-
hrávkami J. Katchena a S. Richtera. Jeho posledním CD z roku 2009 je nahrávka 
skladeb F Liszta – Léta putování – Švýcarsko a Útěchy, která získala řadu ocenění 
a kladných kritik.
Vystoupil na řadě festivalů a v koncertních sálech ve Velké Británii včetně Wig-

more Hall, Brightonu, Ryedale, North Aldeborough, Chesteru and 3 Choirs Fes-
tivals, Festival Al Bustan. V roce 2009 debutoval s Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra, vystoupil v londýnském Barbicanu s Pražskou komorní filharmonií na 
festivalu Mostly Mozart Festival. Od roku 1994 Libor koncertoval v USA, Mexi-
ku, Argentině, Brazílii, Španělsku, Francii, Itálii a Německu a řadě dalších zemí. 
Spolupracoval pravidelně s  Československým komorním orchestrem a  vystoupil 
mimo jiné s Pražským komorním orchestrem, Filharmonií B. Martinů, Hamburger 
Symphoniker, Philharmonie Südwestfallen, 
Brighton Philharmonic Orchestra, English 
Sinfonia, Royal Philharmonic Orchestra nebo 
European Union Chamber Orchestra. Vedl 
mistrovské kurzy ve Velké Británii, USA, Indii, 
Keni a  Zimbabwe. Jeho vystoupení na me-
zinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 
2009 vzbudilo mimořádný ohlas.
Od roku 2014 se plně věnuje pedagogické 

činnosti a  působící jak profesor klavíru na 
Pražské konzervatoři a od roku 2015 je Gas-
tprofessor na Universität für Musik und Dars-
tellende Kunst v rakouském Grazu.

B. Martinů  Loutky 1 kniha

L. Janáček  Sonáta 1. X. 1905

B. Martinů  Film en Miniature

 ----- přestávka -----

F. Chopin Mazurky op. 7, č. 1, 2, 3
 Nocturno op. 48, č. 1

C. Debussy Preludia, 2. kniha – výběr
 La terrasse des audiences du clair 
 de lune, Feux d ártifice

F. Liszt Mefistův valčík
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Otvírání studánek Alfréda Radoka
I studánky chtějí být čisté

Činohra Národního divadla Brno

28. 5. 2017
Tylův dům

19.00 hodin
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Švédský exil. Dva stárnoucí manželé, Alfréd a Marie. On český režisér, proslulý 

„vynálezem“ Laterny magiky, kterého tvrdě zasáhly oba totalitní režimy minulého 
století. A ona, jeho žena, asistentka i múza. Mezi nimi otázka: Letět, či neletět? 
Poletí Alfréd Radok režírovat do Vídně, i kdyby to znamenalo přelet nad bolestně 
milovaným Československem? Stesk Poutníka po rodném kraji z jeho někdejšího 
scénického zpracování Otvírání studánek skladatele Bohuslava Martinů a básní-
ka Miloslava Bureše byl stranickými aparátčíky nazván „sentimentem emigranta“ 
a zakázán. Radok byl nejprve vykázán z Laterny magiky, potom ze země. Teď ten 
stesk poznává na vlastní kůži… Zanesená studánka vztahu k vlasti se otvírá a pra-
meny vzpomínek se v poetickém dialogu manželů Radokových stékají ve strhující 
proud, který nakonec vyústí v osudové rozhodnutí…
Původní hra Martina Sládečka na motivy životního příběhu Alfréda Radoka 

a kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů v režii předního českého divadel-
ního tvůrce J. A. Pitínského. Ten ke spolupráci přizval mladého českého, ale ve 
světě již uznávaného, choreografa Jiřího Bartovance a známý brněnský sbor dětí 
a mládeže při Filharmonii Brno – Kantiléna. V úloze Alfréda Radoka se představí 
Dušan Hřebíček, jako Marie Radoková pak Eva Novotná. Pojďte spolu s nimi otví-
rat a čistit studánky naší národní minulosti!

Inscenace vhodná od 13 let.
Premiéra byla 29. dubna 2016 v Mahenově divadle.

Autor:  Martin Sládeček
Režie: Jan Antonín Pitínský
Choreografie:  Jiří Bartovanec
Dramaturgie:  Lucie Němečková, 
 Martin Sládeček
Scéna:  Tomáš Rusín
Kostýmy:  Zuzana Rusínová
Videoprojekce: Tomáš Hrůza
Hudba:  Vít Zouhar
Dirigent:  Michal Jančík, 
 Jakub Klecker
Odborný poradce:  Bohumila Plesníková
Pohybová spolupráce: Jiří Bilbo Reidinger

Osoby a obsazení

Radok, režisér: Dušan Hřebíček
Marie, jeho žena: Eva Novotná
Forman, asistent: Václav Veselý
Svitáček, asistent: Štěpán Kaminský
Roháč, asistent: Jakub Šafránek
Doktor, špicl: Vladimír Krátký
Kopecký, politik: Gustav Řezníček j. h., František Nedbal j. h.
Štoll, jeho nohsled: Bedřich Výtisk
Laterna magika: Tereza Groszmannová
Reportér: Pavel Doucek
Klavír: Kristýna Znamenáčková
Housle: Jiří Klecker, Jan Rybka, Lukáš Mik, Ján Vindiš
Viola: Miroslav Kovář, Klára Hegnerová
Tančí: Lucie Matoušková, Jan Razima
Poutník: Jiří Miroslav Procházka j. h., Lukáš Hacek

Antonín Dvořák Česká suita D dur op. 39 
(1841-1904) 1. Preludium. Pastorale 
 2. Polka 
 3. Sousedská 
 4. Romance 
 5. Finale. Furiant

Bohuslav Martinů Rapsodie-koncert (Rhapsody-Concerto)
(1890-1959)  pro violu a orchestr H 337 (1952)
 1. Moderato 
 2. Molto adagio. Poco allegro. 
 Andante molto tranquillo

 ----- přestávka -----

Wolfgang Amadeus  Symfonie č. 41 C dur K 551  Jupiter
Mozart 1. Allegro vivo
(1756-1791) 2. Andante cantabile
 3. Menuet 
 4. Molto allegro


