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8. 5. – 29. 5. 2016
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společnost 
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ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu 
výroby a spotřeby 
elektřiny v každém 
okamžiku.

Společnost ČEPS – jediný provozovatel 
elektroenergetické přenosové soustavy v ČR  
- elektřinu ani nevyrábí, ani ji nedodává konečným 
spotřebitelům. Přesto se díky jejímu spolehlivému  
fungování dostane elektřina až do Vašich domovů.  

Dispečeři 24 hodin denně, 7 dní v týdnu řídí provoz 
přenosové soustavy a rovnováhu mezi výrobou 
a spotřebou elektřiny. 

Zákazníky ČEPS jsou provozovatelé velkých elektráren, 
regionální distribuční soustavy, provozovatelé přenosových 
soustav sousedních zemí a velkoobchodníci s elektřinou.
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Vážení a milí,
když se na kolbišti mezinárodní hudební scény vysloví jméno Martinů, nikdo 

nezapochybuje. Veliký autor, jehož hudba voní českou a moravskou květenou, a to 
navzdor tomu, že Martinů většinu svých děl napsal za života v zahraničí.
Jeho nezměrné dílo čítající množství komorních i symfonických děl je pravi-

delně zařazováno do dramaturgií předních hudebních těles. Martinů svébytnou 
hudbu poznáme po zaznění prvních tónů. Překypuje ve své hudební struktuře 
ojedinělostí, líbeznou barevností a rytmickou pestrostí. Obsahová všudypřítomná 
výjimečnost vynesla Martinů dílo na pomyslný Olymp. Martinů fest je již řadu let 
prostředníkem k pravidelným setkáním s božskou Martinů hudbou a my organi-
zátoři doufáme, že definitivně pevně zakotvila v  srdcích všech posluchačů, jež 
pravidelně Martinů fest navštěvují.
Přeji posluchačům letošního ročníku opět mnoho nezapomenutelných okamžiků 

podobně jako v letech minulých

Jan Páleníček,
předseda České kultury, o. s.
dramaturg
Českých kulturních slavností

Vážení a milí milovníci hudebního umění, 
letošní, již 19. ročník festivalu Martinů fest svědčí o velké kulturní vyspělosti na-

šeho 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 tento odkaz 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 8. května 2016
17.30 hodin Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů
18.00 hodin SMETANOVO TRIO

Jitka Čechová – klavír
Jiří Vodička – housle
Jan Páleníček – violoncello
velký sál Tylova domu

Neděle 15. května 2016
18.00 hodin VERA BEIKIRCHER & ALBAN BEIKIRCHER

Vera Beikircher – housle a viola
Alban Beikircher – housle (Německo)
velký sál Tylova domu

Neděle 22. 5. 2016
18.00 hodin KVARTETO MARTINŮ

Lubomír Havlák – housle
Libor Kaňka – housle
Zdeněk Paďourek – viola
Jitka Vlašánková – violoncello
velký sál Tylova domu

Neděle 29. května 2016
18.00 hodin KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Jitka Hosprová – viola
Peter Feranec – šéfdirigent
kostel sv. Jakuba v Poličce

Doprovodný program
3.–5. 5. 2016 Mládí a Bohuslav Martinů 2016

Celostátní přehlídka podporující mladé talenty.
Přehlídku zakončí koncert nejlepších účastníků 5. 5. 2016 v 17 h.
Pořádá ZUŠ B. Martinů
Tylův dům

5. 5. 2016, 19 h. Pojďme na Martinů fest 2016
pořádá Spolek Náš Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

8.–31. 5. 2016 Martinů fest v letech
výstava - průřez všemi ročníky festivalu
přísálí velkého sálu Tylova domu
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tělesa. V nedávné době bylo hostem  festivalů a koncertních řad Evropy - ve francouzském 
Cambrai, Chalonu, Nice a Aix en Provence, v anglickém Londýně a celé řadě dalších měst 
Velké Británie, v německém Mnichově, Würzburgu, Tübingenu, na festivalu Hohenloher 
Kultursommer, ale také v USA, Brazílii, Švýcarsku, Itálii a Egyptě. V roce 2015 Smetanovo 
trio podniklo zájezdy do Brazílie, USA a řady evropských zemí.

Jitka Čechová vystudovala hru na klavír na Pražské konzervatoři u Jana Novotného a po-
kračovala na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Petera Toperczera. Absolvovala 
postgraduální studium u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu, mistrovské 
kurzy u R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech.

Získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží.  Jako sólistka je velmi vysoko ceněna 
kritikou v mnoha evropských zemích a také v Jihoafrické republice, Jižní Americe a Japon-
sku. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly doma i v cizině (Edinburgh, 
Graz, Paříž, Frankfurt, Baden – Baden, Bodensee Festival, Pražské jaro, Ticino Musica ad.).

Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební 
identity. Natočila řadu sólových a komorních nahrávek pro české i zahraniční společnosti. 
Nedávno dokončila pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedři-
cha Smetany (8 CD).

Jiří Vodička patří k nejvýznamnějším českým houslistům. Již v dětství na sebe upozornil 
vítězstvím v mnoha soutěžích, mj. na mezinárodní soutěži L. Spohra, kde obdržel titul abso-
lutního vítěze. Ve svých 14 letech byl Jiří Vodička mimořádně přijat na vysokou školu, Insti-
tut pro umělecká studia v Ostravě, do třídy prof. Zdeňka Goly a ve stejné době byl jmenován 
nejmladším sólistou Janáčkovy filharmonie Ostrava. V roce 2008 se Jiří Vodička zúčastnil 
evropského kola světově proslulé soutěže Young Concert Artists v německém Lipsku, kde 
v konkurenci několika set soutěžících z celého světa získal první cenu s postupem do finále 
v New Yorku. Odtud si v roce 2009 přivezl druhou cenu. Pravidelně vystupuje s přední-
mi orchestry, mj. Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK, Českým 
komorním orchestrem, Katarskou filharmonií, Wuhanskou filharmoniíí, Thajskou filharmo-
niíí Bangkok, Jenskou filharmonií, a dirigenty J. Bělohlávkem, O. Kukalem, T. Netopilem, 
A. S. Weiserem, G. Emilssonem a jinými. 

Jiří Vodička je pravidelně zván na významné festivaly – například Pražské jaro, Grand 
Festival of China, Hohenloher Kultursommer a další. Mnohé z jeho koncertů byly natočeny 
Českou televizí a Českým rozhlasem. Vedle sólistických aktivit se Vodička věnuje i komorní 
hře. Na základě pozvání světoznámého houslisty G. Kremera vystupoval v létě 2011 také na 
prestižním mezinárodním festivalu Kammermusikfest Lockenhaus v Rakousku. 

V roce 2010 se Jiří Vodička stal ve svých 22 letech nejmladším pedagogem Pražské kon-
zervatoře. 

Sezónu 2015/16 započal v nové roli, stal se také koncertním mistrem České filharmonie.
Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze u Saši Večto-

mova a Miloše Sádla. Setkání s Paulem Tortelierem, světoznámým francouzským violonce-
llistou, bylo vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Komorní hudbu studoval u své-
ho otce Josefa Páleníčka a ve třídě Josefa Vlacha – primária legendárního Vlachova kvarteta.  
Účast na mezinárodních soutěžích Janu Páleníčkovi přinesla několikerá ocenění laureáta.

Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry: např. Symfonický 
orchestr FOK, SOČR, Janáčkova filharmonie Ostrava, Festivalový orchestr Lugano (Švýcar-
sko), Sukův komorní orchestr, Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, 
Filharmonie Monte Carlo, Státní filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů – Zlín, 
Bamberští symfonici (SRN), Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, 
KwaZulu-Natal Philharmonic-Durban (JAR)  a další. Koncertní cesty ho zavedly do mnoha 
zemí Evropy, ale i Ameriky, Afriky a Japonska.

Realizoval řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televi-
zi. S mimořádným úspěchem se setkaly především nahrávky sonát J. Brahmse, B. Martinů, 
S. Rachmaninova a nahrávky koncertů A. Dvořáka, P. I. Čajkovského a J. Haydna. 

Působil řadu let pedagogicky na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění.

SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová – klavír
Jiří Vodička – housle

Jan Páleníček – violoncello

8. 5. 2016
Velký sál Tylova domu

18.00 hodin
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Smetanovo trio
založené v  roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nej-

prestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují 
na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpre-
tačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, 
Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští 
sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je doko-
nalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová 
vystoupení se sólovými skladbami, tak jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní 
formace.

Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy. Je pravidelným 
hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concen-
tus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, 
Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt).

Spolupracuje s předními dirigenty — Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael 
Boder, Tomáš Hanus nebo Stanislav Vavřínek — a s domácími i zahraničními orchestry, 
z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lu-
gano, Orchestre National des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, 
Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice nebo Moravská filharmonie 
Olomouc. 

Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek u domácích a zahraničních společnos-
tí, od roku 2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon. Tato spolupráce přinesla celou 
řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí – např. CD s díly Smetany, Suka a Nováka 
(Supraphon 2005) získala prestižní ocenění francouzských časopisů Diapason a Le Monde 
de la musique. Nahrávka byla rovněž vybrána britským BBC Music Magazine jako nahráv-
ka měsíce srpna 2005 v oblasti komorní hudby. Další nahrávka Smetanova tria, tentokrát 
díla A. Dvořáka (Supraphon 2006), byla opět oceněna BBC Music Magazine tentokrát jako 
nejlepší nahrávka měsíce září 2006, posléze obdržela cenu roku 2007 v oblasti komorní 
hudby BBC Music Magazine Chamber Award a rovněž získala nejprestižnější francouzské 
ocenění CD nahrávek Diapason d‘Or. Nahrávka Čajkovského a Dvořáka (Supraphon 2008) 
obdržela cenu měsíce BBC Chamber recording of the month za prosinec 2008. V roce 2010 
vydal Supraphon CD s díly Mendelssohna a Schuberta. Odborná kritika oceňuje „výjimeč-
né sólistické kvality a brilantní techniku, dynamičnost hry, perfektnost souhry…„ atd., mluví 
dokonce o „krevní spřízněnosti tří umělců…“

V červnu 2012 dokončilo Smetanovo trio další velký projekt – soubornou nahrávku trií 
J. Brahmse, která vyšla u firmy Supraphon na podzim 2012. Na konci roku 2013 vyšel u firmy 
TRIART Recording 1. díl kompletního koncertantního díla J. Brahmse (Dvojkoncert op. 102 
a Klavírní koncert d moll op. 15) ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové za řízení O. Ku-
kala. Nejnovějším CD Smetanova tria jsou kompletní tria D. Šostakoviče a M. Ravela vyda-
né na začátku roku 2014 u firmy Supraphon, oceněné mnoha prestižními časopisy Evropy 
(např. CD měsíce června 2014 MusicWeb International, International Record Review5/2014, 
BBC Music Magazine 7/2014). V součas-
nosti realizuje Smetanovo trio soubornou 
nahrávku trií B. Martinů, která vyjde u la-
belu Supraphon zkraje roku 2016.

Smetanovo trio se v poslední době ně-
kolikrát vypravilo na zahraniční pódia 
- absolvovalo turné do Francie, kde pod 
vedením Johna Axelroda a za doprovodu 
Orchestre National des Pays de la Loire 
s  bouřlivými ovacemi 7krát za sebou 
předneslo Beethovenův Trojkoncert pro 
10  000 abonentů tohoto symfonického 

Josef Suk Trio c moll op. 2
(1874-1935) Allegro
 Andante
 Vivace

Bohuslav Martinů Klavírní trio Bergerettes, H. 275
(1890-1959) Poco allegro 
 Allegro con brio
 Andantino 
 Allegro 
 Moderato

 ----- přestávka -----

Bedřich Smetana       Trio g moll Op. 15
(1824-1884)                 Moderato assai 
 Allegro ma non agitato
 Finale. Presto
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Dialog houslí a violy
Vera Beikircher (Švýcarsko) – housle a viola

Alban Beikircher (Německo) – housle

15. 5. 2016
Velký sál Tylova domu 

18.00 hodin
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ČEPS
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elektroenergetické přenosové soustavy v ČR  
- elektřinu ani nevyrábí, ani ji nedodává konečným 
spotřebitelům. Přesto se díky jejímu spolehlivému  
fungování dostane elektřina až do Vašich domovů.  

Dispečeři 24 hodin denně, 7 dní v týdnu řídí provoz 
přenosové soustavy a rovnováhu mezi výrobou 
a spotřebou elektřiny. 

Zákazníky ČEPS jsou provozovatelé velkých elektráren, 
regionální distribuční soustavy, provozovatelé přenosových 
soustav sousedních zemí a velkoobchodníci s elektřinou.
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Vera Beikircher 
viola, housle

Švýcarská violistka získala své hudební vzdělání na vysoké hudební škole v Lu-
cernu a Curychu ve třídě profesorů Heinze Rellstaba a Ulricha Grönera. Obzor stu-
dia rozšiřovala na mistrovských kurzech u Simona Standage a Wolfganga Rihma. 
Komorní hru studovala u prof. Laurent Rochata (Conservatiore de Geneve).
Vera Beikircher působila jako lektor Zemské akademie Baden-Württemberg (Lan-

desakademie Baden-Württemberg) a Filharmonie mladých Oberschwaben (Junge 
Philharmonie Oberschwaben). Byla koncertním mistrem Sinfonietty Oberschwa-
ben“ a „Kammerphilharmonie Oberschwaben“.
V současné době vyučuje hru na violu a housle v Ravensburgu.
Vedle kariéry sólistky se věnuje s velkým zaujetím komorní hudbě a je spoluza-

kladatelkou Korngold kvarteta.

Alban Beikircher 
housle
Rodák z Brunecku v jižním Tyrolsku absolvoval vysokoškolská studia u prof. Joshua  

Epsteina v  Saarbrückenu a  v  sólistické třídě prof.  Yfrah Neamana na Guildhall 
School of Music and Drama v Londýně.
Od roku 2002 je Alban Beikircher členem německo-izraelského výměnného pro-

gramu Bertelsmannovy nadace Leaders Exchange.
Bohatá koncertní činnost zavedla Albana Beikirchera na pódia většiny zemí Evro-

py, do Izraele, Číny, Saudské Arábie a Egypta. Byl hostem mnoha evropských fes-
tivalů, mj. Schleswig- Holstein-Musikfestival, Internationales Beethovenfest Bonn, 
a také festivalů v Bregenz, Lausanne a Windsoru.
Jako sólista se představil například s Mnichovským komorním orchestrem, Mni-

chovskými symfoniky, se Státní rumunskou filharmonií Arad, se Symfonickým or-
chestrem státní opery Szeged.
Komorní hudba propojila Albana Beikirchera se zajímavými umělci různých 

zemí, mj. Anthony Spiri, Daniel Müller-Schott, Alfredo Perl, Sebastian Hess, Her-
mann Menninghaus, Stefan Tönz, Mirijam Contzen a  Stefan Johannes Bleicher. 
Roku 2006 Alban Beikircher spoluzaložil a stal se primáriem Korngoldova kvarteta. 
Od roku 2008 působí jako dirigent orchestru Junge Philharmonie Oberschwaben.
Alban Beikircher se intenzivně angažuje v propagaci soudobé hudby, premiéroval 

řadu skladeb Ernsta Kreneka, Wilfrieda Hillera, Petera Michaela Hamela, Andrease 
N. Tarkmanna nebo Klause Hashagena.
Natočil řadu snímků pro rozhlas, mj. pro Radio Suisse Romande, Saarländischer 

Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk a  Rai. Na jeho nahrávkách u  vydavatelství 
SonyBMG Arte Nova je možné vyslechnout Lutoslawského Partitu, Beethovenu 
Kreutzerovu sonátu, houslové sonáty 
Roberta Schumanna a  Gabriela Fauré. 
Poslední velmi ceněnou nahrávkou Al-
bana Beikirchera jsou kompletní sklad-
by pro housle a  klavír Edvarda Griega, 
nahrané pro ARS. Alban Beikircher hraje 
na nástroj Martina Schleskeho.

www.alban-beikircher.de

Bohuslav Martinů Tři madrigaly
(1890-1959) Poco Allegro
 Poco Andante
 Allegro

Eugene Ysaye Sonáta pro dvoje housle
(1858-1931)  Poco lento – maestoso

 ----- přestávka -----

Wolfgang Amadeus  Duo pro housle a violu 
Mozart Allegro
(1756-1791)  Adagio
 Allegro

Jean Sibelius Duo pro housle a violu
(1865-1957)  Andante

Johann Halvorsen Passacaglia
(1864-1935)
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Kvarteto Martinů
Lubomír Havlák – housle

Libor Kaňka – housle
Zdeněk Paďourek – viola
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ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu 
výroby a spotřeby 
elektřiny v každém 
okamžiku.

Společnost ČEPS – jediný provozovatel 
elektroenergetické přenosové soustavy v ČR  
- elektřinu ani nevyrábí, ani ji nedodává konečným 
spotřebitelům. Přesto se díky jejímu spolehlivému  
fungování dostane elektřina až do Vašich domovů.  

Dispečeři 24 hodin denně, 7 dní v týdnu řídí provoz 
přenosové soustavy a rovnováhu mezi výrobou 
a spotřebou elektřiny. 

Zákazníky ČEPS jsou provozovatelé velkých elektráren, 
regionální distribuční soustavy, provozovatelé přenosových 
soustav sousedních zemí a velkoobchodníci s elektřinou.
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Kvarteto Martinů

se řadí mezi významné představitele české kvartetní školy. Soubor, který založili 
studenti Pražské konzervatoře v  roce 1976, se formoval pod vedením osobností 
českého kvartetního umění prof. V. Moučky z Vlachova kvarteta a A. Kohouta ze 
Smetanova kvarteta. Další zkušenosti získával na mistrovských kursech u  členů 
Amadeus Quartet, Guarneri Quartet, Julliard Quartet, Tel Aviv Quartet či Alban 
Berg Quartet.
Úspěšný rozjezd původně Havlákova kvarteta nastartovaly výrazné úspěchy na 

mezinárodních soutěžích, odkud si kvarteto přivezlo 7 laureátských titulů. Mezi 
nejvýznamnější patří ocenění ze soutěže Yehudi Menuhina v Portsmouth, ARD 
Mnichově, Evianu a ze soutěže Pražského jara.
V roce 1985 přijalo kvarteto do názvu jméno skladatele Bohuslava Martinů a za-

vázalo se tak k propagaci jeho komorní hudby. Pro vydavatelství NAXOS uskuteč-
nil soubor kompletní nahrávku jeho sedmi smyčcových kvartetů, přičemž za druhé 
CD z tohoto kompletu kvarteto získalo v roce 2004 na prestižním veletrhu MIDEM 
v Cannes významné ocenění za nejlepší nahrávku roku v kategorii sólové a komor-
ní hudby 20. století. Kromě tohoto ocenění byla nahrávka smyčcových kvartetů 
Leoše Janáčka vyhlášena CD měsíce na britském hudebním portálu MusicWeb 
International, stejně jako nahrávka Terezín Ghetto Requiem od Sylvie Bodorové 
byla označena CD měsíce na MW Classical MusicWeb.
Během své bohaté hudební kariéry účinkovalo Kvarteto Martinů na prestižních 

koncertních podiích Evropy, Severní Ameriky a Japonska, spolupracovalo s BBC, 
Radio France, ARD nebo ORF. Nadále pak pravidelně spolupracuje s Českým roz-
hlasem. Díky této spolupráci byla realizována mimořádně objevná nahrávka tří 
smyčcových kvartetů Františka Škroupa (vyšlo na CD Radioservisu). V  nedávné 
době kvarteto uskutečnilo rozhlasovou nahrávku smyčcových kvartetů Petra Ebena 
a Josefa Páleníčka. Ve spolupráci s hobojistou V. Veverkou se připravuje natočení 
kompozice amerického autora Elliota Cartera.
Kvarteto dlouhodobě spolupracuje s jedním z nejúspěšnějších českých skladatelů 

Tomášem Svobodou, žijícím již 50  let v USA. Během posledních 10  let nahrálo 
všech 12 smyčcových kvartetů tohoto skladatele žijícího a tvořícího v Portlandu 
a na svém loňském turné po USA věnovalo jeho dílu právě v Portlandu dva kon-
certy a hodinový „live“ pořad pro americkou rozhlasovou stanici.
K nedávným nahrávkám patří také úspěšné CD s opusy 105 a 106 A. Dvořáka.
V loňském roce vyšlo u Supraphonu dvojalbum s kompletními kvintety S. Taněje-

va, na kterém se s Kvartetem Martinů představili americká pianistka Olga Vinokur, 
violistka Jitka Hosprová a violoncellista Jiří Bárta. Album získalo mnoho uznání od 
kritiků jak doma (Tip Harmonie), tak v zahraničí:
„Kvarteto Martinů má velkorysé gesto… Dva smyčcové kvintety odhalují bohat-

ství inspirace a  svěžest, kterou interpreti zprostředkovávají ve svém moderním 
podání s  bezkonkurenční elegancí. V  klavírním kvintetu předčili dosud nejlepší 
interpretační pojetí Repina, Gringolse 
Imaïe, Harella a Pletněva (DG).“ CLAS-
SICA November 2015 ****
V loňském a v tomto roce, kdy soubor 

slaví 40  let od založení, absolvovalo 
kvarteto nebo jej čeká řada koncertních 
cest do zahraničí: USA, Francie, Holand-
sko, UK, Japonsko, Malta, Německo, 
Čína. Mezi jeho další projekty patří rea-
lizace CD s komorním dílem Petra Ebe-
na, jehož 10. výročí úmrtí v r. 2017 tak 
připomene.

Ludwig van Beethoven  Smyčcový kvartet Es dur, 
(1770-1827) op. 74 „Harfový“
 Poco adagio. Allegro
 Adagio ma non troppo 
 Presto
 Allegro con variazioni
 
Bohuslav Martinů  Smyčcový kvartet č. 4          
(1890-1959) Allegro poco moderato
 Allegretto scherzando
 Adagio

 ----- přestávka -----

Antonín Dvořák Smyčcový kvartet E dur, op. 80 
(1841-1904) Allegro
 Andante con moto 
 Allegro scherzando
 Finale. Allegro con brio
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Jitka Hosprová

„Působivý, mladistvý výkon plný jistoty,“ Music 
Web International Review

Vítězka Mezinárodní interpretační soutěže O cenu 
Beethovenova Hradce z roku 1993

Jitka Hosprová ztělesňuje dynamické pojetí klasické 
hudby. Vystudovala Konzervatoř v Plzni a u doc. Jana 
Pěrušky absolvovala Akademii múzických umění 
v Praze. V průběhu studia získala stipendium na mis-
trovské kurzy sólové hudby v rakouském Semmerin-
gu. Již jako sólistka reprezentovala Hudební fakultu 
na mezinárodním setkání vysokých škol v Grazu a na 
základě vítězství v konkurzu se v roce 2000 zúčast-
nila festivalu komorní hudby, který organizovala roz-
hlasová stanice Suddeutscher Rundfung. K  violové-
mu mistrovsví ji po studiích dovedl legendární italský 
violový virtuóz Luigi Alberto Bianchi.

Jako zakládající členka Bennewitzova kvarteta, se 
kterým koncertovala doma i v zahraničí, např. v Ho-
landsku, Německu a  Rakousku, získala cenné ko-
morní vzdělání. Uskupení pracovalo pod vedením 
světových špičkových kvartet – Amadeus kvartet, 
Alban Berg kvartet, Smetanovo kvarteto  aj. Spolu-
práci završila v  roce 1999 natočením CD s kvartety 
L. Janáčka, H. Krásy a P. Haase. Díky své kvalitě komorní hráčky je častým hostem předních čes-
kých kvartet – Janáčkovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarteto, 
Martinů kvartet, Epoque kvartet a Appolon kvartet. Společně s harfistkou Kateřinou Englichovou 
a lucemburským flétnistou Carlo Jahnsem založila v roce 2005 Bohemia Luxemburg trio, se kte-
rým vystupuje v rámci Evropy. Společně natočili dvě CD.

V témže roce debutovala v USA koncerty ve Washingtonu DC a New Yorku. Na základě úspěš-
ného vystoupení v USA zahájila spolupráci s významnou newyorskou agenturou Hunstein Artists 
a v následující sezoně je již představena americkému publiku na recitálech. Světovou veřejnost 
oslovila vystoupením ve Washingtonu DC při slavnostním předání ceny Medal of Freedom Ro-
nalda Regana in memoriam Dr. Miladě Horákové. V  sezóně 2007 se představila americkému 
publiku v Los Angeles a Connecticutu jako sólistka French Chamber Orchestra a také sólovým 
recitálem v New Yorku.

Vystoupila také na řadě světových hudebních festivalů – Presenses, Rheingau Sommer, Kultur-
tage Dresden, Pražské jaro, Pražský podzim, Český Krumlov, Moravský podzim, Smetanova Lito-
myšl, Dvořákova Praha, Ruse, Santander, Il Violino sulla Torre – Moresco, Cupra Musica Festival, 
Kartágský hudební podzim a jiné. Zdobí ji sólová debutová vystoupení v Londýně, Vídni, Paříži, 
Stockholmu, Římě, Miláně, Santiagu de Chile, Brazílii, Washingtonu DC a New Yorku.

Pro český a francouzský rozhlas uskutečnila desítky nahrávek a live koncertů. Na svém kontě 
má řadu českých a světových premiér skladeb pro violu. Skladatelé Zdeněk Lukáš, Jiří Teml, Josef 
Vejvoda, Emil Viklický, Lukáš Hurník, Eduard Douša, Adam Skoumal, Tomaž Svete a Gillaume 
Connesson ji věnovali své skladby.

Jitka Hosprová vystupuje s předními českými a světovými orchestry – Vídeňský rozhlasový or-
chestr ORF, Orchestre National de Lorrain, Orchestre de Pau, France chamber orchestra, Or-
chestre Anthanor Rome, FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Slovenská filharmonie, 
Belgická filharmonie, Moravská filharmonie, Pražský komorní orchestr, Pražská komorní filhar-
monie, Olomoucká filharmonie, Plzeňská filharmonie, Teplická filharmonie, Filharmonie Hradec 
Králové, Karlovy Vary, Collegium České filharmonie, Quattro Orchestra a dalšími.

Na koncertních podiích spolupracuje s  významnými hudebními interprety: Luigi Alberto Bi-
anchi, Mario Hossen, Václav Hudeček, Maurizzio Sciaretta, Ivan Ženatý, Kateřina Englichová, 
Štefan Margita, Eva Garajová, Adam Skoumal, Carlo Jans, Dante Millozzi, Ivo Kahánek, Eric le 
Sage, Jitka Čechová, Lubomír Brabec, ale také dirigenty: Elli Jaffe – Israel, Bertrand de Billy – Velká 
Británie, Jacques Mercier – Francie, Rastislav Štúr – Slovensko, Massimiliano Matesic – Švýcarsko, 
Leoš Svárovský, Ondřej Kukal, Gian Luigi Zampieri – Itálie.

„Jitčin vášnivý vztah k viole dává publiku jasně na vědomí existenci tohoto přehlíženého ná-
stroje, přináší fascinující violovou literaturu a inspiruje skladatele ke komponování nových děl. Je 
to strhující umělkyně na pohled,‘‘ říká o ni DeeAnne Hunstein, ředitelka Hunstein Artist Services 
v New Yorku.

Jitka Hosprová hraje na český nástroj model Amati 1615, který pro ni vyrobil v roce 2012 Petr 
Zdražil.
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Komorní filharmonie Pardubice
patří již od svého založení v roce 1969 mezi špičkové české orchestry. Její pestrý 

repertoár sahá od barokních skladeb přes hudbu období klasicismu a romantismu 
až po soudobé kompozice a různé multižánrové projekty. V Pardubicích pořádá 
tradiční abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále více se také zaměřuje 
na mladou i nejmladší generaci po sluchačů. Koncertuje v dalších městech kraje 
i celé re publiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republi-
ce, ja kými jsou Mezinárodní hudební festi val Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Ja-
náčkův máj Ost rava, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a další. Prvním 
šéfdiri gentem orchestru byl Libor Pešek, v čele orchestru se dále vystřídali Libor 
Hlaváček, Petr Altrichter, Bohumil Kulínský, Petr Škvor, Róbert Stankovský, Leoš 
Svárov ský a Marko Iva nović. Od srpna 2014 je šéfdirigentem orchestru Peter Fe-
ranec. Komorní filharmonie vystupovala na prestižních evropských pódiích (Con-
certgebouw v  Amsterodamu, Fest-
spielhaus v Salcburku, Musikverein 
ve Vídni, Tonhalle v Curychu ad.), 
koncertovala také v USA, v  Japon-
sku a Číně. Orchestr je příleži tostně 
zván i k operním a divadelním pro-
jektům, na svém kontě má desítky 
úspěšných nahrá vek pro domácí 
i  zahraniční hudební vydavatelství 
(Supraphon, ArcoDiva a Naxos).

Peter Feranec

patří k předním dirigentům současné evropské operní i koncertní scény. Po studi-
ích v Bratislavě, Petrohradě a ve Vídni získal angažmá v opeře Slovenského národ-
ního divadla a už od mládí hostoval doma i v zahraničí. Po debutu v moskevském 
Velkém divadle v roce 1995 zde získal post šéfdirigenta. V čele tohoto proslulého 
ansámblu absolvoval turné do USA a po evropských státech. Od roku 1999 byl 
prvním hostujícím dirigentem Petrohradské filharmonie, krátce byl i šéfdirigentem 
Slovenského národního divadla. Od roku 2006 byl šéfdirigentem Národní opery 
v Lublani, od září 2007 tři roky šéfdirigentem Slovenské filharmonie. Dirigoval vý-
znamné světové orchestry a operní soubory (London Philharmonia, Orchestra du 
Capitol Toulouse, Pittsburg Symphony Orchestra, Izraelskou filharmonii, Českou 
filharmonii, Oslo Philharmony, Moskevský symfonický orchestr, Lisabon Sympho-
ny Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra a mnoho komorních těles), spolupra-
coval s řadou operních domů – s pražským Národním divadlem a s tamější Státní 
operou, s Mariinským divadlem v Petrohradě, s Deutsche Oper a Komickou ope-
rou v Berlíně, s Curyšskou operou, s Teatro Colon v Buenos Aires, s Bavorskou stát-
ní operou, s Norskou operou Oslo, Operou Toulouse, Teatro filarmonico Verona 
a s dalšími.
Od sezóny 2009/2010 byl Petr Feranec jmenován 

novým šéfdirigentem a hudebním ředitelem Micha-
ilovského divadla v Petrohradě. V roce 2011 se stal 
hudebním ředitelem Janáčkovy opery v Brně.
S Komorní filharmonií Pardubice uskutečnil řadu 

koncertů – v letech 2009–11 byl jejím hlavním hos-
tujícím dirigentem. 11. září 2011 dirigoval v pardu-
bické ČEZ aréně mimořádnou produkci nazvanou 
Americké requiem, věnovanou památce obětí te-
roru a násilí. Šéfdirigentem Komorní filharmonie je 
od 1. srpna 2014.

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


