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Vážení a milí milovníci hudebního umění,

je mi velkou ctí, že Vás mohu opět pozvat na letošní, již 22. ročník krásné hudeb-
ní akce, kterou je festival Martinů fest. 
Odkaz díla a mravní velikost našeho rodáka Bohuslava Martinů přesahuje hranice 

České republiky a stále častěji je slyšet i v zahraničí. 
Úspěch a zájem o tuto akci svědčí o tom, že naše město je velice kulturně a hu-

debně vyspělé. Je důkazem, že život a dílo Bohuslava Martinů je stále živé a je 
neoddělitelnou součástí naší krásné Poličky. 

Přeji Vám všem krásný hudební zážitek.

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Neděle 5. května 2019
17.00 hodin PIETNÍ AKT U HROBU B. Martinů 
17.30 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY LÝDIE EDLMANOVÉ
 Hra barev na plátně
 přísálí velkého sálu Tylova domu
18.00 hodin JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA 
 Roman Hoza - baryton
 Ondřej Vrabec - dirigent
 velký sál Tylova domu

V rámci zahajovacího koncertu festivalu proběhne slavnostní ceremo-
niál udělení čestného občanství muzikologovi prof. Jaroslavu Mihule-
mu za celoživotní propagaci osobnosti B. Martinů.

 Neděle 12. května 2019
19.00 hodin JIŘÍ VODIČKA - housle
 MARTIN KASÍK - klavír
 velký sál Tylova domu

 Úterý 14. května 2019
19.00 hodin VITKA / Husa na provázku
 hosté Kateřina Tučková a Anna Petrželková
 velký sál Tylova domu
 
 Neděle 19. května 2019
19.00 hodin ČESKÉ NONETO
 velký sál Tylova domu

 Neděle 26. května 2019
19.00 hodin HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

host KATTA
velký sál Tylova domu

Doprovodné akce:
23.-26.4.   Mládí a Bohuslav Martinů 
   Akci pořádá ZUŠ B. Martinů.
  Tylův dům Polička

25. 4.    Pojďme na Martinů fest 2019    
   Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.
   hudební sál Centra Bohuslava Martinů

5. 5. - 2. 6.   Výstava „Hra barev na plátně“ 
   Výstava obrazů Lýdie Edlmanové.
   přísálí velkého sálu Tylova domu 

5. - 26. 5.   Martinů fest 2019
   Zpravodaj Studenstké noviny Martinů festu je unikátní prací re-
    dakčního týmu, složeného čistě ze studentů Gymnázium Polička.
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HRA BAREV NA PLÁTNĚ 
Výstava Lýdie Edlmanové

 

5. 5. 2019
Tylův dům
17.30 hodin
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Lýdia Edlmanová

Ryzí amatérka, která prožila 25 let ve Velké Britá-
nii. Malovat začala v červnu roku 2000. Při práci 
v BBC World Service krátce navštěvovala malířský 
kurz, kde se učila různé malířské postupy a techni-
ky. Maluje všechno, co se jí líbí, především květy 
nebo krajiny. Obdivuje slavného britského krajiná-
ře Williama Turnera a jeho hru se světlem, stejně 
jako impresionismus Clauda Moneta. Fascinuje ji 
Boží zázrak přírody, potěšení nachází v kytičkách 
a jejich barvách. Maluje ráda a s nadšením. Těší se 
z každé volné chvíle, kterou má, aby ji mohla vyu-
žít za paletou. Velkým a nekompromisním kritikem 
je její manžel, který jí zařídil „ateliér“ v jejich domě 
v Londýně i později na hradě ve Skotsku a všemož-
ně ji podporoval v jejích experimentech. Rovněž 
v jejich staronovém domě v Poličce má ateliér, kde 
tráví spoustu času malováním. Její obrazy jste moh-
li několikrát vidět před lety zde v Poličce a něko-
lik pláten také úspěšně vystavovala na prodejní výstavě malířů skotské Vysočiny 
v městečku Gourock, kde strávila 13 let jako hradní paní. Může se pochlubit tím, 
že některé obrazy od ní zakoupili i hradní hosté, takže její díla krášlí domácnosti 
v USA, Norsku, Británii a v dalších zemích.
Je sice amatérkou, ale maluje z hloubky duše a s čistou radostí, aby potěšila srdce 

všech, kteří se přijdou na její výstavu podívat.
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Ondřej Vrabec
Dirigent a hornista Ondřej Vrabec (1979) 

patří přes svůj věk mezi nejostřílenější české 
umělce. Jakkoli dnes dirigování představuje 
majoritní podíl jeho umělecké činnosti, staví 
na základech mimořádných profesionálních 
zkušeností získaných díky bohaté kariéře 
sólového, komorního a orchestrálního hrá-
če. Tu Ondřej Vrabec započal dlouho před 
prahem dospělosti; v pouhých 17 letech pak 
poprvé usedl na první židli skupiny lesních 
rohů České filharmonie a pozici sólohornis-
ty zastává v tomto tělese dosud. Je absolven-
tem Pražské konzervatoře (prof. B. Tylšar, 
V. Válek, H. Farkač, M. Němcová, M. Ko-
šler) a Akademie múzických umění v Praze 
(prof. R. Eliška, J. Bělohlávek, F. Vajnar a dal-
ší). Studium si doplnil četnými mistrovskými kurzy (např. London Masterclasses, Hornclass, 
Francouzsko - Česká akademie), nejcennějším impulsem pro formování uměleckého přístupu 
mu byla hráčská spolupráce s elitou světové dechové školy (S. Azzolini, M. Bourgue), v oblasti 
dirigování pak umělecká podpora významných světových dirigentských osobností (Sir John 
Eliot Gardiner, Benjamin Zander, Jiří Bělohlávek aj.). Ondřej Vrabec je držitelem titulu abso-
lutního vítěze soutěže konzervatoří v Ostravě, několik dalších laureátských titulů získal jako 
komorní hráč (Concertino Praga, soutěž Mozartovy obce aj.). Byl finalistou mezinárodních 
dirigentských soutěží Pražské jaro 2007 a Tokio 2015, v obou získal čestná uznání poroty. 
V roli sólisty vystoupil do dnešního dne s desítkami domácích i zahraničních orchestrů (mimo 
jiných Česká filharmonie, Královská Vlámská filharmonie, Nagoya Philharmonic Orchestra, 
Bayrisches Kammerorchester, NCPAO Peking, Sólistes Européenes Luxembourg, Augsburg 
Philharmonic Orchestra, Státní filharmonie Košice, Rzeszow Philharmonic, Lviv Philharmonic) 
pod vedením významných dirigentů (Sir John Eliot Gardiner, Edo de Waart, Vladimir Ashke-
nazy, Ian Volkov, Lü Jia aj.), publiku se často představoval též sólovými recitály. Intenzivně 
se věnuje komorní hře (především Brahms Trio Prague a PhilHarmonia Octet, dříve Maurice 
Bourgue Ensemble, Juventus Quintet, Czech Philharmonic Horn Club ad.). Vytvořil obsáhlou 
fonotéku pro Český rozhlas a několik gramofonových titulů. Profilový disk Brahms Trio Pra-
gue, realizovaný unikátním technickým způsobem ve vlastní hudební a zvukové režii, získal 
skvělé ohlasy kritiky doma i v zahraničí a byl recenzentem prestižního amerického magazínu 
Fanfare označen za pravděpodobně nejlepší dosud realizovanou nahrávku Tria Es Dur, op. 40 
J. Brahmse ve světě. Ondřej Vrabec podnítil přímou i nepřímou cestou vznik četných soudo-
bých kompozic pro nejrůznější instrumentální obsazení v kombinaci s lesním rohem. Většina 
z nich je mu věnována a byla jím ve světové premiéře provedena, popřípadě také nahrána. 
Respekt si získala i jeho činnost pedagogická – působí jako pedagog lesního rohu  na Aka-
demii múzických umění v Praze, vede mistrovské kurzy (Japonsko, Kanada, Velká Británie, 
ČR). Dlouhodobě spolupracoval s japonskou vzdělávací společností And Vision Inc. v Tokiu.

Jako dirigent Ondřej Vrabec vystupuje s většinou českých profesionálních orchestrů, včet-
ně České filharmonie, kde zastával funkci asistenta šéfdirigenta. Z pozice tohoto titulu byl 
v uplynulých letech dokonce nejčastěji vystupujím dirigentem našeho prvního tělesa po Jiřím 
Bělohlávkovi. Stanul také na stupínku některých zahraničních těles (např. Japan Philharmonic, 
New Japan Philharmonic, Reykjavik Chamber Orchestra, Státní filharmonie Košice, London 
Soloists Chamber Orchestra, Galeria Wind Orchestra Tokio, Danish National Symphony Or-
chestra, Státní Filharmonie Oradea, Uzhgorod Philharmonic, Lviv Virtuosi aj.). Představil se 
na mezinárodních festivalech (Pražské jaro, Anima Mundi, Mitte Europa, Český Krumlov). Po 
mnoho let byl stálým členem mezinárodního týmu dirigentů světově oceňovaných festiva-
lů soudobé tvorby - Ostrava Days a NODO. K jeho operním počinům patří premiéry oper 
„Sezname, otevři se!“ Martina Smolky, „Táhlý zvlněný pohyb podélného předmětu“ Petra 
Cíglera a „Encounter“ Mojiao Wang, dále kritikou vysoce oceněné nastudování opery Zne-
uctění Lukrécie B. Brittena a dvojí produkce Figarovy svatby W. A. Mozarta. Vedl historicky 
první turné Pražské komorní filharmonie do Jižní Koreji (2011) a do Číny (2012-2013). Ve 
spolupráci s Českou filharmonií nahrál již tři CD, která zahrnují komplet symfonického díla 
britského skladatele Andrewa Downese (Artesmon/Czech Philharmonic label), Planety Gusta-
va Holsta, či Honeggerovu 2. symfonii (Octavia Records - Japonsko). Další dva tituly realizoval 
s Collegiem Českých filharmoniků : DVD „Proměny“ (Universal Music, zvoleno deskou roku) 
a CD koncertantní tvorby pro housle a violu (s Gabrielou Demeterovou, Supraphon). V České 
filharmonii také často připravoval koncerty v zastoupení význačných světových dirigentských 
osobností (Sir John Eliot Gardiner, Semjon Bychkov, Valery Gergiev, Manfred Honeck, Jiří 
Bělohlávek).

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
Roman Hoza - baryton

Ondřej Vrabec - dirigent

5. 5. 2019
Tylův dům 

18.00 hodin
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Josef Suk: Scherzo fantastico
Antonín Dvořák:  Biblické písně
Bohuslav Martinů:  Symfonie č. 6 (Symfonické fantasie)

Janáčkova filharmonie 
Janáčkova filharmonie je renomovaný 

symfonický orchestr, který je složen z té-
měř stovky prvotřídních hudebníků. Vyniká 
mezi ostatními orchestry především svou 
jedinečnou měkkostí smyčců a ostrým zvu-
kem žesťové sekce. 

Na základech rozhlasového orchestru, kte-
rý byl založen v dobách, kdy Paul Hinde-
mith, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev a Igor 
Stravinskij pravidelně navštěvovali Ostravu, 
vznikl v roce 1954 velký symfonický orche-
str. Díky pečlivému uměleckému vedení se 
brzy stal jedním z nejvěhlasnějších českých 
orchestrů a už 2 roky po založení vycestoval 
poprvé na zájezd do zahraničí. Od té doby 
s ním již vystoupilo nemálo světoznámých 
dirigentů a sólistů.

Po Sametové revoluci a v následujících dvou dekádách byl orchestr zván na zájezdy hlavně 
na Západ, kde doprovázel umělce té nejvyšší pěvecké plejády: Plácido Domingo, José Carre-
ras, Diana Ross, nebo Joseph Calleja. Ve stejné době se stal uměleckým ředitelem Christian 
Arming, tehdy nejmladší nositel této funkce v historii orchestru. Od roku 2014 zastává pozici 
šéfdirigenta a uměleckého ředitele Heiko Mathias Förster. Jeden z nejvýznamnějších českých 
orchestrů, se v posledních letech otevírá celému světu a vychází mu vstříc s novým šéfdiri-
gentem. V zahraničí chce propagovat českou hudbu, jejíž interpretace je hlavní doménou 
orchestru, v sídelním městě chce publiku představovat nejlepší a nejzajímavější světová díla.

Orchestr je pravidelně zván do zahraničí (v poslední době např. USA, Korea, Čína, Němec-
ko, Rakousko), věnuje se koncertům začínajících hvězd, ale i proslulých světových sólistů 
a dirigentů. Jeho repertoár sahá od klasiků až po neprozkoumaná díla posledních let.

Roman Hoza 
Barytonista Roman Hoza je sólistou oper-

ního souboru Národního divadla Brno a pra-
videlně hostuje v Národním divadle v Praze 
a Národním divadle moravskoslezském 
v Ostravě. Během svých studií na JAMU  
v Brně u doc. Z. Šmukaře absolvoval roční 
stáž ve Vídni u o.u.Prof. M. Klaushofer.

Je laureátem řady soutěží (Mezinárodní 
pěvecká soutěž A. Dvořáka, Ad honorem 
Mozart, Mezinárodní soutěž komorní a du-
chovní hudby aj.) a držitelem ceny ředitele 
Národního divadla pro umělce do 35 let za 
sezónu 2016/17.

Zúčastnil se pěveckých kurzů řady před-
ních osobností hudebního světa, ke kterým 
patří H. Deutsch, C. Ludwig, C. Makris, 
A. Plachetka, D. Syrus nebo L. Watson. Měl 
možnost se zdokonalit v programu pro mla-
dé pěvce Young Singers Project při prestižním mezinárodním hudebním festivalu Salzburger 
Festspiele 2014, v rámci kterého se představil jako Dandini v dětské úpravě Rossiniho Popelky.

Roman Hoza byl členem operního studia Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, 
kde nastudoval řadu menších i větších repertoárových rolí (Marullo, Silvano, Morales, Pa-
pageno pro děti a další).

Jako host se již představil opernímu publiku ve Vídni, Lyonu, Salzburgu, Düsseldorfu, Duis-
burgu, Kolíně nad Rýnem, Kaiserslauternu, Praze, Ostravě, Brně a dalších městech. Klíčovou 
roli v jeho repertoáru hrají mozartovské a rossiniovské partie – Don Giovanni, Leporello, Figa-
ro, Guglielmo, Papageno, Dandini (La Cenerentola), Rimbaud (Le Comte Ory), Signor Mill (La 
Cambiale di Matrimonio), Don Parmenione (L’Occassione fa il ladro).

Spolupracoval s uznávanými režiséry jako např. D. Bertman, S. Herheim, J. Heřman, R. Li-
pus, U. Peter, T. Pilař pod taktovkou T. Braunera, K. Chudovského, R. Jindry, A. Kobera, C. Me-
iera, M. Piolleta, A. Shokakimova a dalších. Pravidelně vystupuje s nejvýraznějšími českými 
ansámbly specializujícími se na poučenou interpretaci staré hudby – Czech Ensemble Ba-
roque, Ensemble Inégal, Musica Florea. Do tohoto okruhu jeho zájmů také patří spolupráce 
s vynikající cemballistkou Barbarou Willi. 

Roman Hoza má také za sebou úspěšná vystoupení na významných hudebních festivalech 
(např. MHF Pražské jaro, MHF Dvořákova Praha, MHF Petera Dvorského, MHF Špilberk, Con-
centus Moraviae, Moravský podzim a další).
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MARTIN KASÍK - klavír

12. 5. 2019
Tylův dům 

19.00 hodin

Martin Kasík

vítěz jedné z nejprestižnějších světových sou-
těží Young Concert Artists Competition v New 
Yorku 1999 – se věnuje klavírní hře od 4 let. Stu-
doval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod ve-
dením Mgr. Moniky Tugedliebové a AMU v Praze 
ve třídě prof. Ivana Klánského. Je vítězem mnoha 
domácích i mezinárodních soutěží, mj. soutěže 
Pražského Jara 1998, držitelem ceny Davidoff 
Prix 2000 pro nejlepšího českého interpreta do 
28 let v oblasti klasické hudby a Ceny Harmo-
nie pro nejúspěšnějšího mladého umělce za rok 
2002. Koncertoval v řadě prestižních koncertních 
sálů Evropy (Sál Berlínské filharmonie, Wigmore 
Hall v Londýně, Gewandhaus Lipsko, Tonhalle 
Zürich, Concertgebouw Amsterdam, De Doelen 
Rotterdam, Finlandia Hall Helsinky, Auditorio 
di Barcelona aj.), Spojených států amerických 
(Weill Recital Hall at Carnegie Hall, Alice Tully 
Hall a Avery Fisher Hall v New Yorku, Kennedy 
Center Washington aj.), Japonska (Tokyo Suntory 
Hall), Tai – Wanu (Philharmonic Hall) Singapuru 
(Singapore Victoria Concert Hall). Jako sólista vy-
stupoval mj. s Chicago Symphony Orchestra, Minneapolis Symphony Orchestra, 
DSO Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich, Stuttgarter Philharmoniker, Rotterdams 
Philharmonisch, Helsingin kaupunginorkesteri. Pravidelně spolupracuje s Českou 
filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, se kterými podnikl 
turné po USA a Japonsku. V roce 2008 se stal Martin Kasík prezidentem Chopino-
va festivalu v Mariánských Lázních. Od roku 2009 vyučuje na pražské konzervato-
ři. Jako podagog působí rovněž na Akademii múzických umění v Praze.
Martin Kasík vydal 12 CD ve spolupráci se společnostmi Supraphon a ArcoDiva.
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Jiří Vodička 

je koncertní mistr České filharmonie, sólista 
a komorní hráč, patřící k nejvýznamnějším a nej-
vyhledávanějším českým houslistům. Už v dětství 
na sebe upozornil vítězstvími v mnoha soutěžích 
– zejména v Mezinárodní houslové soutěži J. Ko-
ciana, Prague Junior Note a Čírenie talentov (Slo-
vensko).
V roce 2002 získal první cenu na mezinárodní 

houslové soutěži Beethovenův Hradec a v témže 
roce i cenu pro nejlepšího účastníka houslových 
kurzů Václava Hudečka, se kterým následně 
absolvoval desítky koncertů po celé České re-
publice. V roce 2004 si titul absolutního vítěze 
odnesl také z prestižní mezinárodní houslové 
soutěže Louise Spohra konané v německém Vý-
maru. V roce 2008 si přivezl první a druhou cenu 
ze světově proslulé soutěže Young concert Artist, 
která probíhala v Lipsku a v New Yorku. Ve svých 
14 letech byl Jiří Vodička mimořádně přijat na vy-
sokou školu – Institut pro umělecká studia v Ost-
ravě, a to do třídy renomovaného pedagoga prof.  
Zdeňka Goly. V roce 2007 zde uzavřel studium magisterským titulem.
Jiří Vodička pravidelně vystupuje jako sólista s mnoha význačnými českými i za-

hraničními orchestry, a to např. s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmo-
nií, Symfonickým orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu 
a jinými. Z těch zahraničních jsou to např. Qatar Philharmonic Orchestra, Neue 
Westfalen Philharmonie. Je dlouholetým sólistou předního čínského orchestru 
WuhanPhilharmonic Orchestra. Spolupracoval také s významnými dirigenty Jiřím 
Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Tomášem Netopilem a jinými.
V roce 2014 natočil pro Supraphon své debutové sólové album „Violino Solo“, 

které obsahuje jedny z nejtěžších skladeb pro sólové housle a které bylo pozitivně 
přijato kritiky u nás i v zahraničí. Mnohé z jeho koncertů byly natočeny Českou 
televizí, Českým rozhlasem nebo německým ARD.
Jako komorní hráč vystupuje s vynikajícími českými pianisty Martinem Kasíkem, 

Ivošem Kahánkem, Ivanem Klánským a Miroslavem Sekerou. V roce 2011 byl 
pozván slavným houslistou Gidonem Kremerem a společně s mnoha světovými 
umělci vystoupil na jeho festivalu Kammermusikfest v rakouském Lockenhausu. 
Bývá pravidelně zván na významné festivaly – například Pražské jaro, Janáčkův 
Máj, Grand festival of China, Choriner Musiksommer a jiné.
V roce 2015 se stal koncertním mistrem České filharmonie. Je pedagogem na 

Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě.
Hraje na italský nástroj Joseph Gagliano 1767.

Ludwig van Beethoven:  Sonáta A dur op. 47 „Kreutzersonate“
Bohuslav Martinů:  Sonáta č. 3
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VITKA - divadelní představení
Divadlo Husa na provázku

14. 5. 2019
Tylův dům

19.00 hodin
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Osud mladé talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězsla-
vy Kaprálové očima spisovatelky Kateřiny Tučkové a režisérky Anny Petrželkové.
Příběh o závratném vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež 

je dodnes vyhrazena především mužům. Ženy, jejíž život byl fascinujícím koktejlem 
výjimečného nadání a píle, ale i svobodomyslnosti, nespoutanosti a náruživosti, 
kterými šokovala své okolí. Žila všemu navzdory – jakoby věděla, že na všechno, 
co chce stihnout, jí zbývá pouhých pár let mezi dvěma válkami.
Zastavila ji až předčasná smrt – zemřela v pětadvaceti letech v roce 1940 ve fran-

couzském Montpellier. V té chvíli však už za sebou měla bohaté autorské dílo, 
které komponovala od devíti let, dirigovala pražskou filharmonii, londýnský orche-
str BBC, byla životní i tvůrčí partnerkou o pětadvacet let staršího Bohuslava Marti-
nů, s jehož ženou Charlottou tvořili slavný milostný trojúhelník. Či mnohoúhelník, 
vezmeme-li v úvahu její četné milence, mezi nimiž nechyběli slavní představitelé 
meziválečné avantgardy pobývající toho času v Paříži.
Kdyby přežila, byla by jednou z nejslavnějších českých žen.

Divadlo Husa na provázku 
Host: Tvůrci divadelního představení

Napsala: Kateřina Tučková
Režie: Anna Petrželková
Dramaturgie: Lucie Němečková
Scéna: Lenka Odvárková
Kostýmy: Hana Knotková
Hudba: Vítězslava Kaprálová, Bohuslav Martinů, Petr Hromádka
Pohybová spolupráce: Adam Mašura
Inspice: Lenka Jirků
Asistent režie: Matej Synák
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ČESKÉ NONETO

19. 5. 2019
Tylův dům

19.00 hodin



program
České noneto

 je jedním z nejstarších komorních souborů 
na světě. Bylo založeno v roce 1924 studenty 
pražské konzervatoře a v krátké době se stalo 
uznávaným významným interpretem klasické-
ho repertoáru, stejně jako nadšeným průkop-
níkem nové hudby. České noneto inspirovalo 
svou hrou a originálním nástrojovým obsaze-
ním vznik celé řady kompozic největších sou-
dobých skladatelů, z nichž uveďme Prokofje-
va, Lutosławského, Martinů a další.
Specifické nástrojové obsazení (housle, vi-

ola, violoncello, kontrabas a dechové kvin-
teto) nabízí takřka nevyčerpatelnou škálu 
barevných kombinací dosahujících bohatého 
zvuku komorního orchestru. Tímto umožňu-
je do repertoáru přirozeně zařazovat skladby 
od baroka po současnost, čímž se repertoár 
Českého noneta stává výjimečně bohatým 
a pestrým.
České noneto vystoupilo na mnohých vý-

znamných mezinárodních hudebních fes-
tivalech: Salzburger Festspiele, Edinburgh, 
Montreux, Schleswig-Holstein, La Folle journée de Nantes, Festival de Música de 
Canarias, Pražské jaro a dalších.
Podniklo četná koncertní turné po státech Evropy (Německo, Rakousko Velká Bri-

tánie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Francie), dále po státech Severní a Jižní Ame-
riky, Japonska a Afriky a vystoupilo také na významných světových hudebních 
pódiích: Vídeň Musikverein, Montreaux Auditorium Stravinskij, Mnichov Herku-
lessaal, Auditorio de Zaragoza, Lyon Auditorium, Washington Library of Congress, 
Playhouse Vancouver, Dvořákova síň pražského Rudolfina ad.
Bohatá diskografie Českého noneta je zaznamenána na pětačtyřiceti dlouhohrají-

cích deskách a kompaktních discích firem Supraphon a Panton a Harmonia Mundi.
Za snímky natočené pro francouzské vydavatelství Praga Digital ś, s celosvětovou 

distribuční sítí Harmonia Mundi, se kterým uzavřelo České noneto v roce 1995 
exkluzivní smlouvu, obdrželo několik prestižních ocenění. Nahrávka s Nonetem 
Bohuslava Martinů obdržela od prestižního recenzního časopisu Répértoire v roce 
1996 nejvyšší ocenění – 10 du Répértoire a v roce 2003 pak nahrávky Beethove-
nových skladeb cenu Choc du Monde de la Musique. Pro Praga Digital ś České 
noneto natočilo i skladby Brahmsovy, Mozartovy, Rousselovy, Prokofjevovy, Spo-
hrovy, Dvořákovy aj.

Bohuslav Martinů:  Nonet č. 2 H374

Josef B. Foerster:  Nonet op. 147

Antonín Dvořák:  Seranáda d moll op. 44 
 (úprava František Hertl)
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Hradišťan & Jiří Pavlica 
Ojedinělé hudební seskupení s vyso-

kou uměleckou i interpretační úrovní, 
nezvykle širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem, jehož sil-
ným inspiračním zdrojem byla zejmé-
na v počátcích jeho existence  lidová 
tradice. 
Od roku 1978 je uměleckým ve-

doucím Hradišťanu tvůrčí osobnost 
– houslista a hudební skladatel Jiří 
Pavlica, pod jehož vedením se drama-
turgie začala postupně transformovat 
do širších souvislostí historických, 
geografických, ale i společenských. 
Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala význam-
ně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních pro-
jektech.
Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) profesionálním tělesem, 

které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým 
přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi růz-
ných kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tra-
diční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí 
a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových 
nosičů (viz. Diskografie) a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty 
patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.
Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a ne-

zaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.

Katta / Kateřina Chroboková 

Mezinárodně úspěšná varhanice a cembalistka 
otevírá svou hudbou nové světy; ať už v kostele 
na tradičních chrámových varhanách, tak i mimo 
něj, na unikátním bílém nástroji, vytvořeném jí na 
míru. Její bílé varhany jsou elegantní a mimimalis-
tické, přičemž Katta je nepřehlédnutelná: bosono-
há varhanice, andělsky eterická i zemitě živelná. 
Její autorské skladby, ať už sólové či orchestrální 
stejně jako její sytý, vroucí hlas, přitahují pozor-
nost. Svou interpretací si Katta získává posluchače 
mimo  rámec tradiční klasické hudby. Její koncer-
ty jsou nabité energií a vzrušením. Před publikum 
předstupuje umělkyně, která je svá až do morku 
kostí.
Když na jaře 2016 vyšlo její průlomové album Or-

gan Works „Veni Sancte Spiritus“, jako by se před 
námi otevřely dveře do hudby v srdci této umělky-
ně. Spolu se skladbami Bacha, Pärta či Messiaena 
nabízí toto album poprvé i její vlastní skladby, zně-
jící jakoby ani nebyly z tohoto světa.
Jako klasická varhanice a cembalistka na sebe Katta v mezinárodním měřítku upo-

zornila při koncertech s orchestry jako Anima Eterna (s dirigentem Josem van Im-
merseelem), Zurich Chamber Orchestra (pod taktovkou Sira Rogera Norringtona) 
anebo s Royal Flemish Philharmonic, Symfonickým orchestrem hl.  města Praha 
FOK či Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
Vystoupila ovšem také na evropských multižánrových festivalech, například 

v rámci festivalu Struny podzimu (s americkým varhaníkem Cameronem Carpen-
terem).
Ať už rozezní svůj elegantní, na míru vytvořený bílý nástroj nebo usedne za milo-

vané varhany v kostele, dokáže svým duchovním koncertním programem uhranout 
publikum.


