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I. Cyklus barokních koncertů

Od září 2011 probíhá v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v 
Praze Cyklus barokních koncertů. Těmto koncertům je věnován vždy každý 
druhý čtvrtek v měsíci v rámci programů platformy Dominikánská 8.
Návštěvníci zde mohli slyšet umělecké výkony 32 umělců z České repub-
liky, Německa, Švýcarska, Lotyšska, Francie, Polska, Norska, Švédska, Ar-
gentiny, Brazílie a Japonska. Cílem řady je uvádět díla barokních skladatelů 
známých i neznámých – zprostředkovat posluchači hudbu, kterou jinak v 
Čechách neuslyší. Zpestřením pak mají být díla, která na baroko umělecky 
reagují, jako např. letošní vystoupení českého souboru Transitus irregularis, 
jejichž autorská činnost je založena právě na fúzi baroka a jazzu.
Tímto úsilím bychom rádi přinesli i špetku skutečného umění do centra 
Prahy, kde výrazně převažují „turistické koncerty“, na nichž se již 20 let hrají 
stále stejné skladby. Pražané, kteří potřebují umění k životu, tím trpí, velkou 
část populace tvoří lidé, kteří kvalitní umění nikdy neslyšeli. Situaci hudeb-
ního umění v Praze provází také mezinárodní ostuda, která se v Evropě dá 
srovnat jen se situací v Benátkách.
Propojení s promítáním obrazů a komentářem dává koncertům novou di-
menzi.
Koncerty si našly své publikum, i když stále pracujeme na možnostech, jak 
oslovit větší množství lidí, což je limitováno délkou našeho působení, jakož i 
finančními prostředky vynakládanými na reklamu.
Na koncerty opakovaně reagoval Ćeský Rozhlas a Hudební rozhledy. Protože 
věříme, že vysoká úroveň provedení nejen podporuje sdílený obsah, ale je 
sama o sobě hodnotou a že kvalita není marnivým luxusem, a proto má být 
dostupná všem, musíme neustále řešit složitou finanční situaci.
Cena vstupného odpovídá možnostem běžných občanů a na zároveň však ch-
ceme naší činností podporovat kvalitní uměleckou práci hudebníků. Letošní 
cyklus mohl proběhnout díky zásadní finanční pomoci ze zahraničí, která 
byla poskytnuta do začátků. Věříme však, že řadu pro Pražany se podaří v 
budoucnu realizovat z českých zdrojů. Velmi si též vážíme podpory od Min-
isterstva kultury České republiky 
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II. Návštěvnost a publicita

Pravidelně rozesíláme tiskové zprávy.

Inzerce je pravidelně otištěna v Přehledu kulturních pořadů.
    v Katolickém týdeníku
    v Arcidiecézních listech
anonce a článek byly otištěny  v Listech Prahy 1
na koncerty několikrát upozornil Český rozhlas
na koncerty několikrát reagovaly Hudební rozhledy.

O koncertech podrobně informujeme na
    http://www.dominikanska8.cz
    http://www.spolekprozvelebenistarehudby.cz
Dále inzerujeme na  http://www.atlasceska.cz
    http://www.kudyznudy.cz
    http://www.dokoncertu.cz
    http://www.signaly.cz
    http://www.kalendarakci.cz
    http://www.patriotclub.cz
    http://res.claritatis.cz
    http://www.facebook.com/EarlyMusicCZ
    http://www.reverbnation.com
    http://www.pragueticketoffice.com

Probíhá plakátová reklama, předprodej a reklama u Prague Ticket Office – 
Via Musica a jsou rozesílány emailové i tištěné pozvánky.



7

finanční_rozvaha_2012.doc  str. 1 (celkem 1) 

B a r o k n í  h u d b a  v  r e f e k t á ř i  K l á š t e r a  d o m i n i k á n ů  P r a h a  2 0 1 2   

F i n a n č n í  r o z v a h a  k e  d n i  3 1 .  1 2 .  2 0 1 2  
 
 
 
Pořádané koncerty barokní hudby: leden – prosinec rok 2012. 
 
 
A) Pořádáno K l á š t e r e m  d o m i n i k á nů  P r a h a  
 
NÁKLADY 
 
honoráře umělců 204.400,- Kč 
poštovné 1.495,- Kč 
kancelářské potřeby 259,- Kč 
jízdné 23.114,- Kč 
propagace 13.080,- Kč 
tisk + kopírování 10.090,- Kč 
mzdové náklady 14.782,- Kč 
účetní služby 15.653,- Kč 
celkem 282.873,- Kč 

VÝNOSY 
 
vybrané vstupné 58.140,- Kč 
dary  150.754,- Kč 
 
 
 
 
celkem 208.894,- Kč

 
 
B) Pořádáno ve spolupráci s Verein für Förderung der Absolventen Schola Cantorum Basileiensis a nadací Pro Helvetia 
 
NÁKLADY 
 
honoráře umělců 90.000,- Kč 
jízdné 50.552,- Kč 
náklady na ubytování 10.000,- Kč 
celkem 150.552,- Kč 
 
 
  
 
C) Celkové náklady a výnosy projektu: „Cyklus hudebních večerů - Dominikánská 8“ v období 1-12/2012 
 
NÁKLADY 433.425,- Kč 
VÝNOSY 208.894,- Kč 
 
 
 Do výše uvedené rozvahy nebyly započítávány náklady na ušlý zisk z pronájmu barokního refektáře, náklady na energie a mzdové 
náklady: 

- organizátora projektu MgA. Aleny Hönigové 
- garanta projektu Mgr. Tomáše Mohelníka ThDr., provinciál Řádu dominikánů. 

 
 
 
 
příloha: obratová rozvaha nákladů výnosů hrazených Klášterem dominikánů Praha 

a) 1-6/2012 
b) 7-12/2012 

 
 
Zpracovala: Monika Grimmerová 
Dne 10. 1. 2013 
mlg@op.cz,  
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11.01.2013 17:55:58Klášter dominikánů Praha  ,  číslo licence uživatele: #243201

OBRATY
Období: 1 - 1  Datum: 01.07.2012 - 31.12.2012

Zakázka: koncertD8
Řazení: Číslo

Účet Číslo Datum Doklad Text MÁ DÁTI Kč DAL Kč ProtiÚ Poznámka
…

…Syntetický účet 518 - Ostatní služby
…————————————————————————————————————
…    Analytický účet 518800 - Ostatní služby honoráře - umělci
…    —————————————————————————————————————————————————————————
…518800 254 23.08.12 OZ 09/12 honorář BK 7/12  Ensemb 20 000,00 0,00 325900 Doručeno: 23.08.2012
…518800 299 13.09.12 OZ 10/12 honorář BK 8/12 - Hönig 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 13.09.2012
…518800 299 13.09.12 OZ 10/12 honorář BK 8/12 - Ghann 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 13.09.2012
…518800 299 13.09.12 OZ 10/12 honorář BK 8/12 - Richa 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 13.09.2012
…518800 300 11.10.12 OZ 11/12 honorář BK 9/12 - Kusa 8 000,00 0,00 325900 Doručeno: 11.10.2012
…518800 300 11.10.12 OZ 11/12 honorář BK 9/12 - Yacub 8 000,00 0,00 325900 Doručeno: 11.10.2012
…518800 300 11.10.12 OZ 11/12 honorář BK 9/12 - Alena 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 11.10.2012
…518800 301 11.10.12 FU 19/12 sr. daň umělec - Kusá B 1 200,00 0,00 342210   Doručeno: 11.10.2012
…518800 301 11.10.12 FU 19/12 sr. daň umělec - Federi 1 200,00 0,00 342210   Doručeno: 11.10.2012
…518800 315 08.11.12 FU 21/12 sr. daň umělec - Marie 1 500,00 0,00 342210   Doručeno: 08.11.2012
…518800 315 08.11.12 FU 21/12 sr. daň umělec - Erik G 1 500,00 0,00 342210   Doručeno: 08.11.2012
…518800 385 08.11.12 OZ 12/12 honorář BK 10/12 - Erik 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 08.11.2012
…518800 385 08.11.12 OZ 12/12 honorář BK 10/12 - Mari 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 08.11.2012
…518800 386 13.12.12 OZ 13/12 honorář BK 11/12 - Alen 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 13.12.2012
…518800 386 13.12.12 OZ 13/12 honorář BK 11/12 - Pavl 10 000,00 0,00 325900 Doručeno: 13.12.2012
… 15 121 400,00 0,00
…    Analytický účet 518910 - Ostatní služby ostatní služby - koncerty D8
…    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
…518910 178 07.07.12 FP 061/12 účetnictví a admi.  06/ 4 736,00 0,00 321100   Doručeno: 07.07.2012
…518910 227 01.08.12 FP 069/12 účetnictví a admi.  07/ 2 776,00 0,00 321100   Doručeno: 01.08.2012
…518910 245 31.08.12 PD 08/12 vazba správa MK - konce 100,00 0,00 211100 Pokladna 08/12
…518910 254 23.08.12 OZ 09/12 tisk plakátů 300,00 0,00 325900 Doručeno: 23.08.2012
…518910 259 03.09.12 FP 078/12 účetnictví a admi.  08/ 1 220,00 0,00 321100   Doručeno: 03.09.2012
…518910 274 01.10.12 FP 085/12 účetnictví a admi.  09/ 1 685,00 0,00 321100   Doručeno: 01.01.2012
…518910 290 30.09.12 PD 09/12 tisk D8 - koncerty 1 770,00 0,00 211100 Pokladna 01. 9. - 30.9.2012
…518910 312 02.11.12 FP 094/12 účetnictví a admi.  10/ 2 659,00 0,00 321100   Doručeno: 02.11.2012
…518910 325 31.10.12 PD 10/12 tisk D8 - koncerty 2 850,00 0,00 211100 Pokladna 1. 10. 2012 - 31. 10.
…518910 352 03.12.12 FP 110/12 účetnictví a admi.  PH 946,00 0,00 321100   Doručeno: 03.12.2012
…518910 387 31.12.12 OZ 14/12 propagace - inf. sl. PK 2 880,00 0,00 325900 Doručeno: 31.12.2012
…518910 387 31.12.12 OZ 14/12 propagace - inf. sl. PK 1 200,00 0,00 325900 Doručeno: 31.12.2012
…518910 389 31.12.12 FP 123/12 účetnictví a admi.  PH 1 631,00 0,00 321100   Doručeno: 31.12.2012
… 13 24 753,00 0,00
… 28 146 153,00 0,00
…

…Syntetický účet 521 - Mzdové náklady
…————————————————————————————————————
…    Analytický účet 521110 - Mzdové náklady mzdy - koncerty
…    ———————————————————————————————————————————————————————
…521110 388 31.12.12 ID 20/12 poměr mzdy - koncerty D 11 030,00 0,00 395000 Rozpočet nákladů - mzdy a služ
… 1 11 030,00 0,00
… 1 11 030,00 0,00
…

…Syntetický účet 524 - Zákonné sociální pojištění
…————————————————————————————————————————————————
…    Analytický účet 524110 - Zákonné sociální pojištění sociální pojištění - koncerty
…   
…
…524110 388 31.12.12 ID 20/12 poměr mzdy - koncerty D 2 759,00 0,00 395000 Rozpočet nákladů - mzdy a služ
… 1 2 759,00 0,00
…    Analytický účet 524210 - Zákonné sociální pojištění sociální pojištění - koncerty
…   
…
…524210 388 31.12.12 ID 20/12 poměr mzdy - koncerty D 993,00 0,00 395000 Rozpočet nákladů - mzdy a služ
… 1 993,00 0,00
… 2 3 752,00 0,00
…

…Syntetický účet 549 - Jiné ostatní náklady
…——————————————————————————————————————————
…    Analytický účet 549910 - Jiné ostatní náklady ostatní náklady - koncerty D8
…    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
…549910 300 11.10.12 OZ 11/12 letenky (333 €) 8 152,00 0,00 325900 Doručeno: 11.10.2012
…549910 385 08.11.12 OZ 12/12 letenky  (358 €) 8 941,00 0,00 325900 Doručeno: 08.11.2012
… 2 17 093,00 0,00
… 2 17 093,00 0,00
…

…Syntetický účet 602 - Tržby z prodeje služeb
…————————————————————————————————————————————
…    Analytický účet 602400 - Tržby z prodeje služeb Tržby - vstupné koncerty D8
…    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
…602400 255 23.08.12 OP 08/12 vstupné BK 7/12 - 23. 8 0,00 5 680,00 315900   Vystaveno: 23.08.2012

Strana 1Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red -  program UCTO 9.11.0067
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Účet Číslo Datum Doklad Text MÁ DÁTI Kč DAL Kč ProtiÚ Poznámka

…602400 296 13.09.12 OP 10/12 vstupné BK 8/12 - 13. 9 0,00 6 350,00 315900   Vystaveno: 13.09.2012
…602400 297 11.10.12 OP 12/12 vstupné BK 9/12 - 11. 1 0,00 3 120,00 315900   Vystaveno: 11.10.2012
…602400 374 08.11.12 OP 13/12 vstupné BK 11/12 - 8. 1 0,00 9 270,00 315900   Vystaveno: 08.11.2012
…602400 376 13.12.12 OP 17/12 vstupné BK 12/12 - 13. 0,00 4 930,00 315900   Vystaveno: 13.12.2012
… 5 0,00 29 350,00
… 5 0,00 29 350,00
…

…Syntetický účet 682 - Přijaté příspěvky
…———————————————————————————————————————
…    Analytický účet 682220 - Přijaté příspěvky dary - koncerty D8
…    —————————————————————————————————————————————————————————————
…682220 390 13.12.12 OP 18/12 dar - hudební večery D8 0,00 77 823,00 315900   Vystaveno: 13.12.2012
… 1 0,00 77 823,00
… 1 0,00 77 823,00
…

… 39 178 028,00 107 173,00

Strana 2Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red -  program UCTO 9.11.0067



www.dominikanska8.cz
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

10



www.dominikanska8.cz
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

11

IV. Jednotlivé koncerty
5. koncert cyklu - leden

Johann Matthesson (1681-1764)
 Prelude d moll

Georg Philippe Telemann (1681-1767) 
Schmecket und sehet unsers Gottes Freundlichkeit , TWV 1:1252, 

Der Harmonische Gottesdienst 2
Vivace - Recitativ - Arioso - Recitativ - Aria)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonáta pro flétnu a BC, BWV 1033

Andante - Allegro - Adagio - Menuet I.-II.

Johann Mattheson 
Suita d moll

Boutade - Allemande - Aria - Gigue

Georg Philippe Telemann 
Warum vestellst du die Gebärden?, TWV 1:1502

Der Harmonische Gottesdienst 6
Recitativ - Largo - Recitativ - Presto

Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních cyklů kantát pro každou 
neděli v roce. Na lednovém koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle 
po svátku Tří králů neboli Zjevení Páně.
Jejich text apeluje na to, abychom se zbavili zloby a zášti vůči ostatním, 
protože ta nakonec nejvíce uškodí nám samým a zabrání nám být šťastní. Slo-
va stále velmi aktuální, i když formulována v poněkud archaické, šroubované 
němčině. Přednese ho vynikající německá sopranistka Marni Swonberg, spe-
cializující se na barokní zpěv, spolu s barokní flétnistkou a hobojistkou Ivou 
Lokajíčkovou.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 12. ledna v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Georg Philippe Telemann 
Tříkrálové kantáty

Marni Schwonberg - sopran
Iva Lokajíčková - barokní hoboj
Alena Hönigová - cembalo

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Aria
Schmecket und sehet unsers Gottes 
Freundlichkeit!
Die uns vor der Zeit geliebet,
die uns in der Zeit umgibet,
die uns nach der Zeit erhöhet, selig, 
wer sich ihrer freut!

Rezitativ
Wie unsaussprechlich groß, wie un-
ausdenklich hoch ist diese Lieb´, ist 
diese Gnade, die Gottes Sohn zu uns 
vom Stuhl der Ehren zog!

Wir alle waren schon in Adams 
Sündenfreude und folglich Gottes 
Feinde.
Drum war auch unser Heil ein 
ew´ger Fluch, ein ew´ger Schade; 
Gott aber beut der Feinde Schar die 
Freundschaft selber dar, sodaß er 
auch zu unserm Heil aus Gnaden 
seinen Sohn der Marter übergibet.

Also Hat Gott die Welt geliebet !
Ach, möchte gleichfalls doch ein 
Mensch den andern lieben
und sähe das, was Gott an ihm getan, 
zum Beispiel an!

Ach, wär´ ein jeder doch bemüht, so 
oft ein jäher Zorn in Herz und Ad-
ern glüht, der wilden Leidenschaft 
den Riegel vorzuschieben!
Zehntausend Pfund vergibt uns 
Gottes Güte und überhundert Gro-
schen ist in der Menschen ganz 
unmenschlichem Gemüte oft alle 
Zärtlichkeit und Liebe ganz erlo-
schen.
Ein anders zeigt des Heilands Le-
ben, ein anders heißt uns sein Befehl 
und Friedensgeist.
Darum vergib, wie Christus dir 
vergeben, wo nicht, so ziehet Gott 
den ersten Gnadenblick auch wie-
derum von dir zurück.

Árie
Okuste a uzříte, že Hospodin je do-
brý. On nás miloval už od počátku 
věků, je s námi nyní a po skončení 
našeho času nás povýší.
Blaze tomu, který se těší jeho 
přátelství.

Recitativ
Jak nevyslovitelně velká, jak 
nepřestavitelně ušlechtilá je tato lás-
ka, tato milost, kterou nám přinesl 
Boží syn z trůnu cti.

My všichni jsme stáli ve stínu Ada-
mova hříchu a stali se tak božími 
nepřáteli-to bylo také naše prokletí 
a věčná škoda.
Bůh sám však nabídl svým 
nepřátelům svoje přátelství
a aby nás zachránil, poslal svého 
Syna, aby nesl naše trápení.

Tak moc Bůh miloval svět - kéž by 
jeden člověk miloval druhého, tak 
jako on nás!

Ach, kdyby se tak každý, jemuž 
koluje zášť v žilách, snažil svou  
zlobu zvládnout!
Kvůli sto haléřům se v lidech 
probouzejí zcela nelidké sklony,
často v nich vyhasne jakákoliv láska 
a něha.
A přitom Bůh nám odpouští chyb 
za statisíce.
Ukazuje nám cestu ke šťastnému 
životu, 
ukazuje nám svá přikázání a mírupl-
ného ducha.
Proto, odpusť, jako Tobě odpustil 
Kristus, jinak Bůh odvrátí od Tebe 
svůj milosrdný pohled.
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Ja, willst du deinem Nächsten 
fluchen, so wird die Frucht des Heils 
dir selbst zum spitzenh Dorn,
und hältst du gegen andre Zorn,
wie kannst du denn beim Höchsten 
Gnade suchen?

Aria
Folternde Rache, flammende Qual 
wird dich schrecken, ängsten, nagen! 
Wo du nicht den Zorn gehemmt, eh´ 
der Zorn am Ende kömmt,
wird dich der ins Martertal unter 
winseln, heulen, zagen, schäumend-
er Eifer auf ewig verjagen.

Rezitativ
Warum verstellst du die Gebärden, 
was eifert doch die Erde mit dem 
Ton?
Ach, willst du Kains Folger werden,
so wird dir gleichfalls Kains Lohn.

Budeš-li proklínat svého bližního,
změní se plody dobra pro tebe v os-
tré trny.
A pokud ty se zlobíš na druhé, jak 
chceš očekávat Nejvyšší milost?

Árie
Mučivá pomsta, žhnoucí trýzeň, tě 
budou lekat, strašit, pronásledovat a 
hlodat!
Tam, kde nezkrotíš svou zlost, zloba 
se k tobě nakonec navrátí,
vyžene tě za skučení, naříkání a v 
běsnící horečce do Údolí nářků.

Recitativ
Proč nerozumíš znamením a 
varováním?
Neslyšíš, co na tebe volá Země?
Pokud chceš následovat Kaina,
sklidíš také Kainovu odměnu.

Arie
Nein, laß dein Dulden, laß dein 
Schweigen, auch mich zur from-
men Sanftmut neigen, gequältes 
und doch sanftes Heil.
Die Wut ist selbst schon ihre Strafe, 
am Segen deiner stillen Schafe hat 
kein ergrimmter Tiger teil.

Rezitativ
Ja, nimm, o Mensch, was Christus 
hier getan, zur Richtschnur deiner 
Regung an, eh´ Rachgier, Grimm 
und Haß in deines Herzen Pforten 
brechen.
Schau, welch ein Mensch ist das! 
Man bindet ihn, er läßt´s geschehn; 
man führt ihn vor Gericht, er sch-
weiget dennoch stille;
man schlägt, man geißelt ihn, und 
dennoch schilt er nicht,
er muß zum Tode gehn und gehet 

Árie
Ne, zanech pouhé trpělivosti vůči 
mě, zanech svého mlčení a obrať ke 
mně tvou božskou dobrotu,
trýznivá a přesto libá Spáso.
Zlost je trestem už sama o sobě a na 
požehnání tvé ovečky nebude mít 
podíl žádný rozlícený tygr.

Recitativ
Člověče, vezmi si to, co pro tebe 
udělal Kristus jako měřítko pro tvé 
pohnutky a soudy, dřív než pom-
stychtivost, poťouchlost a nenávist, 
proboří brány do tvého srdce.
Podívej se na něj, jaký je to člověk:
Spoutají ho a on se nechá,
vedou ho před soud a on mlčí,bijí 
ho, pranýřují a on nespílá,
musí jít na smrt a on jde bez odm-
louvání,
přibijí ho na kříž a i tam je tichý 

Georg Philipp Telemann - Warum verstellst du die Gebärden? 
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sonder widersprechen;
man heftet ihn ans Kreuzesstamm 
und auch allda er stummt er wie ein 
Lamm.

O, sanfter Sinn! O, guter Wille!
Dies trägt der Herr, dem so viel Le-
gionen der starken Himmel shelden 
frohnen.
Dies trägt er ohne Schuld,  ja, bloß 
zu derer Segen, die ihn mit solcher 
Last belegen.
Was aber spricht, o Mensch, dein 
Fleisch dazu?
Ein fremder Blick, ein Zug ben-
immt dir schon die Ruh´; Ein Wort, 
daß oftmals nur der Argwohn böse 
macht,
hat gleich in dir den Eifer angefacht. 
Geschieht dir aber ja im Werke selbst 
zu viel, so ist der Rache Brunst erst 
vollends ohne Ziel.

Wie schön heißt dies nach Christi 
Bilde Leben? Wie schön, den Hul-
digern vergeben? Wie schön, den 
Feinden Gutes tun? Ach, stehe mir, 
du Geist des Heilands, bei, daß ich 
dem Fleische nicht hierin gehorsam 
sei.
Es hat ja Gott in seinem Walten nur 
sich allein die Rache vorbehalten.

Gib, daß ich stets an diese Rache 
denke, damit ich selber niemand sel-
ber kränke! 
Gib, daß ich stets an diese Rache 
denke, wenn mir von andern Weh ge-
schicht, damit ich mich nicht selber 
Räche dadurch den Stab des Urteils 
selber breche. 

Arie
Nur getrost, gelassne Seelen! Gott 
ist in und über euch.
Die des Friedens sich befleißen, 
werden seine Kinder heissen.
Was ist dieser Würde gleich?

jako beránek.

Ó mírnosti, ó dobrá vůle!
Toto poselství přináší Pán – ten, 
kterého poslouchají celé nebeské le-
gie hrdinů.
To vše snášel bez vlastní viny, jen 
aby pomohl těm, za které nese toto 
břímě.
Ale, co na to říká tvoje tělo, člověče?
Pouhý podivný pohled či gesto ti již 
vezme klid; slovo, které by mohlo 
nanejvýš vzbudit, tvou podezíravost, 
roztáčí tě do nepříčetnosti.
Pokud však někdo stejnou měrou za-
reaguje, na tvoje chování, už jsi plný 
pomstychtivosti.

Jak krásné je žít podle Kristova obra-
zu? Jak krásné je odpustit viníkům?
 Jak krásné je být dobrý k nepřátelům? 
O stůj při mně, můj Spasiteli, ať nep-
odléhám svému tělu.

Pouze Bohu náleží odplata.

Dej, ať mám tuto odplatu na mysli, 
abych neubližoval ostatním.
Dej, ať myslím na tvou odplatu, když 
mě někdo zraní a nemstím se sám, 
čímž bych porušil tvá přikázání a 
ublížil sám sobě.

Árie
Buďte utěšeny milé duše! Bůh je s 
vámi a ve vás. Ti, kteří se snaží o Boží 
pokoj, nazývá on svými dětmi.
Co by se takové poctě mohlo vy-
rovnat?
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6. koncert cyklu - únor

Nechte se očarovat básněmi a obrazy Bohuslava Reynka. Inspiroval se jimi 
i hudební skladatel a kytarista Miroslav Nosek a zhudebnil 15 básní pro 
kapelu Transitus irregularis.

 Na únorovém koncertě budete mít možnost nahlédnout do uměleckého 
světa petrkovského básníka a malíře Bohuslava Reynka hned v několika 
rovinách – skrze slova, tóny, barvy a křivky. Tento koncert je součástí dvou-
letého hledačského procesu, který inicioval nakladatel Petr Novotný a jehož 
výsledkem bude hudebně-literární a výtvarná publikace, kterou můžete na 
jaře 2012 očekávat na trhu (nakladatelství Petrkov).

TRANSITUS IRREGULARIS vznikl spontánně a nenápadně. Čtyři přátele 
dala dohromady chuť zkusit něco jiného, nepatřičného a snad i neotřelého. 
Potkaly se světy ponejvíce barokní a jazzové hudby, které jsou v mnohém 
spřízněné a vzájemně se oslovují. Připomínají rozhovor cizinců a domorodců, 
kteří si co chvíli mění role a přímo prahnou po ideji hudebního esperanta.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 9. února v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Transitus irregularis
“Nevím”
písně na texty básní Bohuslava Reynka
doprovázené jeho obrazy

Nina Marinová - housle, zpěv
Miroslav Nosek - kytara
Filip Dvořák - cembalo sopran
Jan Keller - violoncello

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737



Program:

Vzpomínka na samotu
Dveře

Sítě
Zasněžený práh

Tyčky v plotě
Říjen

Škvoři
Zimní krajina

Listopad
Dvůr v noci

Září
Měsíc v oblacích

Kohouti
Mráz



Nevím

Vše se modlí u mne, 
okna zavřená i otevřená,
dveře zavřené i otevřené,
podlaha prostřená tvrdě,

siné zdi holé,
vzepjatá střecha...

Vysoko visí hrozny mých tužeb...
Vysoko Bůh jest,

výše než slunce a měsíc,
pokojně v dlaních svých drtí

hrozny mých tužeb -
dívám se, nevím,

kdo bude píti
víno vyslyšení ...
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7. koncert cyklu - březen

Roku 1700 byla v Lipsku vydána sbírka šesti sonát krušnohorského rodáka 
Johanna Kuhnaua. Každá z nich popisuje jednu událost z bible. Ať už je 
to boj Davida a Goliáše, uzdravení Saula Davidovou hrou na harfu nebo 
některý z dalších příběhů, Kuhnau zde dokazuje, že k vyjádření atmosféry a 
emocí, dokonce ani k popisu dějů není potřeba textu.

 Na březnovém koncertu pak zazní tři z těchto sonát: Příběh Davida a 
Goliáše, životní osudy na smrt nemocného krále Chizkijáše a jeho uzdravení 
a také Saulovo trápení, spíše psychického rázu, jež je vyléčeno mocí hudby. 
Látka ke zhudebnění velmi vhodná – plná dějových zvratů a hlavně různých 
afektů. „Melanconia“ nebo „choleria“ jsou ty nejextrémnější z nich a dají 
se v nich používat ty nejkrásnější harmonie a rytmické efekty. Sám Kuhnau 
velmi podrobně studoval teoretické spisy a snažil se najít recept na to, jaké 
intervaly či tóniny nebo rétorické figury jsou nejvhodnější k vyjádření těchto 
nálad. Výsledek je, zdá se, velmi přesvědčivý.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 8. března v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Johann Kuhnau
Biblické příběhy

Alena Hönigová - cembalo

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Program:

Suonata prima: Il Combattimento trá David a Goliath
/Bitva Davida a Goliáše/

Le bravate di Goliath /Goliášův vzdor/

Il tremore degl´Isaliti alla comparsa del Gigante, e la loro preghiera fatta a Dio /
Strach Izraelců a jejich modlitba k Bohu/

Il Coraggio di David, ed il di lui ardore di rintuzzar l´orgglio del nemico spavente-
vole,

colla sua confidenza messa nell´ajuto di Dio
/Davidova odvaha a důvěra v Boží pomoc/

Il Comvattere frá l´uno e l´altro e la loro contesa – vien tirata la selce colla from-
boia nella fronte del Gigante – casca Goliath

/Hádka Davida a Goliáše –Davidova rána do Goliášova čela – Goliáš se kácí/

La fuga de Filistei, che vengono perseguitati es aniozzatti dagl´israeliti
/Útěk Filištýnců/

La goia degl´Israeliti per la loro Vittoria /Radost Izraelců z jejich vítězství/
Il concerto Musico dell Donne in honor di Davide /Koncert žen na počest Davida/

------------------------
Suonata seconda: Saul malinconico e trastullato per mezzo della Musica

/Saul propadající melancholii a uzdravený mocí hudby/

La tristezza ed il furore del Ré /Saulův smutek a zuřivost/

La Canzona refrigerativa dell´arpa di Davide /Davidova obveselující hra na harfu/

L´animo tranquillo e contento di Saulo /Králova klidná a spokojená duše/
-----------------------

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonata g moll (W.65/17)
Allegro – Adagio – Allegro assai

Johann Kuhnau: Suonata quarta – Hisikia agonizzante e risanato
/Smrtelně nemocný a uzdravený Chizkiáš/

Il lamento di Hiskia per la morte annonciatagli e le sue preghiere ardenti
/Chizkiášův nářek nad zprávou obližící se smrti a jeho naléhavé modlitby/

La du lui confidenza in Iddio /Jeho důvěra v Boha/

Lˇallegrezza del Ré convalescente
/Jeho radost z uzdravení, i když si ještě někdy vzpomene na své trápení/

Německé dvoumanuálové cembalo podle originálu Michael Mietke 1710,  post-
avené v cembalové dílně Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl. www.harpsi-

chord.cz.
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8. koncert cyklu - duben

Hudba německého vrcholného baroka je tématem koncertu, který Do-
minikánská 8 uskutečňuje ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem 
pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby. 
V průvodním slově se dozvíte o tom, jaký druh hudby bylo možné si vyslech-
nout v barokních klášterech a jakou roli kláštery sehrály na poli mezinárodní 
kulturní komunikace v dobách, kdy ještě neexistovala televize, rádio ani in-
ternet.

„Verein zur Förderung von Basler Absolventen auf dem Gebiet der Alten 
Musik“ je spolek basilejských občanů, kteří se rozhodli podporovat činnost 
mladých nadaných hudebníků vyškolených na světově proslulém institutu 
pro interpretaci a výzkum staré hudby. Podílejí se na pořádání koncertů v 
Basileji, Magdeburgu, Berlíně a nyní i v Praze a na produkci hudebních 
nahrávek. Basilej má v mecenášství dlouholetou a slavnou tradici. Podpora 
Paula Sachra zde např. za druhé světové války zachránila mnoho skladatelů, 
mezi nimi i Bohuslava Martinů, stala se podnětem ke kompozici řady děl. 
Starat se o své město a podporovat kulturu zde patří k povinnostem lidí, 
kteří finančně prosperují a z takovýchto zdrojů zde byla např. nedávno finan-
cována i zbrusu nová moderní hudební knihovna.

Hudebníci účinkující na dnešním koncertě jsou nejen skvělými komorními 
hráči, ale vynikají ještě v celém spektru dalších činností. Karel Valter je tak 
nejen vynikající flétnista, ale také úspěšný dirigent a vyhledávaný hudební 
režisér, Marc Meisel hraje nejen na cembalo, ale i varhany a je pořadatelem 
koncertní řady, Ilze Grudule zase právě pracuje na výzkumném projektu 
týkajícím se doposud neznámého italského skladatele Cossoniho.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 12. dubna v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Hudba v refektáři
J.S. Bach, C.P.E. Bach, G.P. Telemann

Karel Valter - flauto traverso
Cilka Valter - barokní housle
Ilze Grudule - barokní violoncello
Marc Meisel - cembalo

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Slovo k programu:

Georg Philipp Telemann a Johann Sebastian Bach byli blízcí přátelé. V době 
jejich kapelnického působení v rezidencích rodů Wettinů - Eisenachu a Vý-
maru - byli oba úzce propojeni i na poli uměleckém. V březnu 1714 se Tele-
mann účastnil křtu Carla Philippa Emanuela jako kmotr. Tohoto Bachova 
syna Telemann dlouhodobě podporoval a ten mu zase oplácel čilým zájmem 
o jeho tvorbu. Roku 1768 se pak Philippe Emanuel stal Telemannovým 
nástupcem na postu ředitele hudby v Hamburku. 

Dnešní koncert rámují dvě skladby ze sbírky kvartetů G.P.Telemanna pub-
likované roku 1730 v Hamburku. Z této sbírky zazní na dnešním koncertě 
Sonáta A Dur a Suita h moll. Formy suity, koncertu a sonáty provázejí celou 
sbírku a první z nich jsou pak komponovány ve francouzském stylu, druhé 
dvě v italském. Johann Joachim Quantz, učitel flétny Friedricha II a vysoce 
ceněný hudebník na pruském dvoře, tuto Telemannovu sbírku zmiňuje ve 
svém Pokusu o návod, jak hrát na flauto traverso (1752): „Sonáty pro tři 
koncertující nástroje (Telemannovy quartety) jsou prubířským kamenem 
pravého kontrapunktisty“. Právě způsob, jakým se skladateli podařilo sklou-
bit přísná pravidla fugy s dobrým vkusem a muzikalitou, zde Quantz sh-
ledává obzvlášť vydařeným.

V Telemannově tvorbě získává příčná flétna od 20. let 18. století stále 
prominentnější roli. Ve sbírce Harmonischer Gottesdienst je flétna obsazena 
v dobré čtvrtině sonát a od třicátých let sotva nalezneme sbírku, kde by 
nějaká flétnová lahůdka chyběla.
V Musique de Table, vydané roku 1733, vyžaduje v Ouvertuře dokonce dvě 
flétny a například v Kvartetu e moll, který dnes také uslyšíte, ji nechá zaznít 
ve vyváženém rozhovoru s houslemi a violoncellem.

Triosonáta G Dur pochází z nedokončeného rukopisu ze 30. let 18. století. 
Způsob, jakým je napsána, vzbuzuje domněnku, že mohlo jít o skladatel-
ské cvičení spočívající v dokomponování horních hlasů k danému basovému 
partu – a dost možná kompoziční úkol pro Carla Philippa Emanuela Bacha. 
V každém případě existuje sonáta od Johanna Sebastiana s úplně stejným 
basem (Sonáta G Dur pro housle a basso continuo BWV 1021). Variantou 
tohoto tria je také sonáta F dur pro housle a obligátní cembalo BWV 1022. 
Carl Philippe Emanuel skládal ve svých berlínských letech (1738-1768), kdy 
působil jako cembalista na pruském dvoře, také sonáty pro nejrůznější ob-
sazení a mezi nimi i tria pro příčnou flétnu, housle a obligátní cembalo. K 
této zvláštní formě, kdy cembalo vystoupí ze své tradiční role hráče basové 
linky a akordů a ujme se sólového partu, se řadí i Sonáta D Dur dnešního 
koncertu.

Děkujeme paní Ute Poetzsch (Zentrum für Telemann-Pflege und 
--Forschung, Magdeburg) za podklady k průvodnímu textu.
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Program:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)/ 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Triosonáta G Dur BWV 1038
Largo - Vivace - Adagio - Presto

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Kvartet e moll TWV 43:e2, ze sbírky Tafelmusik III
Adagio - Allegro - Dolce - Allegro

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonáta pro obligátní cembalo a flétnu D Dur, Wq. 83
Allegro un poco - Largo - Allegro

Georg Philipp Telemann

Suita h moll pro flétnu, housle, violoncello a basso continuo TWV 43:h1,
ze sbírky Quadri/ Pariser Quartette I

Prelude, Gaiment - Air, Modérement - Rejouissance - Courante - Passepied

Georg Philipp Telemann

Sonata prima A Dur TWV 43:A1, ze sbírky Quadri/ Pariser Quartette I
Soave - Allegro - Andante - Allegro

Německé dvoumanuálové cembalo podle originálu Michael Mietke 1710,  
postavené v cembalové dílně Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl. 

www.harpsichord.cz
Děkujeme za laskavé zapůjčení!
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9. koncert cyklu - květen
Antonia Vivaldiho – „rudého kněze“ z Benátek, jak se mu přezdívalo – není 
jistě třeba představovat. Originalita, energetický i emotivní náboj jeho děl i 
chytlavost melodií, rafinované využití barev a technických možností nástrojů 
jsou atributy jeho děl všeobecně známé.

Na květnovém koncertě zazní několik Sonát pro housle a cembalo op. 2
v podání vynikající japonské houslistky Miki Takahashi. Tato mladá hudeb-
nice je ověnčena fantastickými oceněními (nechybí zde první cena na 
nejprestižnější soutěži staré hudby v Bruggách). To co však posluchače zau-
jme na jejím přednesu především nejsou efekty, suverenita ani akrobatické 
výkony, ale to, že hraje opravdu nádherně.

Antonio Vivaldi zkomponoval přes 800 skladeb – jednu krásnější než druhou. 
Ani jedna však není pro cembalo. O to větším pokladem bylo objevení tzv. 
Ann Dawson´s book, hudebního pramene, který se nyní nachází v Man-
chester Central Library. Tuto sbírku pořídila současnice Antonia Vivaldiho 
– anglická lady Ann Dawson na jejích cestách po Itálii. Obsahuje mimo jiné i 
její přepisy Vivaldiho koncertů op. 3 (L´estro armonico). A protože byla sama 
vynikající cembalistka, stojí opravdu zato. V barokním refektáři je tak můžete 
slyšet vůbec poprvé v Čechách v podání Aleny Hönigové.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 10. května v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Hudba Antonia Vivaldiho
v originále i v dobových transkripcích

Miki Takahashi - barokní housle
Alena Hönigová - cembalo

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Sonata D Dur  pro cembalo solo* (dle koncertu op.3/9, RV 230)

Allegro-Andante-Allegro

Houslová sonáta d moll, op. 2,  č. 3, RV 14

Preludio Andante – Corrente Allegro – Adagio – Giga Allegro

Sonata F dur pro cembalo solo* (dle koncertu op.3/7, RV 567)

Andante- Adagio, Allegro-Adagio, Allegro

Sonata D Dur  pro cembalo solo* (dle koncertu op.3/12, RV 265)

Allegro-Largo-Allegro

Houslová sonáta a moll op. 2: č. 12, RV 32

Preludio Largo – Cappricio Presto - Grave – Allemande Allegro

*Ann Dawson´s book, Manchester Central Library (první polovina 
18.stol)

Srdečné díky za podporu naší řady patří Ministerstvu kultury ČR a 
panu lic. phil. Pavlu Lavičkovi.
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10. koncert cyklu - červen

Červnový koncert v Dominikánské 8 je věnován středověké hudbě. 
Nepředstavujte si však žádné píšťalky a bubínky, jak je známe z historických 
filmů, případně z návštěv hradů a zámků.

Hudba 14. a 15. století je právě tak dramatická a virtuosní jako každá jiná, její 
zvukovost však nabízí fascinující, pro nás neobvyklé barvy.

Ensemble Perlaro objevil speciálně pro tento program několik hudebních 
perel: Na koncertě uslyšíme části mší z raného 14. století od Gherardella da 
Firenze, díla skladatelů ovlivněných “novým” stylem ze severu (Mediolano), 
ale i hudbu tzv. “sladkého nového stylu” (dolce stil nuovo). Jeho hlavním 
představitelem byl v literatuře například Dante Alighieri. Právě tak jako lit-
eratura i hudba tohoto období je plná symbolů, živých obrazů a bezmála 
nekonečných přirovnání o podobách lásky.

Tento koncert pořádáme ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem 
pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby 
a s podporou Ministerstva kultury ČR.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 14. června v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Lucente stella
hudba 14. a 15. století

Ensemble Perlaro (CH)
Lorenza Donadini - um. vedení

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Agnieszka Budzinska-Bennett – zpěv
Lorenza Donadini –  zpěv a umělecké vedení

Daniel Issa – zpěv
Marc Lewon – loutna, kvinterna a zpěv

Baptiste Romain – fidula

Anonym    Altissima stella lucente (Lauda)
Firenze, laudario Magliabechiano II, I, 122
Anonym    Kyrie (Rondello)
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Urb. Lat. 1419
Anonym    Gloria
Gubbio, Archivio di Stato, Corale O
Hubertus de Salinis   Credo
(zač. 15. stol.) Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale,
Mediolano    Sanctus
(konec 14. Stol.) Oxford, Bodleian Library, Can. Pat. Lat. 229
Gherardello da Firenze  Agnus Dei
(ca. 1320-1362) Paris, Bibl. National, fonds italien 568
Anonym    Deo gratias
Parma, Biblioteca Palatina, ms. 983

Anonym    La manfredina, la rotta della manfredina*
London, British Museum, ms. add. 29987
Jacopo da Bologna   Sotto l’imperio del possente prince
    (Madrigal)
(ca. 1340-1360) Paris, codice Reina, n.a.fr. 6771
Francesco Landini   Adiu, adiu, dous dame
(1325-1397) Firenze, Codice Squarcialupi 87

Anonym   Lucente stella (Ballata)
Roma, Codice Rossi 215
Giovanni da Firenze   O perlaro gentil (Madrigal)
(působil 1340-1350) Firenze, Panciatichiano 26
Vincenzo da Rimini   Ita se n’era star
(působil v druhé pol. 14. stol) (Istampita B. Romaina na tento madrigal)
Paolo da Firenze   Godi, Firençe (Madrigal)
(ca. 1355-1436) Paris, Bibl. National, fonds italien 568

Tento koncert pořádáme ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem 
pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby 
a s podporou Ministerstva kultury.
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11. koncert cyklu - Do ut des
Historka o návštěvě Johanna Sebastiana Bacha u Fridricha II. Velikého na 
jeho zámku v Sanssouci, kde král vyzval Bach k improvizaci šestihlasé fugy na 
jím navržené „thema regium“, je všeobecně známá. J. S. Bach okamžitě roz-
poznal, že takto složité téma je ke spontánní improvizaci nevhodné a pohotově 
zvolil téma jiné. Po svém návratu do Lipska však královu žádost splnil a zkom-
ponoval „Hudební obětinu“, kterou také Fridrichovi věnoval.
 Proč zvolil název „Hudební obětina“ není známo. Chtěl Bach takto poctít 
krále, který hrál skvěle na flétnu? Nebo to měla být narážka na „chyták“, 
který Fridrich Veliký na Bacha vymyslel, a jehož „obětí“ se skladatel měl stát? 

Anebo zde sehrálo roli, že J.S. Bach za své vystoupení v Sanssouci ani za svou 
kompozici nedostal žádný honorář?

Princip „oběti“ se vyjadřuje v latině slovy „do ut des“, což by se dalo přeložit 
jako „dej, aby ti bylo dáno“. Užívalo se to ve světském i duchovním kontextu 
všude, kde někdo něco obětoval (zvíře, čas nebo i vlastního syna). Do-ut-des 
můžeme z hudebního hlediska dekódovat jako solmizační slabiky (c-c-des). 
V Hudební obětině J. S. Bacha se tento melodický postup vyskytuje hned 
několikrát (např. v basovém hlasu Kánonu perpetuum). Je to náhoda nebo 
skrytá narážka? Chtěl snad J. S. Bach krále takto upomenout, že mu jeho část 
oběti zůstal dlužen?
Nejen název, ale i dílo samotné, obsahuje řadu významových rovin, které 
byly objeveny až v 19. a 20. století. Zadáním kompozice na téma „Do-ut-
des“ Eriku Oña chce ensemble arcimboldo dále sledovat tuto tajuplnou 
stopu a postavit Hudební obětinu J. S. Bacha vedle současné kompozice, 
která zpracovává stejný hudební materiál v jiném kontextu. Dialog dvou nově 
vytvořených „hádankových kánonů“ by pak měl celý program uzavřít do zce-
la nově vyznívajícího cel ku.
Tento koncert pořádáme s podporou švýcarské nadace Pro Helvetia.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 23. srpna v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

DO UT DES

J. S. Bach a Erik Ońa
Hudební obětina

světová premiéra

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737

Ensemble Arcimboldo
umělecké vedení Thilo Hirsch
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J.S. Bach (1685 – 1750)
Hudební obětina, Canones super thema regium, c-moll, BWV 1079

 
Canon a 2 cancrizans pro flauto traverso a housle

 
Fuga canonica in Epidiapente pro flauto traverso, housle a basso 

continuo
 

Sonáta G-Dur pro violu da gamba a cembalo, BWV 1027
 (Adagio - Allegro ma non tanto - Andante - Allegro Moderato)

 
 Erik Oña (*1961)

 Rätselkanon I (premiéra)
  

Johann Sebastian Bach
 Tříhlasý ricercar z Hudební obětiny pro cembalo solo c-moll, BWV 

1079
 

Erik Oña
 

DO-UT-DES pro flauto Traverso, housle, violu da gamba a cembalo 
(premiéra)

 (Largo assai - Allegro - Adagio - Allegro)

----------- 

Johann Sebastian Bach
Sonáta E-Dur pro flauto traverso a basso continuo, BWV 1035

 (Adagio ma non tanto - Allegro - Siciliano - Allegro assai)
  

Erik Oña
 Rätselkanon II (premiéra)

  
Johann Sebastian Bach

 Triosonáta c-moll z Hudební obětiny, BWV 1079
 (Largo - Allegro - Andante - Allegro)

 
 Canon perpetuus
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12. koncert cyklu - září

Sprezzatura je italský termín, který se dá těžko přeložit do češtiny. Vyjadřoval 
pojmy jako přirozenost, lehkost, grácie, výrazuplnost ale i efektnost. Všechny 
tyto atributy měly provázet improvizace nejlepších instrumentalistů raného 
baroka.

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro zdobení (neboli diminuce) byl v této 
době dechový nástroj, zvaný cink nebo cornetto. Jeho zvuk fascinoval řadu 
autorů, velmi se totiž podobá lidskému hlasu a o jeho nádheře nalezneme 
zmínku v řadě traktátů. Na zářijovém koncertě nám tento „nebeský“ nástroj 
představí Richard Šeda. Raně barokní příběhy nám bude vyprávět s neméně 
královským nástrojem barokní harfou Kateřiny Ghanudi. Na virginal je do-
provodí Alena Hönigová.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 23 září v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Sprezzatura
hudba raného baroka

Kateřina Ghannudi - barokní harfa
Richard Šeda - cornetto
Alena Hönigová - virginal

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Anonym - Aria di Firenze, 16./17. století
improvizace Richard Šeda

Giovanni Pierluigi da Palestrina/Gio. Battista Bovicelli (ca 1550-1594)

Io son ferito/ Ave verum corpus

Ascanio Mayone (ca 1565-1627)

Toccata terza, 1603

Antonio Brunelli(1577-1630)

O quam suavis est Domine spiritus tuus, 1626

Giovanni Maria Trabaci (ca 1575-1647)

Toccata Seconda e Ligature per l´Arpa a 4, 1615

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Aria di Romanesca

Lodovico Grossi da Viadana (ca1560-1627)

Duo Seraphim, 1614
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13. koncert cyklu - říjen

Hudební baroko máme asi všichni pocitově spojené se starou Evropou. 
Jezuitští a františkánští misionáři však toto hudební umění přinesli i do Jižní 
Ameriky. Například v Argentině tak vznikla osobitá barokní kultura spoju-
jící italské, španělské, francouzské, ale i anglosaské vlivy s kořením Nového 
světa.

V Dominikánské 8 nám magickou atmosféru argentinského baroka přiblíží 
Barbara Kusa a Federico Yacubson, tamní rodáci, dnes působící v Paříži.



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 11. října v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Argentinská mystéria
hudba latinskoamerického baroka

Barbara Kusa - soprán
Federico Yacubson - viola da gamba
Alena Hönigová - cembalo

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Claudio Monteverdi (1567-1643)
Jubilet

Andrea Falconieri (ca 1586-1656)
La soave melodia

Giovanni Felice Sances (1600–1679)
Pianto della Madona (Stabat mater)

Marin Marais (1656-1728)
Prélude et Chaconne

Louis-Nicolas Clérambault (1676 - 1749)
Regina coeli

Anonyme
Jacaras/Paradetas

Domenico Zipoli (1688-1726)
Beatus ille servus

Andrés Flores
A Granada zagales

Anonyme
Folias

Domenico Zipoli
Zoi Paqui/ Ad Mariam

Anonyme
Juguetico de fuego (1702)

 i
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14. koncert cyklu - listopad



Cyklus barokní hudby

čtvrtek 8. listopadu v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Labyrint a ráj
francouzská hudba vrcholného baroka

Saint Colombe, De Visée,
Marin Marais, Jean Gaultier

Ulrik Gaston Larsen - loutna
Marie Larsen - viola da gamba

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Dvůr Ludvíka XIV. byl neodmyslitelně spjat s hudbou - hrála se v kapli právě 
tak jako v divadle, v salónu stejně jako v parku. Nemohla chybět při slavnost-
ních obřadech – při smutečních tak například zaznívalo takzvané “tombeau”, 
hudební pocta zesnulé významné osobnosti.
Francouzské specifikum - záliba pro jemné nuance zvuku vedla hudebníky 
nejen k vyjadřování abstraktních pocitů, ale i k ztvárnění zcela konkrétních 
jevů či situací. Skladatelé obklopující krále napodobovali ve svých kompoz-
icích prakticky vše - lidské hlasy, zvuky v přírodě, nejrůznější nálady, ale i 
např. zvuk kastanět, vřavu válečné bitvy anebo Versailleské jeskyně či laby-
rint. 
Zvukomalebná schopnost hudby je také tématem listopadového koncertu. 

Uslyšíme na něm stěžejní nástroje tamní provozovací praxe - loutnu, barokní 
kytaru a violu da gamba.
Jsou to nástroje nejen ideální k doprovodu lidského hlasu, ale mají i vynika-
jící možnosti k přednesu sólového repertoáru. Právě viola da gamba byla v 
tehdejší Francii jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro její schopnost na-
podobit lidský hlas.
Téma Labyrintu je jedním z nejkrásnějších: vypráví o člověku hledajícím, 
vyrážejícím na svou pouť zvesela a snad i s  trochou naivity. Na své cestě 
ovšem potkává nejednu těžkost, bojuje s únavou a nejistotou, ztrácí cestu, 
volá o pomoc.
Nechybí tu ovšem ani nalezení hledaného a šťastný konec a nejlépe návrat na 
místo, odkud člověk vyšel. 
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François Couperin (1668 – 1733)
1ere Suite de Pieces de violes

Prélude – Allemande – Courante – Sarabande - Gavotte

Marin Marais (1656 – 1728)
Tombeau pour Mr St Colombe

Robert de Visé (ca 1655 – 1733), Ennemond Gaultier (1575 
– 1651)

René Mézangeau ( tvořil v l. 1567 – 1638), Jacques Gallot 
(† 1690)

Suite pour théorbe seule
Prélude - L´immortelle - Sarabande de Mezangeau - Les 

Castagnettes

Marin Marais
Les voix humaines

Francisco Corbetta (1615 - 1681)
Caprice de chaconne

Marin Marais
Gavotte et Petit rondeau

Marin Marais
Le Labyrint
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15. koncert cyklu - prosinec

Světla, záře, lampičky, hvězdy, jezera či tůně – všemi těmito poetickými názvy 
označovali básníci oči.
Nalezneme je i v libretech italských barokních kantát. Jsou to nejčastěji oči 
milované ženy, vnímané jako vhled do její duše anebo naopak z nitra navenek 
jako náhled vlastní duše na tento svět. Mohou vyzařovat naději nebo uhra-
nout, mohou být studené či vroucí, mohou konejšit či dohánět k šílenství 
O tom, že všechny tyto pocity a krása se dá vnímat a vyjadřovat i bez fyzick-
ého zraku a že na svět se dá „dívat“ i jinak, nás přesvědčí nevidomá zpěvačka 
Pavla Čichoňová. Její nádherný hlas i radost ze života obohatí jistě i náš 
pohled na svět.
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Cyklus barokní hudby

čtvrtek 13. prosince v 19:30 hod
barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Oči mé duše

kantáty G. F. Händela vzývající oči 
jako okno do duše v podání umělkyně, 
která vnímá svět barevně a emotivně

i bez fyzického zraku

Pavla Čichoňová - soprán
Alena Hönigová - cembalo

vstupné 230/ 120 Kč (studenti, důchodci)
večerní pokladna od 18:30
rezervace online na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
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Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Preludium (Lesson No 6)

O numi eterni HWV 145

Recitativ- Adagio - Allegro – Recitativ – Furioso - 
Larghetto – Recitativ – Arioso

Aria from Rinaldo for cembalo solo

Stelle, perfide stelle HWV 168

Recitativ – Largo assai – Recitativ – Allegro



www.dominikanska8.cz
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

57

O Numi Eterni! O Stele, stelle!
Che fulminate empi tiranni,
Impugnate a' miei voti
Orridi Strali:
Voi con fochi tonanti
Incenerite il reo Tarquinio 
e Roma.
Dalla superba chioma Omai traboc-
chi il vacillante alloro
S'apra il suolo in voragini
Si celi, con memorando esempio
Nelle viscere sue l'indegno e l'empio.

2. Aria
Già superbo del mio affanno
Traditor dell'onor mio
Parte l'empio, lo sleal.
Tu punisci il fiero inganno
Del fellon, del mostro rio
Giusto Cie, parca fatal!

3. Recitativo
Ma voi forse nel cieloPer castigo 
maggior del mio delitto,
State oziosi, o provocati Numi:
Se son sorde le stelle
Se non mi odon le sfere
A voi Tremende Deità
Deità dell'abisso mi volgo
A voi, a voi spetta del tradito onor 
mio far la vendetta.

4 - Aria
Il suol che preme,
L'aura che spira
L'empio romano
S'apra, s'infetti.
Se il paso move,
Se il guardo gira,
Incontri larve, Riune aspeti.

Recitativo
Ah! che ancor nell’ abisso dorman le 
furie, i sdegni e le vendette. 
Giove dunque per me non ha saette, 
e pietoso l’inferno? Ah! ch’io già 
sono in odio al Cielo 
ah! dite: e se la pena non piomba sul 

Ó světla věčná! Ó hvězdy!
jež bleskem zasahujete ničemníky, 
uchopte, na má přání,
strašlivé šípy :
Ohněm hromovým obraťte v popel 
krále Tarquinia i Řím.

Z pyšné kštice strhněte chvějící se 
vavřín, otevřete propasti země a 
pro věčnou výstrahu, svrhněte v její 
útroby
nehodného bezbožníka!

Zhrdaje mým zármutkem,
poskvrniv mou čest prchá, 
věrolomný…
Ztrestej ten zločin netvora, 
spravedlivé nebe, osudová smrti!

Ale vy snad tam v nebesích, 
s trestem mého zneuctění zahálíte, ó 
marně vzývaná božstva:
Nevyslyší-li mne hvězdy,
ani nebes sféry,
pak k strašlivým Bohům,
Bohům podsvětí se obrátím –
je budu žádat o pomstu.

Zem, po níž bezbožný Říman kráčí, 
nechť se otevře,
vzduch který dýchá,
nechť ho otráví!
Kam se obrátí, kam pohlédne nechť 
přízraky a rozvaliny spatřuje!

Ach, v podsvětí, kde furie hněvu a 
pomsty spí! 

Jupiter ani milosrdné peklo nemají 
pro mne šípů? 
Ach, řekněte přece nebesa, té na 
kterou padla Vaše nevole: 
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Nepadá-li trest na hlavu mou, proč 
mě trestají mé výčitky?

Ty /výčitky/, jež duši mou zoufalou 
trýzní. 
Však dýku již neohroženě
třímám.
a na mé mtrvé tělo nechť padne 
vina.

Vám, otče, choti, Říme a světe 
předkládám své umírání : 

Budiž mi odpuštěn ten skutek
znesvěcující, jímž jsem nedobrovolně 
poskvrnila naši čest, a provinila se 
dalším, opovrženíhodným zločinem: 
Váhala jsem se zabít, ještě než byl 
onen čin dokonán, odpusťte.

Již v mou hruď se dýka noří, cítím, 
jak se mé srdce chvěje, ale spíše 
žalem nad mým pádem než hrůzou 
z blízké smrti. 

Však pokud mi nebylo dáno 
potrestat násilníka zde,
pomstím tento zločin mnohem 
krutějším činem: 
zuřící, krutá přímo z podsvětí se 
pomstím!

                                                                             

Hvězdy, zrádné hvězdy, ničemný 
osude ! Hle, hodina se přiblížila, 
určená mému odchodu,
či spíše, mé smrti.
Opouštím vás, kvetoucí břehy 
Tibery, drahé hradby,
skaliska milovaná - vás ztrácím.
Ale i když se můj krok vzdaluje, má 

mio capo 
a’ miei rimorsi é rimorso il poter di 
castigarmi.
Arioso
Questi la dissperata anima mia 
puniscan, si, si, 
Ma il ferro che già intrepida stringo
Aria 
Alla salma infedel porga la pena.

Recitativo
A voi, a voi, padre, consorte, a Roma, 
al mondo presento il mio morir; 
mi si perdoni il delitto essecrando 
ond’ io macchiai involontaria il nos-
tro onor, 
un’ altra più detestabil colpa di non 
m’aver uccisa pria del misfatto mi si 
perdoni.

Arioso
Già nel seno comincia a compir 
questo ferro i duri uffizii;
sento ch’il cor si scuote più dal do-
lor di questa caduta invendicata, che 
dal dolor della vicina morte.

Ma se qui non m’é dato castigar il 
tiranno, 
opprimer l’empio con più barbaro 
essempio, 
perch’ei sen cado estinto stringerò a 
danni suoi mortal saetta, 
e furibonda e cruda nell inferno 
farò la mia vendetta.

Stelle, perfide stelle

1. Recitativo
Stelle, perfide stelle! iniquo fato!
ecco giunta quell’ora
prefissa al mio partire
o pure al mio morire.
V‘abbandono, del Tebro
spiagge fiorito e belle,
care mura vi lascio,
sassi amati vi perdo.
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Ma se lungi va il piede,
resta eterna con voi la mia gran 
fede.

2. Aria
Se vedrà l’amena sponda crescer 
l’onda, dite pur ch’è il pianto mio.
S’udiran la selva, il prato zeffir gra-
to, son sospir ch’al Tebro invio.

3. Recitativo
Dove rivolga il passo,
lo sa il Ciel, ma ogni sasso
bagnato dal mio pianto
v’additerà il sentiero:
il mio dolor più fiero
mi dice e fa temer, ch’al mio ritor-
no
il mio sol più non splenda al Tebro 
intorno.
Taci, mia lingua, taci
l’ardor che ti consuma,
già che nell’ore estreme all’idol mio
non devo con un bacio
scoprir l’amore, e dar l’ultimo ad-
dio.

4 - Aria
Quando ritornerò,
se in voi ritroverò
l’amato mio tesor,
sarò felice.
Sperando soffrir,
tacendo l’amerò,
ma di scoprir l’ardor mio
cor non lice.

nehynoucí věrnost s Vámi zůstane 
navěky.

Uvidíte- li, mé břehy, jak se k Vám 
zdvíhá vlna, vězte, že to je pláč můj.
Uslyší-li háj i luh něžný vánek, bu-
dou to mé vzdechy, jež Tibeře posí-
lám….

Kam se kroky mé obrátí, ví Bůh.
Však každý kámen, zkrápěný mými 
slzami, vám ukáže stezku, jíž se 
ubírám.
Můj divoký žal mě nutí
k obavám, že při návratu už mé 
slunce nebude více ozařovat břehy 
Tibery.
Mlčte moje rety,
mlč žáre, jež vás  spaluje,
ani teď v hodině nejzazší -         
nesmím ani jedním polibkem zjevit 
svou lásku mému milovanému
a dát tak poslední sbohem.

Když se vrátím
a naleznu ve vás
poklad můj milovaný,
budu šťastna.
Doufajíc, budu trpět,
mlčky budu milovat,
avšak odhalit mou vášeň,
se mému srdci nesluší.  

inspirováno překladem Jiřího 
Kotouče
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V. Interpreti

Marni Schwonberg

Německou sopranistku, Marni Schwonberg, zavedl zájem o barokní hud-
bu na Scholu cantorum basiliensisdo Švýcarska, kde vystudovala u Evelyn 
Tubb, Ulricha Messthallera a Gerd Türka. Zúčastnila se zde mnoha projektů 
a kursů, také pod vedením Anthony Rooleyho. Cenné zkušenosti a inspira-
ci načerpala také na kursech u profesorů jako Jessica Cash, Ulf Bästlein a 
Charles Spencer.
Marni Schwonberg je pravidelným hostem  renomované koncertní řady 
„Freunde der alte Musik“, často pracuje s Anthonym Rolleym a Gerdem 
Türkem, je členkou řady souborů např. Cantus firmus Solothurn nebo Le 
Cœr Passionné. Marni Schwonberg se věnuje především německému a ital-
skému operní mu i komornímu repertoáru. Vystoupila např. v opeře Arianna 
od G. F. Händela v Theater Basel nebo Pucciniho La Checcina nebo v pro-
jektu Vanitas“v divadle Gare du Nord. Marni Schwonberg je žádanou ba-
chovskou sólistkou a právě tvorba J. S. Bacha, G.F. Telemanna patří k jejímu 
nejoblíbenějšímu repertoáru.

Alena Hönigová
 
vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze ( u Giedré 
Lukšaité Mrázkové a Zuzany Růžičkové, generálbas u Václava Lukse). V 
letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis, kde 
se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci. (Její učitelé byli 
Andrea Marcon, Edoardo Tobianelli, Jesper Christensen a další). Svoje stu-
dium zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) 
o sbírce „Haschirim ascher lischl’lomo“ od Salomona Rossiho.
 V roce 2001 vyhrála se souborem La Vinciolina cenu festivalu v Göttingen. 
Od téhož roku do roku 2009 pracovala na Schole cantorum basiliensis jako 
docentka.
 V roce 2002 založila Ensemble Muscadin. Vedle běžné koncertní činnosti zre-
alizovala roku 2006 také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, 
zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně koncertuje jako sólistka 
na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Od 
roku 2004 do roku 2010 organizovala v Basileji koncertní řadu v kostele sv. 
Leonharda.
  roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti 
CD “Seicento im Lombardei“ (2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bacho-
vské CD pro francouzský label Edition du nopal a 2009 nahrávku vokálních 
a instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics, CH). Její poslední 
nahrávka patří dílu J.L.Dusíka pro fortepiano (Koramant Records, CH). Od 
září roku 2011 vede také koncertní řadu duchovní hudby v refektáři do-
minikánského kláštera sv. Jiljí v Praze (www.dominikanska8.cz).
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Iva Lokajíčková

získala stipendium a cenu Richard Carne Award na londýnské Royal College 
of Music, kde studovala zobcovou flétnu u Ashleyho Solomona a Juliena Fel-
trina a barokní hoboj u Gail Hennessy. V roce 2009 zde také získala diplom. 
Iva koncertovala s cembalisty jako Gary Cooper nebo David Wright. Také 
založila vokálně-instrumentální soubor Tre fontane (Londýn), s kterým in-
terpretovala především méně prováděnou středověkou a renesanční hudbu.
Iva je vyhledávaná sólistka i komorní hráčka. Vystoupila na tak prestižních 
místech jako je londýnská Cadogan Hall (PROMS), St-Martin-in-the-Fields 
nebo Handel House.
Iva se zajímá o vliv hudby na zdraví člověka. Dlouhodobě spolupracovala s 
organizací Joy of sound. V současnosti se aktivně podílí na rozšíření činnosti 
britské organizace Live Music Now do České republiky.
Je velmi vděčná panu Philipu Carnemu a Tudeley Festivalu za jejich pod-
poru.
www.ivalokajickova.com

Transitus irregularis

vznikl spontánně a nenápadně. Čtyři přátele dala dohromady chuť zkusit 
něco jiného, nepatřičného a snad i neotřelého. Potkaly se světy ponejvíce 
barokní a jazzové hudby, které jsou v mnohém spřízněné a vzájemně se oslo-
vují. Připomínají rozhovor cizinců a domorodců, kteří si co chvíli mění role 
a přímo prahnou po ideji hudebního esperanta.
http://transitusirregularis.cz

Nina Marinová

houslistka, zpěvačka. Pochází z muzikantské a houslařské rodiny. Studovala 
houslovou hru u prof. Jozefa Horňáka v Bratislavě, na Konzervatoři Jaro-
slava Ježka v Praze (prof. Mário Illéš) a na Sibelius Academy v Helsinkách 
(prof. Antti Järvellä). Hraje, zpívá, komponuje a baví se v různých hudebních 
seskupeních napříč rozmanitými žánry, např. wrghaPOWU orchestra, Dub 
Artillery, Transitus Irregularis.

Miroslav Nosek

kytarista, skladatel. Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze v obo-
ru skladba (prof. V. Clar), klasická (prof. M. Tesař) a jazzová kytara (prof. 
L. Kočvara). Vyučuje na soukromé základní umělecké škole Music art. Je 
členem několika formací např. Noční Optika, Nedaba, Transitus Irregularis. 
V minulosti účinkoval mj. v uskupeních: Léčba neklidem, Acoustic Joy Q, 
Bo big band.
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Filip Dvořák

cembalista, hudební evangelista. Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. 
V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a au-
tentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. 
G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Je zakladatelem 
barokního souboru Hipocondria ensemble.
Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby. Je členem „jazz-barokní“ for-
mace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v 
cembalářské dílně F. Vyhnálka.

Jan Keller

violoncellista, baskytarista. Studoval na konzervatoři v Praze u prof. Jaro-
slava Kulhana a Akademii múzických umění absolvoval ve třídě prof. Josefa 
Chuchro. Působil jako člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od 
roku 2006 vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Od ledna roku 2011 
je členem České filharmonie. Velkou měrou se věnuje také jazzu např. Jana 
Koubková Quartet, Noční Optika, Transitus Irregularis.

Karel Valter
 
vystudoval příčnou flétnu a dirigování na pražské konzervatoři. Roku 2006 
pak s vyznamenáním ukončil své postgraduální studium na Schola cantorum 
basiliensis (Basilej, Švýcarsko) v oboru barokní příčná flétna neboli flauto 
traverso a o rok později v Luzernu (obor dirigování). Absolvoval též řadu 
mistrovských kursů, které vedli např. Ashley Solomon nebo Barthold Kui-
jken. Od roku 2005 je stálým členem barokního orchestru Capriccio, často 
vystupuje s barokními orchestry La Cetra nebo Freitagsakademie Bern. Jako 
sólista účinkoval s orchestrem Capriccio v četných flétnových koncertech, mj. 
na Dnech staré hudby v Regensburgu, sólově vystoupil také s orchestrem La 
Stagione Frankfurt.
 
Karel Valter je finalistou Mezinárodní Telemannovy soutěže v Magdeburgu 
2009. Ve stejném roce vyhrál v Yorku se souborem Meridiana soutěž Early 
Music Network International Young Artists. Nahrával pro BBC, Bayerischer 
Runfunk, DRS2, Radio Suisse Romande a Český rozhlas, dále pro vydavatel-
ství Tudor (Švýcarsko) a Ars Produktion (Německo).
 
Dirigoval také řadu orchestrů (např. Festival Strings Lucerne, Severočeskou 
filharmonii, Junge Philharmonie Zentralschweiz, Státní filharmonii Košice). 
V poslední době sklidila velký úspěch premiéra soudobé opery „Aloïse“ od 
Thüringa Bräma, jejíž nastudování Karel Valter vedl.
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Cecilie Valter

se po absolutoriu na pražské konzervatoři rozhodla studovat barokní housle 
na Schola cantorum basiliensis u Chiary Bancini. Toto studium završila roku 
2007 sólovým diplomem.
Je členkou barokních orchestrů La Cetra a Capriccio. Se souborem Meridi-
ana vyhrála roku 2007 první cenu na Mezinárodní Telemannově soutěži v 
Magdeburgu a o dva roky později též na York Early Music Network Interna-
tional Young Artists.

Ilze Grudule

se narodila v Lotyšsku, kde také úspěšně zakončila své první studium violon-
cella na Hudební akademii v Rize. Rozhodující pro její další životní osudy 
bylo setkání s cellistou Phillipem Mermoudem (Ženeva), u kterého později 
studovala na Centre de Musique Ancienne de Genève barokní cello. Dále 
pokračovala ve svých studiích  u Christopha Coina na Schola cantorum basil-
iensis, které pak roku 2004 završila diplomem interpretace staré hudby.
Roku 2004 založila Kesselberg Ensemble s cílem uvést lotyšské barokní skla-
datele zpět na koncertní pódia. Dále je členkou barokního orchestru Capric-
cio a Ensemble Proteo. Její uměleckou činnost dokumentují nahrávky pro 
Deutschland Rundfunk, Chandos Records, Symphonia, Philips Records.

2005 založila Barokní dny v Rezekne (Lotyšsko) a od roku 2008 je také hostu-
jící profesorkou na oddělení staré hudby Lotyšské hudební akademie v Rize.  
Její bohatá umělecká a peda gogická činnost jí zavedla např. až do Bogoty 
nebo Kijeva, kam byla pozvána vyučovat na mistrovských kurzech.

Marc Meisel

se narodil roku 1980 ve Francii. Studoval cembalo u Elisabeth Joyé a Jörga-
Andrease Böttichera a varhany u Odile Bailleux a Jean-Claude Zehndera. Svá 
studia zakončil diplomem na Conservatoire National Supérieur v Paříži a na 
Schola cantorum basiliensis ve Švýcarsku.
Marc Meisel koncertuje pravidelně jako sólista i hráč generálbasu s reno-
movanými barokními soubory i orchestry. Od roku 2007 se také pravidelně 
účastní operních produkcí. Mezi jeho nahrávkami figuruje se veroněmecká 
varhanní hudba, anglické varhanní koncerty s Capricciem Basel, cemba-
lové koncerty J. S. Bacha s orchestrem Les Siècles (Francois-Xavier Roth). 
Od roku 2006 je varhaníkem v Reinachu (Švýcarsko), kde také působí jako 
umělecký vedoucí koncertní řady Mischeli-Konzerte.

Miki Takahashi

je houslistka specializující se na dobovou interpretaci. Vystupuje jako sólistka 
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i komorní hráčka po celém světě. V roce 2005 vyhrála první cenu, stejně jako 
zvlášt ní cenu pro stylové zdobení na třetí mezinárodní Telemannově soutěži v 
Magdeburgu. Ve stejném roce se také stala vítězkou jedné z nesprestižnějších 
soutěží na světě – Mezinárodní hudební soutěži Musica Antiqua v Brugách. 
Spolu s první cenou si odtamtud odvezla i cenu publika.
V následujících letech Miki vystoupila jako sólistka na Telemannově festivalu, 
Bachově festivalu v Lipsku, Printemps se Arts – 23.barokní festival v Nantes. 
Debutovala také sólovým recitálem v tokijské Hakuju hall a v Schubertově 
klubu v Minnesotě (USA). Její repertoár sahá od hudby raně barokních za-
pomenutých virtuosů jako Mariniho nebo Pandolfiho až k soudobé hudbě. 
Miki se stala roku 2005 první houslistkou v Academia Montis Regalis Ba-
roque Orchestra Academy, kde také hrála koncert pro dvoje housle Anto-
nia Vivaldiho spolu s Enricem Onofri. Také vystoupila jako sólistka s řadou 
souborů včetně Les Nations Japan, Musica Fiorita (Basilej), Feinstein En-
semble, Leipziger Barockorchester, Il Gardelino (Belgie), Ensemble San 
Soucis Berlin, and Collegium Musicum 90. Je členkou Feinstein Ensemble, 
spoluvedla St. James’s Baroque players a Gabrieli Consort. Pracovala s ta k 
významnými hudebníky jako Marcel Ponseele, Jan de Winne, Lorenzio and 
Vittorio Ghielmi, Jean Lamon, Elisabeth Wallfisch, Andrew Manze, Alfredo 
Bernardini, Simon Standage, Amandini Bayer, Martin Feinstein, Catherine 
Manson, Mauris Steger and Richard Gwilt.
Paní Takashi se narodila v Japonsku a má za sebou studia u Koichiro Harada 
na Toho-Gakuen University of Music. Dále pokračovala v Torontu u pro-
fesora Lorand Fenyves na Glenn Gould School Toronto a na University of 
Toronto. Přitom se vzdělávala v interpretaci staré hudby u Kevina Mallona. 
Její další studia jí vedly do Berlína, kde svá studia zakončila u Irmgard Hunt-
geburth na University of Arts in Berlin.
Její studia v různých zemích s různými učiteli probudily její zájem o učení jako 
takové. 2006 a 2007 vyučovala Miki na mistrovských kursech na debrcínské 
univerzitě (Maďarsko) a na St. Paul Conservatory of Music in Minnesota, 
USA. Opakovaně se vrací kvůli koncertům a mistrovským kursům na Taipei 
National University of Arts a Tainan National University of Arts v Taivanu.

Lorenza Donadini 

vystudovala hudební vědu na Univerzitě Basel u prof. J. Willimanna a prof. 
W. Arlta. Své studium zpěvu se zaměřením na hudbu středověku a rene-
sance na Schole Cantorum Basiliensis (u R. Levitta, K. Dineen a D. Vellarda) 
zakončila s vyznamenáním roku 2007. Krom toho studovala belcanto u S. 
Hasellhoffa a dále se specializovala na Conservatorio della Svizzera italiana u 
L. Castellani. Vystupuje jako sólistka i v rámci různých souborů, např. Coro 
della Radio Svizzera (Fasolis), Ensemble Peregrina (Budzinska-Bennett), Vox 
Humana (De Corcuera), Cantica Symphonia (Maletto). 2004 založila svůj 
vlastní soubor - ensemble Perlaro, který se specializuje na hudbu italského 
Trecenta a Quattrocenta. Cíl souboru je realizovat tento repertoár v jeho 
plné emocionální síle, a to na základě hluboké analýzy poetických textů i 
dobových spisů. CD „Sotto l’imperio del possente prince“, které soubor před 
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nedávnem natočil u vydavatelství Pan Classics sklízí vynikající ohlas.
 
  
Agnieszka Budzińska-Bennett
 
studovala nejprve klavír (na konzervatoři ve Štětíně, diplomována roku 1992) 
a poté hudební vědu (univerzita v Posen), kde roku 2010 promovala. 1997-
2001 absolvovala postgraduální studium zpěvu na Schole Cantorum Basil-
iensis (u R. Levitta, D. Vellarda, E. Tubb) a v letech 2001-2006 soukromně 
studovala u Stefana Haselhoffa. 2011 se dále vzdělávala u A. Rooley und E. 
Tubb (Master, Schola Cantorum basiliensis). 2002/2003 zde byla docentkou 
hudby středověku a renesance a v letech 2001-2004 pracovala jako asistentka 
v mikrofilm-archivu Hudebně-vědeckého institutu Univerzity v Basileji. 

Pedagogická práce, přednášky a kursy ji zavedly na univerzity v Tartu, Posen 
a Lipsku. Od roku 2011 je členkou výzkumného oddělení Schola cantorum 
basiliensis (SNF - podpora a výzkum akvitánské hudby 12. století). Je také ve-
doucí ensemble Peregrina, který se specializuje na vokální hudbu středověku, 
a s nímž natočila řadu CD, oceněných mimo jiné i prestižní cenou ECHO-
KLASSIK 2009. www.peregrina.ch
 
  
Daniel Issa – Tenor,
 
narozen v Brazílii, nejprve vystudoval architekturu na univerzitě v São Paulo. 
Jeho zájem o zpěv ho pak přivedl do Švýcarska, kde získal diplom na Schole 
Cantorum basiliensis i Hudební akademii v Luzernu. Spolupracoval s řadou 
slavných souborů staré hudby, k jeho oblíbenému repertoáru patří např. 
Evangelista z Bachových Janových pašijí, Monteverdiho Mariánské nešpory, 
ale i Strawinského Svatba a vystupuje také v operních produkcích. Spolu-
pracoval na nahrávkách pro vydavatelství ORF, Deutsche Harmonia Mundi, 
Arcophon, Tactus, Claves, Pan Classics a Disque Office Classique.
 
  
Marc Lewon, 

zpěvák, loutnista a hudební vědec, se po magisterském studiu hudební vědy a 
staro-germanistiky na univerzitě v Heidelbergu) rozhodl věnovat středověké 
hudbě. Své studium loutny, fiduly (vielle) a zpěvu pak na Schole cantorum 
basiliensis zakončil diplomem s vyznamenáním.
 Marc Lewon je zakladatelem souboru Leones. Koncertuje také s rozličnými 
soubory staré hudby a zúčastnil se řady CD- , rádio- i TV- produkcí. Spo-
lupracuje s předními sólisty jako je např. Andreas Scholl, Crawford Young, 
Benjamin Bagby. 
Dále se věnuje vědecké práci v oblasti medievalistiky (ediční a publikační 
činnost). Je vedoucí řady mistrovských kursů hudby středověku pravidelně 
pořádaných na hradě Fürsteneck, hudební poradce Tage Alter Musik & Lit-
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eratur in Worms a paralelně pracuje na Doctor of Philosophy in Music na 
univerzitě v Oxfordu pod vedením prof. Reinharda Strohma. www.lewon.de 
| www.leones.de
 
 
Baptiste Romain
 
je mnohostranným hráčem na středověké nástroje (fidula, renesanční housle, 
dudy). Po všeobecném hudebním studiu ve Francii (housle, kompozice) se 
začal intenzivně věnovat středověké a renesanční hudbě (Centre de Musique 
Médiévale v Paříži). Další studium ho vedlo na Scholu Cantorum Basiliensis 
a Conservatoire National Supérieur v Lyonu. 
Baptiste Romain se stále zdokonaluje a hledá nové zvukové i technické 
možnosti svých nástrojů. Jeho ideálem je vynikající umělecká úroveň běžná 
v tehdejší dobové praxi. Věnuje se také historické improvizaci a rané instru-
mentaci. Účinkuje na koncertech i nahrávkách s nejrůznějšími soubory staré 
hudby. Vyučuje také středověkou hudbu na universitě v Besançon. Se svým 
vlastním souborem Le miroir de musique letos natáčí první samostatné CD. 
www.miroirdemusique.com

Thilo Hirsch 
 
vystudoval na Schole cantorum basiliensis violu da gamba u Christopha Coi-
na a zpěv u Richarda Levitta a Kurta Widmera. Od roku 1991 je umělecký 
vedoucí ensemblu arcimboldo, se kterým se podílel na řadě koncertů, nah-
rávek pro rozhlas a CD produkcí. 1996 založil Thilo Hirsch divadelní soubor 
TEATRO ARCIMBOLDO, o jehož úspěchu svědčí řada pozvání na festivaly 
i nadšené kritiky. Jeho zájem o vzácné smyčcové nástroje, vedle k výzkumu 
hry na nástroj zvaný tromba marina. Stal se tak jedním z mála expertů pro 
tento neobyčejný, v baroku velmi rozšířený nástroj.
 V letech 2007 až 2009 byl vedoucím výzkumného projektu Národního fon-
du, který realizovala Schola cantorum basiliensis pod názvem “La Grande 
Écurie – výzkum a rekonstrukce nástrojů a jejich repertoáru na dvoře Lud-
víka XIV. a XV.” (www.rimab.ch). Od roku 2011 pracuje na výzkumném 
projektu Scholy cantorum týkajícím se transformace smyčcových nástrojů v 
16. století.
 Thilo Hirsch je také žádaným hráčem, spolupracuje s mnoha mezinárodními 
soubory na koncertech i rozhlasových nahrávkách a CD produkcích. Kon-
certoval po celé Evropě, ale i v severní Africe a v Severní i Jižní Americe.
  
 
Erik Oña
 
se narodil roku 1961 v Córdobě (Argentina). Kompozici a dirigování vystu-
doval na Státní universitě v La Plata a na Státní universitě v New Yorku 
(Buffalo, USA).
Je držitelem řady cen jako např. Forum ‘91 (se souborem Nouvel Ensem-
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ble Moderne) a provedl řadu kompozičních zakázek od mezinárodních 
pořadatelů, souborů i festivalů (De Ijsbreker, Nieuw Ensemble, Stuttgarter 
Oper, Hannoveraner Tage für Neue Musik, Europäischer Musikmonat, En-
semble Intercontemporain, Wittener Tage für Neue Kammermusik, Davos 
Festival, Ensemble Phoenix a Nouvel Ensemble Contemporain). Získal také 
stipendium IRCAM v Paříži (1998), ZKM v Karlsruhe (1998 a 2000) a 
Akademie Schloss Solitude ve Stuttgartu (1995/96)).
 Jako dirigent soudobé hudby vedl Erik Oña více než 150 premiérových pro-
vedení komorní i operní tvorby. Spolupracuje s různými soubory i orchestry 
v Evropě, USA a Jižní Americe, jako např. CEOB (Center for Experimen-
tal Opera and Ballet), Teatro Colon v Buenos Aires, Buffalo Chamber Or-
chestra, JIB Brass Ensemble, The Instrumental Factor, New York New Mu-
sic Ensemble, Buffalo Philharmonic Orchestra, Kammer Ensemble Neue 
Musik Berlin, Champ d’Action, Ensemble Resonanz, a Nouvel Ensemble 
Contemporain. Od roku 1996 je dirigentem Thürmchen Ensemble Köln.
 Jako interpret a dirigent natáčel pro vydavatelství Mode Records, WERGO, 
Col Legno, Frau Musica (nova), Deutschlandfunk a WDR.
 V letech 1989 až 1993 byl profesorem kompozice a instrumentace na Státní 
universitě v La Plata a také hostujícím profesorem kompozice a počítačové 
hudby na Kunitachi College of Music v Tokyu (1995/97/99). Jako profesor 
působil také v Buffalu (USA) a Birminghamu (Velká Británie) Dnes učí 
kompozici na Hochschule für Musik der Musik-Akademie Basel a je zde 
také vedoucím Elektronického studia. Erik Oña je také Honorary Senior 
Research Fellow na universitě v Birminghamu.
  
 
Lenka Torgersen
 
se po studiu na plzeňské konzervatoři a pražské AMU ve třídě prof. V. Snítila 
začala věnovat hře na barokní housle a provozovací praxi barokní hudby.
 V tomto oboru se zdokonalovala v letech 1999-2003 jako studentka Scholy 
Cantorum Basiliensis pod vedením Chiary Banchini. V současné době je 
koncertním mistrem souboru Collegium Marianum, Collegium 1704 a 
La Cetra Barockorchester Basel. Dále pak spolupracuje se soubory Fre-
itagsakademie Bern, Ensemble 415, Ensemble Inegal ad. Spolupracuje s 
předními osobnostmi staré hudby (Ch. Bachini, A. Marcon, A. Cremonesi, 
R. Jacobs, J. Savall ad.) a nahrává pro renomované společnosti jako Harmo-
nia Mundi, Zig-Zag Territoires, Accent, Pan Classics a Supraphon.
 Od roku 2008 vyučuje hru na barokní housle a ansámblovou hru na Týnské 
škole v Praze.
 
 
Katerina Ghannudi

Harfenice a sopranistka Kateřina Ghannudi studovala hru na harfu u Jany 
Střížkové a zpěv u Lenky Pištěcké. S touhou oživit tradici lidového harfen-
ictví v Čechách začala hrát r. 2001 na repliku nechanické harfy z 19. stol. a 
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zároveň hudbu starší i současnou na harfu gotickou a keltskou. Svá harfová 
studia zatím završila absolutoriem bakalářského studijního programu Hra 
na trojřadou barokní harfu pod vedením Loredany Gintoli v italské Veroně 
(Conservatorio di Musica).
Vedle sólového vystupování spolupracuje jako harfenice i jako sopranistka se 
soubory In Cordis Ensemble, Quintana, Laboratorio ‘600, Ritornello, Mi-
chal Hromek Consort a Capella Regia. Její snaha o poznání jiných kultur 
(Mgr. v oboru kulturologie na UK v Praze) ji v minulosti přivedla také ke 
spolupráci s některými soubory věnujícími se worldmusic. S barokní harfou 
se představila zejména na CD Capriccietto Galante (In Cordis Ensemble). 
Dalším pozoruhodným diskografickým počinem Kateřiny Ghannudi je CD 
s názvem Da Mihi Manum (v duu s Michalem Hromkem).
 

Richard Šeda

Po ukončení studia na konzervatoři se začal zajímat o historicky poučenou 
interpretaci staré hudby na zobcové flétny a později na cink. Své studium pak 
rozšířil na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u význam-
né francouzské cinkenistky Judith Pacquier. Vystupuje v mnoha domácích 
i zahraničních seskupeních. V roce 2012 byl přizván  ke spolupráci na kon-
certním turné s významným francouzským zpěvákem Ph. Jarousskym. V roce 
2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, se kterým se věnuje inter-
pretaci hudby 16. a 17. století.

Barbara Kusa

se narodila v Argentině, kde vystudovala sborové dirigování na Universidad 
Católica Argentina a později sólový zpěv v Buenos Aires. V roce 2004 odjela 
do Francie, aby si mohla prohloubit své vzdělání v oblasti staré hudby studi-
em u Alexe de Valera a Hélène Dauphin (cembalo, generálbas) na École na-
tionale de musique de Pantin, kde také získala diplom. Dále se zdokonalovala 
u Renaty Parussel a Rolanda Seilera ve Würzburgu (Německo) a na četných 
dalších mistrovských kursech (Monique Zanetti, Jean-Claude Malgoire, 
Max Von Hegmond a Jordi Savall).
Její repertoár má velmi široký stylový záběr: Sahá od staré hudby až k 
hudební avantgardě. Jako sólistka vystoupila např. v Dido et Aeneas (Pur-
cell), L’Orfeo (Monteverdi), El Rapto di Proserpina (Coppola), Les Indes 
galantes (Rameau), Le Bourgeois Gentilhomme (Lully), Castor et Pollux 
(Rameau), L´ Incoronazione di Poppea (Monteverdi), ale také v Mozartově, 
Brahmsově i Faurého Requiem, v Haydnově Stvoření nebo v Te Deum od 
Brucknera.
V současné době spolupracuje se soubory Elyma (Gabriel Garrido, 
Švýcarsko), La Chimera (Eduardo Egüez, Itálie), Coral Cantiga (Josep 
Prats, Katalánsko), Entheos (Benoit Damant); Coulicam, Les Paladins (Je-
rome Correas), Canticum Novum (Emmanuel Bardon) a Ensemble Cron-
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exos (Francie).
Barbara Kusa natočila řadu nahrávek s dirigenty jako Gabriel Garrido, Ol-
ivier Schneebeli, Eduardo Egüez, Jérôme Correas, Emmanuel Bardon a pro 
vydavatelství K617, Alpha, MA-recordings, Ambronay ad.

Federico Yacubsohn

pochází z Argentiny. Nejprve se věnoval studiu kytary v Argentině a Brazílii 
(Carlos Groissman a Edelton Gloeden), později violy da gamba (Ricardo 
Massun) a loutny (Carlos Yácubsohn).
V improvizaci, harmonii a intrumentaci se dále vzdělával na Instituto de 
Música Contemporánea (EMC - člen Berklee International Network).
V roce 2004 odešel do Francie zdokonalit se ve hře na violu da gamba u 
Nima Bena Davida a v improvizaci u Martina Bauera. Svá studia zakončil 
diplomem na École Nationale de Musique de Pantin se specializací na starou 
hudbu (Alex de Valera) a kompozici (Pascal Zavaro).
Federico pravidelně vystupuje v Evropě i Jižní Americe se soubory Sept 
Mesures de Soie, Claroscuro, La Compagnie de Mars, Entheos (Benoit Da-
mant), Coulicam a Ensemble Cronexos.
Mezi tituly, které natočil patří např: Zipoli à Chiquitos (K617, 1993), Sol-
emn Vespers of St. John the Baptist (vedení  Gabriel Garrido, K617, 1998), 
Venid, Venid deidades s Ensemble Louis Berger pod vedením Ricarda Mas-
suna (K617, 1999), La Rosa de los Vientos s Los Ministriles a El gusto de 
los Luises s Musica Poetica.

Ulrik Gaston Larsen 

tudoval romantickou kytaru a loutnu na Státní Akademii v Oslu a poté dopl-
nil své studium historických nástrojů a hry continua na Staatliche Hoch-
schule für Musik v Trossingenu s profesorem Rolfem Lislevandem. Mimo to 
se věnoval i studiu zpěvu s Marií Christinou Kiehr. 
Účastnil se mnoha rozličných produkcí, koncertů a nahrávek po Evropě a v 
Latinské Americe. Mimo jiné se podílel na nahrávkách La Chitarra Spostate 
(s Ensemblem Kapsberger) a “Auferstehungshistorie” od Heinricha Schütze 
se Chapelle Rhenane. Je čenem řady hudebních souborů, například Les Sur-
prises, Il delirio fantastico, Paulus Barokk ad.

Marie Larsen

vystudovala hudební vědu v Praze a dirigování gregoriánského chorálu v 
Paříži. Na violu da gamba se školila nejprve soukromě u Sary Ruiz Martinez, 
poté studovala na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu u prof. 
Lorenze Duftschmida a dále na Conservatoire National Superieur v Lyonu 
u Marianne Muller a Ecole Nationale de Music s Emmanuelle Guigues. 
Koncertně vystupuje jak v komorních, tak v orchestrálních uskupeních, 
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například s Orchestre Baroque de Lyon a La Sprezzatura. 

Pavla Čichoňová

se narodila v Ostravě. Zpěv studovala od dětství nejprve pod vedením Mgr. 
Miloslavy Soukupové, později na Janáčkově konzervatoři u doc. Drahomíry 
Míčkové. Souběžně úspěšně vystudovala gymnázium a Právnickou fakultu 
MU v Brně.
Již v posledních ročnících konzervatoře se Pavla začala aktivně zajímat o 
barokní hudbu. V roce 2009 se zúčastnila Letní školy staré hudby ve Valticích 
ve třídě Jiřího Kotouče, se kterým tak navázala spolupráci v oblasti interpre-
tace staré hudby. Dále se zdokonaluje v pěvecké technice u Evy Dřízgové – 
Jirušové nebo na kursech u Evelyn Tubb.
Pavla Čichoňová se specializuje na historickou interpretaci staré hudby a 
hudbu 20. století.
Spolupracuje s orchestry jako např. Janáčkova filharmonie nebo Filharmonie 
Brno, s komorními soubory jako např. Collegium Marianum.
V srpnu 2012 získala cenu za stylovou interpretaci díla v soutěži „Ad hon-
orem Mozart“.
Rosa Dominguez o Pavle Čichoňové: „ Její talent je daleko nápadnější než její 
handicap“. (Pavla Čichoňová je nevidomá.)
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VI. Média
Za kulturou.cz - magazín kulturního dění v Praze a okolí
Stará hudba z Basileje v Praze
ZaKulturou » Koncerty, 03.04.2012 20:02 | David Daneš

Cyklus barokní hudby konaný v 
kulturním centru Dominikán-
ská 8 v Praze, pokračuje 12. dubna 
jedinečným koncertem, který vznikl ve 
spolupráci s basilejským spolkem pro 
podporu absolventů University staré 
hudby v Basileji.  Večer nazvaný Hud-

ba v refektáři začíná v 19.30 hodin. Skladby německého vrcholného baroka 
na něm zahrají špičkoví interpreti, jež spojuje studium na tomto prestižním 
institutu pro výzkum a interpretaci staré hudby.
(3. dubna 2012 – Praha) Universita staré hudby - Schola Cantorum Basil-
iensis je pro svou rozsáhlou sbírku dobových nástrojů, rozměrnou knihovnu 
hudebních děl, kvalitní výuku a neopakovatelnou tvůrčí atmosféru vysoce 
ceněná v celém hudebním světě. V roce 1933 ji v Basileji založil dirigent a 
mecenáš Paul Sacher, u něhož za války našli útočiště mnozí skladatelé – mezi 
nimi i Bohuslav Martinů.
Spolek pro podporu mladých absolventů Schola Cantorum Basiliensis má 
na svém kontě nejen několik úspěšných koncertů po celé Evropě, ale i sérii 
průkopnických nahrávek s objevnými dramaturgiemi. Koncertu v Praze se 
zúčastní legenda v oblasti staré hudby a spoluorganizátor koncertu doktor 
Peter Reidemeister.
„Pražský koncert, na němž vystoupí čeští absolventi institutu Karel a Cilka 
Valterovi, Lo tyška Ilze Grudele a Marc Meisel z Francie přináší do Čech 
opravdu kvalitní umění, “ říká cembalistka a organizátorka cyklu barokní hud-
by Alena Hönigová. „V dnešní době, kdy i v hudební produkci vítězí reklama 
nad kvalitou, jsou takovéto projekty nejen výzvou pro nás pořadatele, ale i 
jedinečnou příležitostí pro českého posluchače, “ dodává Hönigová. Během 
dubnového večera zazní sklady J. S. Bacha, Bachova syna C. P. E. Bacha a 
G. P. Telemanna, jenž byl kmotrem C. P. E. Bacha.
Cyklus barokní hudby v centru vzdělání a kultury Domikánská 8 je v bohaté 
pražské nabídce unikátní tím, že nabízí starou hudbu hranou na historické 
nástroje. „Většina koncertů je spojená s dlouhou přípravou v knihovnách, 
hledáme nové věci, které by oslovily i dnešní posluchače,“ vysvětluje dále 
Alena Hönigová, která je sama vyhledávanou interpretkou barokní hudby.
Koncerty barokní hudby v centu Dominikánská 8 doprovázejí vizuální pro-
jekce, zasvěcené komentáře nebo neobvyklá spojení s novodobými styly např. 
jazzem. „Přála bych si, aby současní lidé byli hudbou, kterou hrajeme fasci-
novaní úplně stejně jako lidé tenkrát, “ říká mladá hudebnice.
Cyklus pokračuje koncertem 10. května, kdy v Praze poprvé vystoupí hous-
listka světového renomé Japonka Miki Takashi. Ta do české metropole přiletí 
přímo ze svého turné po Jižní Americe. Tématem květnového večera budou 
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skladby Antonia Vivaldiho. Mezi jiným zazní v Čechách dosud neznámá díla 
z takzvané Ann Dawson’s Book.

Platformu Dominikánská 8 založil dominikánský řád při klášteře sv. Jiljí 
v Praze. Cílem tohoto ambiciózního projektu, který počítá s kompletní 
přestavbou kláštera v Husově ulici centru Prahy, je po vzoru pařížské Collège 
des Bernardins vytvořit kulturní a vzdělávací centrum. V současné době, kdy 
ještě pokračují stavební úpravy, probíhá již v barokním refektáři několik pro  
gramových řad: kromě hudebních večerů to jsou například literární setkávání 
či cyklus zaměřený na příběhy křesťanství 20. století. Více informací najdete 
na www.dominikanska8.cz

Hudba německého vrcholného baroka rozezní podmanivé 
prostředí refektáře kláštera dominikánů v Praze

Publikováno: 11.04.2012 09:59
Redakce Regiony ČR

Cyklus Hudebních večerů pokračuje 12. dubna 2012 v podmanivém prostoru 
barokního refektáře Kláštera sv. Jiljí německým vrcholným barokem. Během 
večera zazní skladby jeho předních autorů - Johana Sebastiana Bacha, Carla 
Philippa Emanuela Bacha a George Philippa Telemanna. Nadcházející kon-
cert byl připraven ve spolupráci s čilým basilejským Spolkem pro podporu 
absolventů – Schola cantorum basiliensis v oblasti staré hudby.

Skladby světoznámých komponistů přednesou výteční hudebníci, které 
pozvala organizátorka Hudebních večerů Alena Hönigová. Karel Valter je 
znám jako vynikající flétnista, ale i jako úspěšný dirigent. Cilka Valter rozezní 
barokní housle, Ilze Grudule pak barokní violoncello a konečně pařížský 
rodák Marc Meisel uchvátí svou hrou na historické klávesové nástroje – v 
tomto případě na cembalo.

Programový cyklus Hudební večery kombinuje mluvené slovo a hudbu
V úvodu večera se tak posluchači dozvědí, jakou hudbu slýchali návštěvníci 
barokních klášterů, na jaké nástroje ji tehdejší hudebníci interpretovali a ja-
kou roli měla hudba v době, kdy nebyla šířena masmédií či na nosičích jako 
ve 20. století. „Mnohé překvapí zjištění, co všechno se v barokních klášterech 
hrávalo,” vysvětluje Alena Hönigová, která tentokrát přednášku i povede, 
„rozhodně se nejednalo výhradně o duchovní hudbu. Značný prostor měly 
i téměř burleskní nebo lidové kusy přístupné masám, nahlíženo s časovým 
odstupem.“

Pro spolupráci na Hudebních večerech Alena Hönigová získala už v loňském 
roce basilejský Spolek pro podporu absolventů. “I díky jejich vstřícnosti se celá 
série mohla uskutečnit,” říká Hönigová. Spolek sdružuje basilejské občany, 
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kteří se rozhodli podporovat mladé hudebníky vyškolené na proslulém in-
stitutu pro interpretaci a výzkum staré hudby Schola Cantorum Basiliensis. 
Kromě pražské série koncertů se podílejí na pořádání tematických koncertů 
například v Berlíně či Magdeburgu.

Cyklus Hudební večery probíhá v Klášteře sv. Jiljí už od září 2011. „Tehdy 
jsme zorganizovali první večer a setkali se s velmi příjemnou reakcí publika,” 
říká Alena Hönigová. A dodává: „Hudební večery aktuálně pořádáme každý 
druhý čtvrtek v měsíci a pokaždé jsou věnované jinému období baroka.”

Po dubnovém večeru věnovanému vrcholnému baroku jsou už nyní nap-
lánovány večery předprázdninové. 10. května příznivci uslyší hudbu Antonia 
Vivaldiho v originálním provedení i v dobové úpravě s hostujícím japonským 
houslistou Mikim Takahashim, večer 14. června je zaměřen na hudbu 13. a 
14. století. Pozvání přijal švýcarský kvartet Ensemble Perlaro s uměleckým 
vedením švýcarsko-italské pěvkyně a muzikoložky Lorenzy Donadini.

Houslistka Miki Takashi
zahraje v Praze Vivaldiho
Akce a kultura v Praze

10.5.2012 v 19:30 hod. (Čt.)230/120,-
informuji.cz

Houslistka světového renomé Miki Takashi, specialistka na barokní hudbu, 
zahraje ve čtvrtek 10. května na svém prvním pražském vystoupení skladby 
Antonia Vivaldiho. Koncert, který se koná v rámci Cyklu barokní hudby, 
začíná v 19.30 hod. v kulturním a vzdělávacím centru při klášteře sv. Jiljí – 
Dominikánská 8.

Světově uznávaná houslistka Miki Takashi, přijíždějící do Prahy přímo 
ze svého turné po Jižní Americe, získala řadu hudebních ocenění, k těm 
nejcennějším patří bezpochyby vítězství v nejprestižnější mezinárodní soutěži 
barokní hudby v belgických Bruggách.

Koncert bude patřit hudbě Antonia Vivaldiho. V originále i v dobových 
transkripcích zazní především díla z období Vivaldiho působení v proslulém 
dívčím sirotčinci Ospedale dela Pieta v Benátkách. Skladby, které v té době 
A. Vivaldi pro dívčí Ospedalský sbor a orchestr zkomponoval, ho proslavily 
po celém světě.

V průběhu hudebního večera zazní několik Sonát pro housle a cembalo op. 2 
a v Čechách dosud nehrané koncerty op. 3 (L´estro armonico) pro cembalo, 
které byly s velkým překvapením objeveny v tzv. Ann Dawson´s book. Tuto 
sbírku, nacházející se nyní v centrální knihovně v Manchesteru, pořídila 
současnice Antonia Vivaldiho a bohatá anglická lady Ann Dawson na jejích 
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cestách za kulturou.

Posluchači se mohou těšit také na zasvěcené komentáře mladé hudebnice 
Aleny Hönigové, která návštěvníkům koncertu toto nejslavnější a nejplodnější 
období Antonia Vivaldiho v benátském sirotčinci poutavě přiblíží.

Cyklus barokní hudby, konající se překrásném prostředí barokního refektáře 
dominikánského kláštera sv. Jiljí, je unikátní tím, že nabízí starou hudbu hra-
nou na historické nástroje. „Většině koncertů předchází dlouhá příprava, 
hledáme nové věci, které by dnešní posluchače oslovily,“ vysvětluje Alena 
Hönigová, která je sama vyhledávanou interpretkou baroní hudby.

Excelentní Miki Takahashi 
Praha, refektář kláštera sv. Jiljí 

Hudební rozhledy Lukáš Vytlačil 

Hudba Antonia Vivaldiho byla již v době vrcholného baroka velice populární 
a živý zájem je o ni dodnes. Právě skladbám „ryšavého pátera“ byl věnován 
koncert, který se uskutečnil ve čtvrtek 10. května 2012 v cyklu staré hudby 
v dominikánském klášteře u sv. Jiljí na Starém Městě. Spolu s cembalistkou 
Alenou Hönigovou vystoupila japonská houslistka Miki Takahashi, která v 
České republice sólově vystoupila vůbec poprvé. Program byl netradičně 
tvořen dobovými transkripcemi tří koncertů z proslulé sbírky L’estro armon-
ico pro cembalo, které při svých cestách po Itálii pořídila anglická šlechtična 
Ann Dawson. Náročné zpracování Vivaldiho hudby dává tušit, že tato lady 
byla skutečně prvotřídní cembalistkou. Alena Hönigová, která skladby z 
Ann Dawson’s Book u nás uvedla v české premiéře, k nim přistoupila velmi 
osobitým způsobem. Bohatou prací s časem a artikulací dokázala nahra-
dit plastický zvuk smyčcových nástrojů a velmi šikovně zvýrazňovala změny 
sazby, která je v těchto úpravách opravdu velmi rozmanitá. Velikou náročnost 
skladeb dokládalo to, že i přes vynikající techniku sólistky se tu a tam vloud-
ily přehmaty, ty však byly vzhledem k hráčskému nasazení a nelíčenému 
nadšení z hudby jen drobnostmi. Mezi koncerty ještě zazněly dvě Sonáty pro 
housle a continuo, op. 2/3 a 12. Jen těžko lze výkon Miki Takahashi popsat, 
neboť hra drobné houslistky byla skutečně fantastická. Perfektní a lehounká 
technika se u ní snoubily s barevným, plným a jemným zvukem. Navíc ani 
náznakem nesklouzla k efektnímu předvádění svojí techniky (a že by měla co 
předvádět!) a obě sonáty měla hudebně dokonale promyšleny. Jednotlivé věty 
byly charakterově velmi dobře vystihnuty, zejména pak Adagio v Sonátě č. 
3, a bohatá dynamická škála byla využita opravdu v mnoha svých odstínech. 
A ohromující byla také její nekonečná invence na poli ornamentiky, která 
byla velice vkusná a originální. Vítězka prestižních soutěží Musica Antiqua v 
Bruggách a Telemannovy soutěže v Magdeburgu se tak v Praze představila 
v té nejlepší formě. Jako přídavek pak zazněla Sonáta, kterou napsal skvělý 
houslista Marco Uccellini. Rozloučení tak proběhlo ve znamení úžasných 
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propastí afektů hudby a hry těch nejjemnějších nuancí, které k této hudbě 
patří. Pevně doufám, že se brzy naskytne další příležitost vyslechnout si 
nádhernou hru Miki Takahashi. 

Cyklus barokní hudby v pražské Dominikánské 8 pokračuje 
vystoupením mezinárodního uskupení Ensemble Perlaro

Publikováno: 13.06.2012 10:54 
Redakce Regiony ČR

Hudební těleso Ensemble Perlaro, specializující se na interpretaci středověké 
hudby, sdružuje 5 muzikantů ze Švýcarska, Polska, Brazílie, Německa a 
Francie. Tři zpěváci a dva hudebníci, hrající na přesné repliky středověkých 
hudebních nástrojů kvinternu (loutna) a fidel (předchůdce dnešních hous-
lí), jsou absolventi věhlasné University staré hudby v Basileji Schola Canto-
rum Basiliensis a patří v této oblasti ke světové špičce.

„Je to jeden z mála koncertů středověké hudby vysoké výpovědní i umělecké 
kvality, které české publikum může navštívit, “ říká cembalistka a orga-
nizátorka Cyklu barokní hudby Alena Hönigová a na vysvětlenou dodává: 
„Nepředstavujte si žádné píšťalky a bubínky, jak je známe z historických 
filmů či z návštěv hradů a zámků. Hudba 14. a 15. století je právě tak vir-
tuosní a dramatická jako každá jiná, navíc její zvukovost nabízí fascinující a 
neobvyklé barvy.“

Na pražském koncertě, zazní několik hudebních perel: úryvky ze mše z 
počátku 14. století od Gherardella da Firenze, díla skladatelů ovlivněných 
“novým stylem ze severu“ (Mediolano) a hudba plná živých obrazů o 
nekonečných podobách lásky. Tyto skladby reprezentují tzv. “sladký nový 
styl“ (dolce stil nuovo), jehož nejznámějším představitelem byl v literatuře 
Dante Alighieri.

Koncerty Cyklu barokní hudby v kulturním a vzdělávacím centru při klášteře 
sv. Jiljí v Praze – Dominikánská 8 doprovázejí vizuální projekce, zasvěcené 
komentáře nebo neobvyklá spojení s novodobými styly např. jazzem. „Přála 
bych si, aby současní lidé byli hudbou, kterou uvádíme fascinovaní úplně 
stejně jako lidé tenkrát, “ říká mladá hudebnice.

Červnový koncert se uskuteční za podpory Spolku pro podporu mladých 
absolventů University staré hudby v Basileji, který má na svém kontě nejen 
několik úspěšných koncertů po celé Evropě, ale i sérii průkopnických nah-
rávek s objevnými dramaturgiemi.

Universita staré hudby - Schola Cantorum Basiliensis je pro svou rozsáhlou 
sbírku dobových nástrojů, rozměrnou knihovnu hudebních děl, kvalitní výuku 
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a neopakovatelnou tvůrčí atmosféru vysoce ceněná v celém hudebním světě. 
V roce 1933 ji v Basileji založil dirigent a mecenáš Paul Sacher, u něhož za války 
našli útočiště mnozí skladatelé – mezi nimi i Bohuslav Martinů. 

Hudba v Praze

Hudební rozhledy11/2012, Petar Zapletal

Pod názvem Sprezzaturabyla 13.9. v refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze zahájena 
podzimní část cyklu koncertů staré hudby. Vystoupili cinkenista Richard Šeda, 
hráčka na trojřadou barokní harfu Katarina Ghannudi a cembalistka Alena 
Hönigová.

Barbara Kusa a Argentinská mystéria

Hudební rozhledy 1/2013, Lukáš Vytlačil

Jedním z ohnisek barokní kultury byla Jižní Amerika, kam se díky bohaté 
misionářské činnosti dostala evropská kultura a vzdělanost. Právě do těchto 
zeměpisných šířek posluchače zavedl koncerty v refektáři dominikánského 
kláštera u sv. Jiljí s názvem Argentinská mystéria, který se konal ve čtvrtek 
11. 10. 2012. První část programu byla sestavena z hudby, která byla do zdejších 
končin dovezena z Evropy. Skladby byly jak provenience italské (Claudio Mon-
teverdi, Andrea Falconieri, Giovanni Felice Sances), odkud pocházela velká část 
kulturního zázemí řádů, které christianizovaly tento kontinent, tak i španělské 
a francouzské (Marin Marais, Louis-Nicolas Clérambault), neboť obě země byly 
významnými námořními mocnostmi a měly zde své zámořské državy. Vliv hud-
by španělské byl dobře patrný v některých skladbách druhé části, kde zazněla 
hudba, která vznikla přímo na jihoamerické půdě. Působil zde totiž slavný kněz 
a hudební skladatel Domenico Zipoli, z jehož duchovní tvorby bylo zařazeno 
Beatus ille servus a Ad Mariam, avšak druhá jmenovaná kompozice měla text 
také v původním indiánském jazyce chiquita, v němž se jmenovala Zoi Paqui, 
a právě tato verze byla na koncertě uvedena. Vedle toho zaznělo také několik 
skladeb anonymních a píseň A Granada zagales od Andrése Florese, inspirovaná 
španělskou písňovou tvorbou 17. Století. Programu se zhostili interpreti, kterým 
je tato hudba skutečně blízká. Pocházejí totiž právě z Argentiny. Hlavním trum-
fem večera byla sopranistka Barbara Kusa a hned na počátku musím napsat, že 
pro mě bylo obzvláštním potěšením naslouchat pěvkyni tak vynikajících kvalit. 
Technická stránka jejího projevu byla skutečně výtečná. Skvělá práce s dechem 
se pojila s precizní intonací a krásnou barvou hlasu, kterou doprovázela bohatou 
dynamickou škálou. To však doplňoval ještě mimořádný cit pro rozdílné hudební 
styly v rámci barokního repertoáru, což v pestrém programu tohoto večera měla 
možnost předvést více než dostatečně. Jednou z těchto stránek je výslovnost, 
kdy vtiskla latině přesně ten charakter, se kterým skladatelé počítali, takže u ital-
ských kompozic byla s italským akcentem, v Clérambaultově Regina coeli pak 
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zase se zabarvením francouzským. Stejně tak precizní po stylové stránce byla 
i v ornamentech, které byly krásně a se samozřejmou lehkostí používány jak v 
raných italských věcech (např. trillo), tak i ve specifické francouzské hudbě. To 
vše, ve spojení s přirozenou muzikalitou, vytvořilo opravdu jedinečný pěvecký 
zážitek a již brzy byly všem posluchačům jasné kvality, díky kterým může Barbara 
Kusa spolupracovat s řadou předních dirigentů a souborů staré hudby, o čemž 
svědčil dlouhý potlesk po každé skladbě. Lehce ve stínu jejího výkonu zůstali oba 
instrumentalisté, gambista Federico Yacubson z Argentiny a cembalistka Alena 
Hönigová.
Je však nutno podotknout, že být ve stínu takového uměleckého výkonu není 
žádnou ostudou. Oba instrumentalisté byly výbornými hudebními partnery 
v pěveckých kompozicích, jednak v instrumentálních intermezzech, kterými 
pěvecká vystoupení prokládali. Ta byla většinou pro sólovou violu da gamba 
a Yacubsonova hra byla velmi čistá a kultivovaná. Smutnou zprávou však je, 
že se posluchačů sešlo nemnoho. Je velká škoda, že tak kvalitním komorním 
projektům je věnována o tolik menší pozornost než efektně laděným show 
zvučných pěveckých jmen.


