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Východiska

Opera Jana Josefa Röslera (1771-1812) byla poprvé uvedena 26. prosince 1808 ve 
Stavovském divadle pod vedením tehdejšího kapelníka německé opery Carla Liebicha.
V novodobé premiéře pak na Hudebním létě v Jezeří 2013 při pří ležitosti Röslerova 200. 
jubilea, jak jsme se tenkrát domnívali. (Mezitím se nám podařilo dohledat datum Röslerova 
skutečného úmrtí a vyjasnit tak informaci, která se v pramenech různila. Zemřel totiž 28. 
lenda 1812, jak dokládá matrika zemřelých římsko-katolického farního úřadu u kostela 
sv. Havla na Starém městě.) Následovala provedení 2014 na Jezeří a 2015 na mezinárodním 
festivalu Barokas Muzikas Dienas v Lotyšsku.

Provedení v pražském divadle Rokoko 2016

Ve středu 12. října 2016 jsme operu uvedli též v Praze ve spolupráci s Městskými divadly 
pražskými. Půvabné divadlo ze začátku 20. století se stalo dějištěm příběhu klasické 
jihoitalské vendetty, kam je také originální libreto situováno. Zkrácená úprava pro sólisty, 
sbor, smyčce a fortepiano i inscenace, která kladla důraz na komické prvky libreta byla 
určena nejširšímu publiku. Scéna a kostýmy asociující 30. léta 20. století a zlatou mafiánskou 
dobu byly laděny černobíle. Hudební nastudování na dobových nástrojích se naopak 
snažilo, co nejblíže zachytit tehdejší stylové nuance.

Záznam o opeře v Röslerově vlastnoručně psaném tematickém katalogu
(Repertorio di tutte le mie Composizioni incominciando dall´ anno 1796.)
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Opera byla uvedena v italštině dle původní předlohy od Bartolomea de Antoni a optařena 
českými titulky.

Obsazení

režie: Miroslav Rovenský
hudební nastudování a transkripce: Alena Hönigová

Anna Hlavenková - Isabella (Fernandova žena)
Daniel Issa - Fernando (šlechtic z Janova)

Jaromír Nosek - Riccardo (loupežník, dříve šlechtic Medano)
Javier Hagen - Bruno (Fernandův sluha)

Jana Anýžová, Jiří Sycha - housle
Ivo Anýž - viola

Ilze Grudule - violoncello
Alena Hönigová - fortepiano

sbor Honey voices:
Jozefína Eichlerová, Denisa Birošová
Lada Leníčková, Daniela Slawinská,

Veronika Mikešová, Kateřina Andršová
Iva Lokajíčková, Miloš Vokáč

Tomáš Vrba, Ivo Kylar
Jakub Fischer, Karel Vik, Zbyšek Mošna.

Vlevo dole s. 4: ukázka autografu Röslerovy partitury opery 
uložené v archivu Pažské konzervatoře.

Vpravo dole s. 5: titulní strana opisu opery uložené ve Florencii.
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Děj

Mladý šlechtic z Medana přišel o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. Ze své situace vidí 
jediné východisko – dát se k loupežníkům a pomstít sebe i svého chřadnoucího otce, který 
byl odsouzen ke ztrátě majetku a vyhnanství. Podle Riccarda (jak si tento šlechtic mezi 
loupežníky nechá říkat) byl tento proces nespravedlivý.

Terčem jeho pomsty je onen soudce - šlechtic Fernando z Janova. Riccardo ho chce 
zasáhnout na nejcitlivějším místě a unese jeho ženu Isabellu.
Fernando, který je na cestách, se po zprávě o únosu své ženy vrací okamžitě zpět a se 
svým sluhou Brunem se ji vydává hledat. Fernando je rozhodnut riskovat cokoliv, aby jí 
našel, Bruno naopak pokládá celé počínání za nebezpečné a bláznivé a jeho hlavní starostí 
je zachránit si vlastní krk.

Mezitím Riccardo, který Isabellu drží na loupežnickém hradě, shledává naplnění svých 
výhružek ohledně Isabelly stále těžší, protože se do ní zamiluje. Snaží se ji získat všemi 
způsoby, dokonce i výhružkami, že pokud nebude jeho, zabije jejího chotě. Isabella zase 
váhá, jestli je lepší zachránit vlastní čest nebo život svého milovaného muže.
Fernandovi a Brunovi pomůže v jejich hledání tajemná socha, která je pohnuta odvahou a 
odhodlaností Fernanda – prozradí jim, kde je Isabella ukryta a Fernando tajně vstupuje 
do loupežnického hradu.

Nakonec v sobě nalezne nečekanou odvahu i Bruno. Po bloudění podzemními chodbami jsou 
oba chyceni loupežníky a uvrhnuti do zámecké kobky, kde se nakonec všichni shledávají.
Janovské vojsko, které bylo svému pánovi již delší dobu v patách, přichází právě včas a 
zatýká Riccarda ší leného žárlivostí i touhou po pomstě. Všichni oslavují šťastný konec a 
přestálá nebezpečí.

Johann Joseph Rösler

(též Rössler, Röβler, Roesler, Röszler, jen Joseph, Ján Jozef, jen Giuseppe nebo Giuseppe 
Giovanni) skladatel, kapelník, klavírní virtuos, narozen 22. 8. 1771, Banská Štiavnice (tehdy 
Schemnitz), zemřel 28. 1. 1812, Praha.
 
Jeho otec, Carl Anton Rösler, působil v letech 1770 –74 jako důlní rada v Banské Štiavnici 
v tehdejším Uhersku. Poté byl jmenován guberniálním radou v Praze. Podle Monatsbericht 
der Gesellschaft der Musikfreunde des Oesterreichischen Kaiserstaates z roku 1829 poskytl 
svému synovi skromné hudební základy a seznámil ho s hudbou Johanna Sebastiana a Carla 
Phillipa Emanuela Bacha. Dobové prameny uvádějí, že Johann Joseph Rösler vystudoval 
gymnázium a filosofii, ale zároveň se horlivě vzdělával v hudbě jako samouk, protože 
studium u učitele hudby si nemohl dovolit. Patrně mu ale bezplatně poskytl několik hodin 
František Xaver Dušek, o čemž by svědčilo Röslerovo věnování ke Kantátě k Mozartově 
smrti.

Studiem spisů a partitur velkých mistrů a cvičením na klavír získal skvělé teoreticko-
praktické znalosti, takže mohl být v roce 1795 angažován u Guardasoniho operní 
společnosti v Praze jako kapelník. Guardasoni uvedl některé jeho opery na italské texty, 
ale Rösler také zkomponoval více než 30 vstupů pro přední zpěváky společnosti (Teresa 
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Saporiti-Codecasa, Therese Dolliani, Teresa Strinasacchi, Maria Luigia Caravoglia, Antonia 
a Gaetano Campi, Luigi Bassi, Giuseppe Siboni a další), které byly uvedeny v rámci 
oper jiných autorů. V Itálii se proslavil operou La forza dell´amore, kterou zkomponoval 
pro benátský karneval (1798). Po deseti letech místo kapelníka u Guardasoniho operní 
společnosti kvůli nespokojenosti s tamními poměry opustil a přijal pozvání od Petera von 
Braun do Dvorního divadla ve Vídni. Zde působil jako jeden z kapelníků operního orchestru 
od r. 1805. Ve Vídni si získal náklonnost jednoho z nejvlivnějších vídeňských hudebních 
mecenášů - knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze. Kníže Lobkowitz byl též od 
roku 1807 členem vedení Dvorního divadla (Kavaliersdirektion). Prameny z 1. pol. 19. století 
uvádějí, že Röslerovy hráčské i skladatelské kvality vedly knížete Lobkowitze k rozhodnutí 
angažovat ho jako jednoho ze svých kapelníků, a to za skvělých podmínek. Lobkovický 
palác ve Vídni byl centrem setkávání zahraničních i domácích umělců a hudební události se 
zde konaly téměř každodenně. Svými kompozicemi a interpretační virtuozitou si zde Rösler 
získal respekt i mezi znalci a hudebními mistry.

Trvalé kompoziční, skladatelské i hráčské vypětí ale oslabilo jeho zdraví a v roce 1810 
onemocněl na cestě do Roudnice, kam doprovázel knížete Lobkowitze. V červnu 1811 při 
další knížecí cestě do Čech prodělal silný záchvat chrlení krve, který byl pravděpodobně 
příznakem tuberkulózy. Tentokrát musel cestu přerušit a zůstat v Praze, kde 29. 1. 1812 
zemřel. Řada dobových pramenů uvádí, že jeho smrt byla přijata s velkým smutkem a že 
s geniálním hudebníkem odešel i laskavý a charakterní člověk. Gerber uvádí, že na jeho 
pohřbu se hrálo Rosettiho Requiem za přítomnosti řady skladatelů a hudebníků.

Röslerův vlastnoručně psaný tematický katalog Repertorio di tutte le mie Composizioni 
incominciando dall´ anno 1796 (1796–1809, autograf v Archivu der Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien, později doplnil Constant von Wurzbach), vypovídá vzhledem ke 
krátkému tvůrčímu období i povinnostem kapelníka o Röslerově velkém pracovním nasazení. 
Podle katalogu a na základě nalezených not zkomponoval 9 oper a 6 kantát na italská i 
německá libreta (některé byly později přeloženy do češtiny), 2 pantomimy, melodram 
a více než 30 hudebních vložek do oper jiných autorů. Dále církevní hudbu, nejméně 74 
vokálních děl (6 kantát, řadu árií , dueta, terzetta, kvarteta, písně na italské i německé 
texty). Psal též sinfonie, koncerty, komorní hudbu a zkomponoval více než 50 skladeb pro 
klavír nebo cembalo a řadu transkripcí pro klávesové nástroje.

Nekrology se shodují na tom, že byl geniální nebo výjimečný hudebník, v koncertních 
recenzích bývá zmiňována virtuosita a hloubka i půvab přednesu. Jeho kritici mu ale 
vytýkali u některých děl nedostatek originality, jindy povrchnost či chabá libreta.
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Interpreti (abecedně)

Ivo Anýž

Violista Ivo Anýž je hudebník širokého stylistického záběru a jeden z mála instrumentalistů, 
kteří dokáží úspěšně kombinovat hru na moderní i historický nástroj. 
Už v době svého prvního angažmá v Národním divadle byl také členem souboru, z něhož 
vzešla řada skvělých interpretů staré hudby – Musica Bohemica.
V následujícím období se Ivo zaměřil především na komorní hudbu; byl členem souborů 
Virtuosi di Praga, Slavíkovo kvarteto, Pro arte antiqua Praha a později i souboru Antiquarius.
V současné době je Ivo Anýž členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a v oblasti 
staré hudby pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704, Musica Florea a Ensemble 
Inegal.

Jana Anýžová

studovala housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně. V roce 2000 absolvovala roční studium na Staatliche Hochschule 
für Musik v Trossingenu a tamtéž následovalo řádné studium barokních houslí u Prof. 
Antona Stecka.
Mistrovské kursy s osobnostmi jako R.Podger, J. Holloway, S. Ritchie, R. Gwilt nebo L. U. 
Mortensen dále prohloubily její zájem autentickou intepretaci.
Již za studií se začala věnovat koncertní činnosti v několika českých i zahraničních souborech: 
Musica Florea, Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Tourbillon, Deutsche Händel 
Solisten, Musica sacra Basel. Nyní spolupracuje pravidelně se soubory Concerto Köln, 
Die Kölner Akademie, L´arte del Mondo, Ensemble 1700, Capella Coloniensis, Capella 
Augustina a La Cetra Basel, se kterým získala ocenění Diapason d´Or za live nahrávku 
Giulio Cesare in Egitto skladatele Antonia Sartoria.
Vedle Quadrofolio Quartettu je zakladatelem souboru Cadenza Ensemble, se kterým získala 
1. cenu v soutěži Alte-Musik-Treff v Berlíně a 2. cenu na mezinárodní soutěži Heinrich-
Schmelzer-Wettbewerb v Melku. Soubor se věnuje především hudbě raného baroka.
Od roku 2008 se věnuje také pedagogické činnosti na Staatliche Hochschule für Musik 
v Trossingenu, kde vyučuje obor barokní housle.

Ilze Grudule

se narodila v Lotyšsku, kde vystudovala violoncello na Lotyšské hudební Akademii. Setkání 
se švýcarským violoncellistou Philippe Mermoudem bylo záhy rozhodujícím pro její další 
hudební kariéru. Po ukončení studií v Rize pokračovala v Centre de Musique Ancienne 
Mermoud de Genève, obor barokní violoncello. Od roku 2000 se vzdělávala dále na Schola 
cantorum basiliensis ve švýcarské Basileji (ve třídě Christopha Coina), v roce 2004 ukončila 
studium diplomem v oboru stará hudba.
Ještě v roce 2004 založila Kesselberg ensemble s cí lem uvádět obnovené premiéry 
barokní hudby z Lotyšska. Kesselberg ensemble účinkuje na řadě festivalů a vydal několik 
prvonahrávek. Ilze spolupracuje rovněž s basilejským barokním orchestrem Capriccio a 
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s ansámblem Il Proteo. Četné nahrávky pro německý rozhlas, Chandos Records , cpo, 
Symphonia a Philips. V roce 2005 Ilze založila festival barokní hudby v lotyšském 
Rezekne. Od roku 2008 vyučuje jako host na Lotyšské hudební Akademii. Vyučuje také 
na mezinárodních mistrovských kursech na University of Bogota a na hudební akademii 
v Kyjevě.

Anna Hlavenková

začínala zpívat v dětském chrámovém sboru, ze kterého přešla do Brixiho komorního sboru 
Teplice. Vystudovala konzervatoř v Teplicích a již během studia přijala nabídku souboru 
Musica Antiqua Praha zaměřující se na dobovou imterpretaci barokní hudby. S ním se 
zúčastnila celé řady významných evropských festivalů a natočila několik CD a televizních 
pořadů.
Pro svůj lyrický soprán a stylově čistou interpretaci se brzy stala vyhledávanou sólistkou 
i mnoha dalších souborů zaměřených na autentickou interpretaci barokní hudby (Musica 
Florea, Ad Vocem, Capella Regia Musicalis, La Vinciolina, atd.). Je zakládající členkou 
souboru Verba Chordis.
Jako sólistka těchto souborů vystupovala na řadě evropských hudebních festivalů (Lufthansa 
Baroque Festival, Abbaye d´Ambronay, Pražské Jaro, Göttinger Händel-Festspiele atd.). 
Spolupracuje s rozhlasem a televizí, natočila řadu tématických CD.
Ve své koncertní činnosti se reprezentuje bohatým repertoárem od renesančních písní až 
po evropské baroko a současnou hudbu předních českých autorů. Od roku 1994 se také 
věnuje písňové tvorbě 20. století a lidové písni se souborem Musica Bohemica J.Krčka.
Pravidelně se zúčastňuje koncertních turné po Španělsku a mezi její tamější vystoupení 
patří také Mozartovo Requiem a Handelův Mesiáš. Její scénická vystoupení zahrnují kromě 
dalších titulní roli opery Dido a Aeneas Henryho Purcella v plzeňském divadle a Sub Olea 
Pacis Jana Dismase Zelenky se souborem Musica Florea.
Od roku 2005 působí jako profesorka zpěvu na konzervatoři v Teplicích.

Alena Hönigová

Alena Hönigová vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré 
Lukšaité Mrázkové, Zuzany Růžičkové. V letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na 
Schole cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, 
generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje 
studium 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 působila na Schole Cantorum Basiliensis jako korepetitorka (nastudování 
dipl. koncertů, korepetice, speciální projekty).
V roce 2002 založila „Ensemble Muscadin“. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala 
roku 2006 také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, zkomponované pro 
historické nástroje (produkce a umělecké vedení). Pravidelně koncertuje jako sólistka na 
cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Vystoupila například 
ve Villa Medici v Římě, v Instrumentenmuseum v Berlíně, hrála po japonskou císařovnu 
nebo absolvovala turné v Jižní Americe s Ensemblem Cronexos (Fr). Od roku 2004 do roku 
2010 organizovala v Basileji úspěšnou koncertní řadu v kostele sv. Leonharda a v roce 2011 
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provedla cyklus koncertů na fortepiano ve Wild´tsches Haus v Basileji.
2011 - 2013 vedla pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby 
v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze, na něž v roce 2014 navázala 
festivalem „Hudební jaro u dominikánů“.
Od roku 2012 je též ředitelkou „Hudebního léta v Jezeří“. Zde se dramaturgicky zaměřuje 
na Lobkovickou kapelu, která zde působila na přelomu 18. a 19. století. Uvedla zde několik 
novodobých premiér (J. L. Dusík, J. J. Rösler a další).
Alena Hönigová také přednáší a vyučuje na mistrovských kursech (2013 a 2014 - Mezinárodní 
mistrovské kursy ve Valticích (cembalo), 2014 - v Želivě a Košicích (generálbas), 2015 v 
Rezekne (Lotyšsko).
V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD „Seicento 
in der Lombardei“ (2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bachovské CD pro francouzský 
label Edition du nopal a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone 
Rossiho (Panclassics, CH). 2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana Ladislava 
Dusíka (Koramant Records, CH) a v současné době je nově na trhu CD s první nahrávkou 
Jommelliho kantát (Ensemble Muscadin, um. vedení Alena Hönigová).
Alena Hönigová je autorkou řady vysílání ČRo Vltava (pětidílný pořad „Příběh Lobkovické 
kapely“, „Putování jedné melodie barokní Evropou“, „Vestiva i coli aneb umění zdobit“, 
„Mozartova Kouzelná flétna“, „Salamone Rossi“).

Jiří Sycha

je absolventem Církevní konzervatoře v Kroměříži. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval 
se však i studiu skladby a dirigování sboru. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže 
Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), 
kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle a poučenou interpretaci staré 
hudby.
Je aktivním hráčem na housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či 
koncertní mistr se soubory Musica Florea, Collegium 1704, Hipocondria, Instrumenta musica. 
Natáčel pro Český a Německý rozhlas a některé české i zahraniční firmy produkující CD. 
Koncertoval v Německu, Itálii, Rumunsku, Chorvatsku, na Litvě i na Islandu. Kromě koncertní 
činnosti se věnuje vyučování houslové hry, kompozici, je znám jako příznivec moravského a 
rómského folklóru (spolupracoval s cimbálistkou Zuzanou Lapčíkovou). V Táboře, kde žije, 
diriguje od r. 2009 Komorní orchestr Bolech.

Daniel Issa 

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 Stravinského Svatba a vystupuje také v operních produkcích. 
Spolupracoval na nahrávkách pro vydavatelství ORF, Deutsche Harmonia Mundi, Arcophon, 
Tactus, Claves, Pan Classics a Disque Office Classique.
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Javier Hagen

Tenor a kontratenor, je jeden z nejpřekvapivějších zpěváků své generace. Hagen se narodil 
roku 1971 v Barceloně a vyrostl na pobřeží Středozemního moře a ve Walliských Alpách. 
Klasický zpěv studoval v Německu, Itálii a Švýcarsku u Rolanda Hermanna, Alain Billard a 
Nicolai Gedda a skladbu u Heinera Goebbelse a Wolfganga Rihma. Písňový repertoár u 
Irwina Gage, Hartmuta Hölla a Ernsta Haefligera, starou hudbu u Karel van Steenhoven a 
Kees Boeke. Rozsah 4 oktáv.
Spolupracoval se světově proslulými skladateli jako Reimann, Kagel, Rosenmann, Mariétan, 
Eötvös a dalšími vedoucími umělci „Konkrétní poesie a umění“. Hostování na festivalech 
soudobé hudby ho zavedlo do Donaueschingen, Curychu, Ženevy, Lucernu, Karlsruhe, 
Amsterdamu, Štrasburku, Boloni, Milana, Prahy, New Yorku, Hongkongu, Šanghaje, 
Moskvy, Petrohradu, Adelaide, Rigy, Avignonu a Berlína. Vedle klasického repertoáru 
jako operní role v Giulio Cesare (Händel), Zsupan (Kalman), Dardanus (Rameau) und 
Pappacoda (Strauss), byl Javier Hagen také protagonistou rolí ve více než 200 světových 
premiérách, mezi něž patří například opery ‘air à l’en verre’ od Daniela Mouthon, ‘eismeer’ 
od Christopha Schillera, ‘poem ohne held’ od Reginy Irman/Petera Schweigera, ‘esther de 
racine’ od Borise Yoffe, ‘The Madman’s Diary’ od Guo Wenjing, ‘Marienglas’ od Beat Gysin, 
‘Les Musiciens de Brème’ od Wen Deqing, ‘Keyner nit’ od Mathiase Steinauera právě tak 
jako téměř kompletní dílo Marii Portens.
Získal přes 50 vyznamenání za nahrávky pro švýcarský, ruský, čínský, lotyšský a německý 
rozhlas a televizi. Je držitelem cen za Novou hudbu a kompozici 2001, 04, 08 v Basileji, 
Lausanne a Düsseldorfu. 2003 byly vydány jeho „ver-rückten Volkslieder: s´sch mr alles 
1 Ding” na CD u švýcarského vydavatelství „musiques suisses“. Jeho kompozice, především 
jeho vokální dílo, jsou uváděny po celé Evropě, Izraeli, Číně, Koreji, v Severní a Střední 
Americe. S Ulrike Mayer-Spohn provozují experimentální duo soudobé hudby „UMS 
´N JIP“, jeden z nejatraktivnějších souborů soudobé hudby na světě vůbec.
Javier Hagen, mluví 6 jazyky a vede také „Festival für zeitgenössische Musik forum 
: : wallis“, je expertem pro experimentální hudební divadlo na „Hochschule der Künste“ v 
Bernu, presidentem „Int. Gesellschaft für Neue Musik Wallis/Schweiz IGNM-VS“ a členem 
představenstva „Schweizer Gesellschaft für Neue Musik (IGNM Schweiz)“ a „swissfestivals“.
Přednášel na univerzitách v Moskvě (Konzervatoř P. I. Čajkovského), Rize (lotyšská Hudební 
akademie J. Vitolse), Rostov na Donu (Rostovská státní konzervatoř S.V. Rachmaninova), 
Istanbul (MIAM), Thessaloniki (Aristotelova univerzita), Basel (ESB), Šanghaji a Hongkongu 
(CUHK, HKAPA). Je členem poroty v národních i mezinárodních soutěžích ve skladbě 
a soudobé hudbě a také členem komise „MusiquePRO“ v pověření kantonu Wallis a v 
inventarizaci nemateriálního dědictví v pověření UNESCO. Roku 2007 byl nominován na 
ocenění „Walliser des Jahres“. V roce 2013 mu bylo uděleno kulturní vyznamenání kantonu 
Wallis.

Jaromír Nosek

Jaromír Nosek vystudoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze u prof. 
Miroslava Košlera a klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jiřího Kotouče. Od 
roku 2009 pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u prof. Romana Janála. Často 
se účastní nejrůznějších pěveckých interpretačních kurzů (např. u Petera Kooije, Alessandra 
Svaba, Joela Frederiksena ad.). V srpnu 2008 absolvoval kurzy na Accademia Chigiana 
v italské Sieně a v sezóně 2010/2011 půlroční stáž na Conservatorio Santa Cecilia v Římě 
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(prof. Rebecca Berg a prof. Sara Mingardo). Je laureátem Duškovy mozartovské soutěže v 
Praze a Celostátní pěvecké soutěže pedagogických fakult. Věnuje se především interpretaci 
renesančního, barokního a klasicistního repertoáru. Je členem souboru Collegium Vocale 
1704 a pravidelně koncertuje i s dalšími českými barokními soubory jako Musica Florea, 
Collegium Marianum, Ensemble Inégal či Capella Mariana. V minulých sezónách se sólově 
prezentoval rovněž na koncertech Plzeňské filharmonie či Filharmonie Hradec Králové, ale 
také spolupracoval s několika zahraničními soubory – např. Solamente Naturali, Les Talens 
Lyriques či Doulce Mémoire. Vystoupil na mnoha mezinárodních hudebních festivalech 
v Čechách i zahraničí – Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival, Concentus 
Moraviae, Festival de Musique de la Chaise - Dieu, Dresdner Musikfestspiele, Settimana 
Musicale Senese, Festival de Sablé, Festival Alte Musik Zürich, Rencontres Musicales de 
Vézelay, Festival de Música Sacra de Bilbao atd.

Miroslav Rovenský
 
Již více jak dvacet let specializovaný na historické lesní rohy a autentickou interpretaci 
hudby období klasicismu a baroka. Hudebník, trvale angažovaný nejvýznamnějšími 
soubory nejen v Čechách, ale především v Německu a Švýcarsku. Muzikant, který hrál v 
Čechách s předními soubory všech hudebních žánrů, od dechové hudby ( divizní dechová 
hudba), rockové opery (Jesus Christ Superstar), jazzu ( Kentonnmania), současné skladby 
(Agon), operety a muzikálů (Hudební divadlo Karlín), opery (Národní divadlo) a symfonické 
tvorby (Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha). V komorní hře finalista soutěží 
v Yorku, Antverpách a vítěz a laureát soutěže v holandském Den Haagu. Miroslav Rovenský 
je absolventem Konzervatoře v Praze a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
V současné době je stálým členem Akademie für Alte Musik v Berlíně a souboru Amphion 
Bläser Oktett Basel. S těmito soubory a mnohými dalšími natočil již několik desítek CD, 
z nichž mnohá byla veřejností a odbornou kritikou oceněna cenami : 5 Diapason, Choc 
du Monde de la Musique, Deutschen Schallplattenkritik, Edison Classical Music Award, 
Grammy Award a dalšími. Jako člen těchto souborů vystupoval na pódiích v řadě zemí 
Evropy, Asie a Ameriky. Sólově vystupoval kromě České republiky, Německa a Švýcarska 
i v Belgii, Holandsku a Japonsku.
Dlouholetou pedagogickou činnost si zpestřuje workshopy autentické interpretace 
na universitách ve Lvově, Bogotě či v Tokyu.
V roce 2006 se vrátil Miroslav Rovenský ke své herecké práci ve filmu Coming Soon 
(Don Gio, Pan Tau), a v témže roce velmi úspěšně debutoval jako režisér a scénograf se 
světovou premiérou opery Borise Yoffeho : „ Ester de Racine“ ve švýcarské Basileji.
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Reklama a mediální ohlasy

Tisková zpráva 1
http://www.protext.cz/zprava.php?id=25758

Isabella J. unesena přímo v Rokoku

Tuto zprávu se dozví její manžel 12. října krátce po začátku představení v 19 hod. a 
okamžitě se vydá zachránit ji. Na jeho cestě ho bude doprovázet hudba talentovaného 
českého skladatele J. J. Röslera. V Praze zazněla již v prosinci 1808 při premiéře opery ve 
Stavovském divadle a nyní mají pražští diváci pří ležitost shlédnout ji v unikátním provedení 
znovu po více než 200 letech.
Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 – 1812) byla zamýšlena 
jako parodie na tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož 
i hodinová délka činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s 
vážnou hudbou. Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou 
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interpretaci i originalitu řady prvků Röslerovy 
kompozice.
Děj opery je klasickým příběhem italské 
vendetty. Mladý šlechtic z Medana Riccardo 
přišel o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. 
Ze své situace vidí jediné východisko – dát 
se k loupežníkům a pomstít sebe i svého 
chřadnoucího otce, který byl odsouzen 
ke ztrátě majetku a k vyhnanství. Terčem 
jeho pomsty je syn onoho soudce - šlechtic 
Fernando z Janova. Riccardo ho chce 
zasáhnout na nejcitlivějším místě a unese 
jeho ženu Isabellu. S čím ale nepočítal je, že 
se do ní zamiluje.
Zajiskří láska i v srdci Isabelly a jak se 
rozhodne? Podaří se ji Fernandovi nakonec 
nalézt i přesto, že mu život komplikuje jeho 
líný, vykutálený sluha? To vše se divák dozví, 
nechá-li se provést dramatickými plochami, 
lyrickými pasážemi i humornými momenty 

Röslerovy opery a vše zažije někdy i z bezprostřední blízkosti.
Inscenace Miroslava Rovenského je zasazena do novinářského prostředí 30. let 20. století. 
Práce s nejjednoduššími scénickými prvky nechá vyniknout sí lu hudby i autentické výkony 
vynikajících sólistů. Opera je opatřena českými titulky.
„V této inscenaci jsme měli velké štěstí na interprety. Anna Hlavenková, Jaromír Nosek, 
Javier Hagen i Daniel Issa jsou nejen výborní zpěváci, ale podávají zde i strhující herecké 
výkony“, říká režisér Miroslav Rovenský. Alena Hönigová, autorka hudební transkripce, 
dodává: „V tomto představení není žádný dirigent, vše je založeno na interakci jednotlivých 
hráčů a zpěváků. Proto jsem ráda, že bude opět hrát Eisenberg kvartet. Jeho hráči skvěle 
technicky ovládají tento styl, ale také magii momentu. Každé představení je něčím nové a 
to je zábava.“
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Vstupné: 450 Kč/350 Kč/90 Kč. Předprodej: Divadlo Rokoko, http://www.
mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/264/365/vrahem-z-pomsty/.
Další informace: http://www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

Tisková zpráva 2

Rokoko zažije pražskou premiéru komické opery Vrahem z pomsty 
s hudbou českého skladatele Jana Josefa Röslera

Praha, 10. října 2016 – Ve středu 12. října 
proběhne v divadle Rokoko pražská premiéra 
opery Vrahem z pomsty. Inscenace režiséra 
Miroslava Rovenského pojednává klasický příběh 
italské vendetty. Je zpracována v komorně 
komickém provedení a exkluzivně po více než 
200 letech nabídne pražským divákům hudbu 

talentovaného českého skladatele Jana Josefa Röslera. Začátek představení je v 19 hodin.
„Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera byla zamýšlena jako parodie na 
tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož i hodinová délka 
činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s vážnou hudbou. 
Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou interpretaci i 
originalitu řady prvků Röslerovy kompozice,“ přibližuje autorka hudební transkripce Alena 
Hönigová. 
Opera Vrahem z pomsty je zasazena do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století. 
Pracuje s nejjednoduššími scénickými prvky a nechává vyniknout sí le hudby i autentickým 
výkonům vynikajících sólistů. Na pódiu se objeví Anna Hlavenková (v roli Isabelly), Daniel 
Issa (v roli Fernanda), Jaromír Nosek (v roli Riccarda), Javier Hagen (v roli Bruna) a český 
vokální soubor Honey voices. Režie se chopil Miroslav Rovenský.
„V našem představení nefiguruje žádný dirigent, vše je založeno na interakci jednotlivých 
hráčů a zpěváků. Proto jsem ráda, že bude opět hrát Eisenberg kvartet. Jeho hráči skvěle 
technicky ovládají tento styl, ale také magii momentu. Každé představení je něčím nové a 
to je zábava,“ dodává Alena Hönigová.
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Inzerce v Pražském přehledu říjen 2016 a Divadelním průvodci městských 
divadel pražských

Anotace na webu divadla Rokoko

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/264/365/vrahem-z-pomsty/

Režie: Miroslav Rovenský
Hudební nastudování a transkripce: Alena Hönigová
Zpívají: Anna Hlavenková, Jaromír Nosek, Daniel Issa, Javier Hagen
a Honey voices
Na dobové nástroje hraje Ensemble Eisenberg

Vstupné: 450 Kč/350 Kč/90 Kč. Předprodej: Divadlo Rokoko, www.mestskadivadlaprazska.
cz.

Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 – 1812) byla zamýšlena 
jako parodie na tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož 
i hodinová délka činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s 
vážnou hudbou. Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou 
interpretaci i originalitu řady prvků Röslerovy kompozice.
Děj opery je klasickým příběhem italské vendetty. Mladý šlechtic z Medana Riccardo přišel 
o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. Ze své situace vidí jediné východisko – dát se k 
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loupežníkům a pomstít sebe i svého chřadnoucího otce, který byl odsouzen ke ztrátě 
majetku a k vyhnanství. Terčem jeho pomsty je syn onoho soudce - šlechtic Fernando z 
Janova. Riccardo ho chce zasáhnout na nejcitlivějším místě a unese jeho ženu Isabellu. S 
čím ale nepočítal je, že se do ní zamiluje.
Zajiskří láska i v srdci Isabelly a jak se rozhodne? Podaří se ji Fernandovi nakonec nalézt i 
přesto, že mu život komplikuje jeho líný, vykutálený sluha? To vše se divák dozví, nechá-li 
se provést dramatickými plochami, lyrickými pasážemi i humornými momenty Röslerovy 
opery a vše zažije někdy i z bezprostřední blízkosti.
Inscenace Miroslava Rovenského je zasazena do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století. 
Práce s nejjednoduššími scénickými prvky nechá vyniknout sí lu hudby i autentické výkony 
vynikajících sólistů. Opera je opatřena českými titulky.

Kulturní novinky.cz

http://www.kulturninovinky.cz/vrahem-z-pomsty-jana-josefa-roslera-v-rokoku/
Rokoko zažije pražskou premiéru komické opery Vrahem z pomsty s hudbou 
českého skladatele Jana Josefa Röslera

Ve středu 12. října proběhne v divadle Rokoko pražská premiéra opery Vrahem z pomsty. 
Inscenace režiséra Miroslava Rovenského pojednává klasický příběh italské vendetty. Je 
zpracována v komorně komickém provedení a exkluzivně po více než 200 letech nabídne 
pražským divákům hudbu talentovaného českého skladatele Jana Josefa Röslera. Začátek 
představení je v 19 hodin.

Komická opera Vrahem z pomsty lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera byla 
zamýšlena jako parodie na tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné 
zvratů, jakož i hodinová délka činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv 
zkušeností s vážnou hudbou. Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní 
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klišé, stylovou interpretaci i originalitu řady prvků Röslerovy kompozice.

Opera Vrahem z pomsty je zasazena do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století. 
Pracuje s nejjednoduššími scénickými prvky a nechává vyniknout sí le hudby i autentickým 
výkonům vynikajících sólistů. Na pódiu se objeví Anna Hlavenková (v roli Isabelly), Daniel 
Issa (v roli Fernanda), Jaromír Nosek (v roli Riccarda), Javier Hagen (v roli Bruna) a český 
vokální soubor Honey voices. Režie se chopil Miroslav Rovenský.

Novinky.cz

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/4614-40534-rokoko-zazije-prazskou-
premieru-komicke-opery-vrahem-z-pomsty-jana-josefa-roslera.html

Rokoko zažije pražskou premiéru komické opery Vrahem z pomsty Jana 
Josefa Röslera

Ve středu 12. října proběhne v divadle Rokoko pražská premiéra opery Vrahem z pomsty. 
Opera pojednává klasický příběh italské vendety. Je zpracována v komorně komickém 
provedení a exkluzivně po více než 200 letech nabídne pražským divákům hudbu Jana 
Josefa Röslera. Představení začíná v 19 hodin.
„Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera byla zamýšlena jako parodie na 
tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož i hodinová délka 
činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s vážnou hudbou. 
Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou interpretaci i 

originalitu řady prvků Röslerovy kompozice,“ uvedla autorka hudební transkripce Alena 
Hönigová.
Opera Vrahem z pomsty je zasazena do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století. 
Pracuje s nejjednoduššími scénickými prvky a nechává vyniknout sí le hudby i autentickým 
výkonům vynikajících sólistů. Na pódiu se objeví Anna Hlavenková (v roli Isabelly), Daniel 
Issa (v roli Fernanda), Jaromír Nosek (v roli Riccarda), Javier Hagen (v roli Bruna) a český 
vokální soubor Honey voices. Režie se chopil Miroslav Rovenský.

„V našem představení nefiguruje žádný dirigent, vše je založeno na interakci jednotlivých 
hráčů a zpěváků. Proto jsem ráda, že bude opět hrát Eisenberg kvartet. Jeho hráči skvěle 
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technicky ovládají tento styl, ale také magii momentu. Každé představení je něčím nové a 
to je zábava,“ dodala Alena Hönigová.
Informuji.cz

http://www.informuji.cz/akce/praha/70594-vrahem-z-pomsty-komicka-komorni-
opera-j-j-rosler

Vrahem z pomsty - komická komorní opera J. J. Röslera

Režie: Miroslav Rovenský Hudební nastudování a transkripce: Alena Hönigová Zpívají: Anna 
Hlavenková, Jaromír Nosek, Daniel Issa, Javier Hagen a Honey voices Na dobové nástroje 
hraje Ensemble Eisenberg Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách Komická opera 
lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 – 1812) byla zamýšlena jako parodie na 
tehdejší italskou operu.

Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož i hodinová délka činí z opery zábavnou 
podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s vážnou hudbou. Hudební znalci pak 
mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou interpretaci i originalitu řady prvků 
Röslerovy kompozice. Děj opery je klasickým příběhem italské vendetty.

Mladý šlechtic z Medana Riccardo přišel o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. Ze své 
situace vidí jediné východisko – dát se k loupežníkům a pomstít sebe i svého chřadnoucího 
otce, který byl odsouzen ke ztrátě majetku a k vyhnanství. Terčem jeho pomsty je syn 
onoho soudce - šlechtic Fernando z Janova. Riccardo ho chce zasáhnout na nejcitlivějším 
místě a unese jeho ženu Isabellu. S čím ale nepočítal je, že se do ní zamiluje.

Zajiskří láska i v srdci Isabelly a jak se rozhodne? Podaří se ji Fernandovi nakonec nalézt i 
přesto, že mu život komplikuje jeho líný, vykutálený sluha? To vše se divák dozví, nechá-li 
se provést dramatickými plochami, lyrickými pasážemi i humornými momenty Röslerovy 
opery a vše zažije někdy i z bezprostřední blízkosti. Inscenace Miroslava Rovenského je 
zasazena do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století. Práce s nejjednoduššími scénickými 
prvky nechá vyniknout sí lu hudby i autentické výkony vynikajících sólistů. Opera je 
opatřena českými titulky.

Kudyznudy.cz

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Vrahem-z-pomsty---komicka-
komorni-opera-J--J--Rosl.aspx

Vrahem z pomsty - komická komorní opera J. J. Röslera

Hudební a divadelní akce

Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 – 1812) byla zamýšlena 
jako parodie na tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož 
i hodinová délka činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností 
s vážnou hudbou.
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Režie: Miroslav Rovenský
Hudební nastudování a transkripce: Alena Hönigová
Zpívají: Anna Hlavenková, Jaromír Nosek, Daniel Issa, Javier Hagen a Honey voices
Na dobové nástroje hraje Ensemble Eisenberg.

Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 – 1812) byla zamýšlena 
jako parodie na tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož 
i hodinová délka činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s 
vážnou hudbou. Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou 
interpretaci i originalitu řady prvků Röslerovy kompozice.

Děj opery je klasickým příběhem italské vendetty. Dramatické plochy, lyrické pasáže i 
humorné momenty z bezprostřední blízkosti. Inscenace Miroslava Rovenského je zasazena 
do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století.

Kdykde.cz

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1452288-opera-jana-josefa-roslera-divadlo-
rokoko

Portál klíč k úspěchu

http://klickuspechu.cz/zabava/zabava/divadlo-rokoko

POZVÁNKA - ISABELLA J. UNESENA PŘÍMO V ROKOKU

Isabella J. unesena přímo v RokokuTuto 
zprávu se dozví její manžel 12. října krátce 
po začátku představení v 19 hod. a okamžitě 
se vydá zachránit ji. Na jeho cestě ho bude 
doprovázet hudba talentovaného českého 
skladatele J. J. Röslera. V Praze zazněla 
již v prosinci 1808 při premiéře opery ve 
Stavovském divadle a nyní mají pražští diváci 
pří ležitost zhlédnout ji v unikátním provedení 
znovu po více než 200 letech.
Komická opera lobkovického kapelníka Jana 
Josefa Röslera (1771 - 1812) byla zamýšlena 
jako parodie na tehdejší italskou operu. 
Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, 
jakož i hodinová délka činí z opery zábavnou 
podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv 
zkušeností s vážnou hudbou. Hudební znalci 
pak mohou ocenit vtipné narážky na operní 
klišé, stylovou interpretaci i originalitu řady 
prvků Röslerovy kompozice.
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Děj opery je klasickým příběhem italské vendetty. Mladý šlechtic z Medana Riccardo přišel 
o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. Ze své situace vidí jediné východisko - dát se k 
loupežníkům a pomstít sebe i svého chřadnoucího otce, který byl odsouzen ke ztrátě 
majetku a k vyhnanství. Terčem jeho pomsty je syn onoho soudce - šlechtic Fernando z 
Janova. Riccardo ho chce zasáhnout na nejcitlivějším místě a unese jeho ženu Isabellu. S 
čím ale nepočítal je, že se do ní zamiluje.

Zajiskří láska i v srdci Isabelly a jak se rozhodne? Podaří se ji Fernandovi nakonec nalézt i 
přesto, že mu život komplikuje jeho líný, vykutálený sluha? To vše se divák dozví, nechá-li 
se provést dramatickými plochami, lyrickými pasážemi i humornými momenty Röslerovy 
opery a vše zažije někdy i z bezprostřední blízkosti.

Inscenace Miroslava Rovenského je zasazena do novinářského prostředí 30. let 20. století. 
Práce s nejjednoduššími scénickými prvky nechá vyniknout sí lu hudby i autentické výkony 
vynikajících sólistů. Opera je opatřena českými titulky.

“V této inscenaci jsme měli velké štěstí na interprety. Anna Hlavenková, Jaromír Nosek, 
Javier Hagen i Daniel Issa jsou nejen výborní zpěváci, ale podávají zde i strhující herecké 
výkony,” říká režisér Miroslav Rovenský. Alena Hönigová, autorka hudební transkripce, 
dodává: “V tomto představení není žádný dirigent, vše je založeno na interakci jednotlivých 
hráčů a zpěváků. Proto jsem ráda, že bude opět hrát Eisenberg kvartet. Jeho hráči skvěle 
technicky ovládají tento styl, ale také magii momentu. Každé představení je něčím nové a 
to je zábava.”

Vstupné: 450 Kč/350 Kč/90 Kč.

Předprodej: Divadlo Rokoko, http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/264/365/
vrahem-z-pomsty/ .

http://www.regiony24.cz/22-227919-isabella-j--unesena-primo-v-rokoku

http://www.regiony24.cz/22-227919-isabella-j--unesena-primo-v-rokoku

3.10.2016
Isabella J. unesena přímo v Rokoku

PRAHA

Tuto zprávu se dozví její manžel 12. října krátce po začátku představení v 19 hodin a 
okamžitě se vydá zachránit ji. Na jeho cestě ho bude doprovázet hudba talentovaného 
českého skladatele J. J. Röslera.
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Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou interpretaci i 
originalitu řady prvků Röslerovy kompozice.

Děj opery je klasickým příběhem italské vendetty. Mladý šlechtic z Medana Riccardo přišel 
o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. Ze své situace vidí jediné východisko - dát se k 
loupežníkům a pomstít sebe i svého chřadnoucího otce, který byl odsouzen ke ztrátě 
majetku a k vyhnanství. Terčem jeho pomsty je syn onoho soudce - šlechtic Fernando z 
Janova. Riccardo ho chce zasáhnout na nejcitlivějším místě a unese jeho ženu Isabellu. S 
čím ale nepočítal je, že se do ní zamiluje.

Zajiskří láska i v srdci Isabelly a jak se rozhodne? Podaří se ji Fernandovi nakonec nalézt i 
přesto, že mu život komplikuje jeho líný, vykutálený sluha? To vše se divák dozví, nechá-li 
se provést dramatickými plochami, lyrickými pasážemi i humornými momenty Röslerovy 
opery a vše zažije někdy i z bezprostřední blízkosti.

Inscenace Miroslava Rovenského je zasazena do novinářského prostředí 30. let 20. století. 
Práce s nejjednoduššími scénickými prvky nechá vyniknout sí lu hudby i autentické výkony 
vynikajících sólistů. Opera je opatřena českými titulky.

“V této inscenaci jsme měli velké štěstí na interprety. Anna Hlavenková, Jaromír Nosek, 
Javier Hagen i Daniel Issa jsou nejen výborní zpěváci, ale podávají zde i strhující herecké 
výkony,” říká režisér Miroslav Rovenský. Alena Hönigová, autorka hudební transkripce, 
dodává: “V tomto představení není žádný dirigent, vše je založeno na interakci jednotlivých 
hráčů a zpěváků. Proto jsem ráda, že bude opět hrát Eisenberg kvartet. Jeho hráči skvěle 
technicky ovládají tento styl, ale také magii momentu. Každé představení je něčím nové a 
to je zábava.”

Vstupné: 450 Kč/350 Kč/90 Kč.

V Praze zazněla již v prosinci 
1808 při premiéře opery ve 
Stavovském divadle a nyní 
mají pražští diváci pří ležitost 
zhlédnout ji v unikátním 
provedení znovu po více než 
200 letech.

Komická opera lobkovického 
kapelníka Jana Josefa Röslera 
(1771 - 1812) byla zamýšlena 
jako parodie na tehdejší 
italskou operu. Chytlavé árie, 
vtipné provedení plné zvratů, 
jakož i hodinová délka činí z 
opery zábavnou podívanou 
i pro diváka bez jakýchkoliv 
zkušeností s vážnou hudbou. 
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Akce - CZeCOT

http://www.czecot.cz/akce/471949_vrahem-z-pomsty

Future time — Musicblok — Česká televize

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10115547790-musicblok/20654215252-music-
blok/?page=future

České dědictví UNESCO

ttps://www.unesco-czech.cz/900_471949_vrahem-z-pomsty/

ČRo - Vltava - Operní magazín - sobota 15.10. 2016 Vojtěch Babák

Reportáž z představení. Přiloženo na CD.












