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I. O festivalu

Podnět k uskutečnění festivalu v Jezeří věnovaného Janu Ladislavu Dusíkovi poskytla jedna dějinná 
událost: Na podzim roku 1806 byl hostem zámku Jezeří pruský princ Ludvík Ferdinand. Na návštěvu 
přijel v doprovodu svého kapelníka a blízkého přítele Jana Ladislava Dusíka. Zámecké koncerty, hostiny 
a lovy, pořádané Josef Františkem Maxmiliánem Lobkowiczem – velkým milovníkem hudby -  byly pro-
slavené, právě tak jako jeho kapela.

Jednotlivé koncerty měly ukázat rozmanitost Dusíkovy tvorby a komentář, ke každému z nich, se soustředil 
na jeho jednotlivá životní období a dotýkal se osob, které mu byly umělecky nebo osobně blízké. Na kon-
certech zazněl historický klavír přímo z dílny Johna Broadwooda, s nímž Dusík přímo spolupracoval.

Koncerty byly skvěle navštívené. (Zahajovací a závěrečný koncert byly zcela vyprodány.) Jak bylo patrné 
z diskusí o přestávkách se sklenkou vína, vzbudil Jan Ladislav Dusík i slavná historie zámku Jezeří velký 
zájem a pro většinu byly také velkým překvapením.

Spolupráce s Johannesem Gebauerem a „Camesina Quartett“ byla velmi zajímavá. Jejich dlouhodobý zájem 
o Dusíka (natočili první CD s jeho kvartety) je přivedl ke zcela novým poznatkům. Johannes Gebauer také 
v současnosti pracuje na hudebně-vědeckém projektu v Bernu zabývajícím se edicemi Beethovenových a 
Dusíkových houslových sonát a tak společné práce přinesla řadu nových informací.

Koncerty navštívili i zástupci tisku, také o festivalu referoval Ćeský rozhlas Vltava a natočil zde live nah-
rávku koncertu „Pocta madam Corri“, který se konal 26.srpna (viz příloha k průběžné zprávě).

Spolupráce s týmem Státního zámku Jezeří pod vedením kastelánky Hany Krejčové byla skvělá. Zahajo-
vací koncert byl spojen se znovuotevřením zrekonstruovaného velkého sálu a při této příležitosti koncert 
navštívila řada osobností, které se zasloužily o zachování zámku.

Atmosféru hudebního léta v Jezeří rámovaly také dva duchovní koncerty: v zámecké kapli a při příležitosti 
mariánské pouti v nádherném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně. Vytvářely stylový i ob-
sahový kontrast ke koncertům ve velkém sále a měly alespoň náznakem připomenout živost a rozmanitost 
někdejšího hudebního dění na zámku.

Detailní informace o festivalu lze nalézt na webových stránkách „Spolku pro zvelebení staré hudby v 
Čechách“ – www.spolekprozvelebenistarehudby.cz. O koncertě uspořádaném partnerskou ogranizací 
“Friedenauer Kammerkonzerte” v Berlíně podrobně informovaly webové stránky http://www.kammer-
musiksaal-friedenau.de.
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I. Das Festival

Die Anregung zu der Idee, ein Dussek Festival im Schloss Eisenberg zu veranstalten, hat eine 
Reise
vom preussischen Prinz Louis Ferdinand im Herbst 1806 gegeben. Er hat damals den Fürsten 
Josef Franz Maxmilian von Lobkowicz im Schloss Eisenberg besucht. Höchstwahrscheinlich war 
bei ihm (wie immer auf Reisen und sogar bei Schlachten) auch sein Kapellmeister und Freund 
Dussek. Die Konzerte und Festen, die Franz Maxmilian veranstaltete waren weit bekannt, sowie 
seine Kapelle.

Die einzelnen Konzerte waren dann verschiedenen Gattungen im Schaffen von J. L. Dussek gewid-
met. Der Kommentar von jedem Konzert war dann konzentriert auf verschiedene Ereignisse im 
Leben von Dussek und auf die Personen, mit denen er privat oder künstlerisch verbunden war.
Alle Konzerte wurden gespielt auf den historischen Instrumenten, zB. ein Klavier von John Broad-
wood. Johann Ludwig Dussek selbst hat da einige Verbesserungen bei der Konstruktion des In-
struments vorgeschlagen und hat sogar die Firma persönlich als ein Agent vertretet.

Die Konzerte waren sehr gut besucht. (Das Eröffnungskonzert und das letzte Konzert vom „Cam-
esina Quartett“ waren sogar ausverkauft.) 

Die Zusammenarbeit mit Johannes Gebauer und „Camesina Quartett“ war sehr interessant, weil 
sie sich schon lange Zeit mit Dussek´s Musik beschäftigen und sie haben die erste Aufnahme 
von seinen Quartetten eingespielt. Johannes Gebauer arbeitet zur Zeit auch auf einem wissen-
schaftlichen Projekt in Bern. Das Thema sind die Editionen von Violinsonaten von Beethoven und 
Dussek. Dadurch hat man beim Proben auch viel Interessantes erfahren.

Die Konzerte waren von der Presse besucht und das Tschechische Rundfunk (Vltava) hat über 
dem Festival berichtet und das Konzert am 26. 8. live aufgenommen (Beilage des Zwischenber-
ichts).

Die Zusammenarbeit mit dem Team vom Schloss Eisenberg unter der Leitung von der Kastellanin 
Hana Krejčová war wunderbar. Es war eine Ehre für uns, dass das Eröffnungskonzert wurde mit 
Neueröffnung des frisch renovierten grossen Saals verbunden.

Die Atmosphäre des Musik-Sommers auf dem Schloss haben auch zwei geistliche Konzerte ergän-
zt: ein in der Schlosskapelle, zweites in der Kirche in dem Stadt unter dem Schloss - Obergeor-
gental (Horní Jiřetín). Sie haben einen guten stilistischen und auch inhaltlichen Kontrast zu den 
Konzerten im grossen Saal gestaltet und haben wieder ein anderes Publikum angezogen.

Über dem ganzen Festival ist detailliert auf den Webseiten von „Verein zur Förderung der Musik 
in Tschechien“ www.spolekprozvelebenistarehudby.cz berichtet. Das Konzert in Berlin, das von 
der Partner Organisation “Friedenauer Kammerkonzerte” in Berlin veranstaltet wurde, war auch 
sehr gut besucht. Die Zuhörer konnten da Dussek Musik auch auf einem originalem Klavier von 
1820, Marke Böhm, hören.Es wurde an den Webseiten http://www.kammermusiksaal-friedenau.
de/ annonciert und beschrieben.
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II. Jednotlivé koncerty / Einzelne Konzerte

1. Zahajovací koncert - “Londýnské Rendez-vous” / Eröffnungskonzert “London 
Rendez-vous”
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Hudební léto v Jezeří 

věnované 

200. jubileu Jan Ladislava Dusíka 

 

„Londýnské rendez-vous“ 

Alena Hönigová – historický klavír Broadwood 

 

v sobotu 4. srpna v 17 hod. na Státním zámku Jezeří 

 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812) 

Sonate D-dur, op. 72, 3, Paris 1811 (C 242) 

Allegro maestoso brillante - Larghetto espressivo - Finale Chasse. Allegro scherzo 

 

Joseph Haydn (1732 – 1809) 

Sonata pro fortepiano  C Dur HXVI 50 (1794/5) 

Allegro  

 

Variace c-moll na píseň „Vive Henri-quatre“, op. 71,5, Paris 1811 (C 245) 

Moto moderato e serio 

 

Ignaz Moscheles (1794 – 1870) 

Sonate mélancholique op. 49 

 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812) 

Fantaisie pour le Pianoforte, op. 76, Leipzig 1811 (C 248) 

Larghetto con molto espressione – Prélude - Finale alla Pollaca. Tempo allegro ma moderato 
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2. “Komtese z Kurlandu”
   “Komtesse von Kurland gewidmet”
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Hudební léto v Jezeří 

věnované 

200. jubileu Jan Ladislava Dusíka 

 

„Komtese z Kurlandu…“ 

 

 

Johannes Gebauer – klasicistní housle 

Alena Hönigová – historický klavír Broadwood 

 

v sobotu 11. srpna v 17 hod. na Státním zámku Jezeří 

 

 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812) 

Houslová sonáta B Dur, op. 69, č. 1 

(Allegro molto con fuoco - Les soupirs: Adagio cantabile - Rondo: Allegretto non troppo) 

 

 

Joseph Haydn (1732-1809) 

Houslová sonáta Es Dur Hob XV-31 zvaná Jakobův sen 

(Andante cantabile- Allegro ben moderato) 

 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Jarní sonáta op. 24, č.5 

(Allegro – Adagio molto espressivo – Scherzo) 
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3. “Pocta madam Corri” / Hommage an Madam Corri”
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Hudební léto v Jezeří 

věnované 

200. jubileu Jan Ladislava Dusíka 

„Pocta madam Corri“ 

 

Anna Hlavenková – soprán 

Miroslav Rovenský – lesní roh 

Alena Hönigová – historický klavír Broadwood 

 

v neděli 26. srpna v 17 hod. na Státním zámku Jezeří 

 

Carl Gottlieb Reissiger (1798- 1859)  Hornesruf (Volání lesního rohu) op.117 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812)  Touha lásky 

Larghetto con molto espressione   

Finale alla Pollaca (Fantasie op.76) 

 

Josef Rössler (1771-1813)   Časná láska 

Vzdálené 

Pravda 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  Sonate F Dur pro fortepiano a lesní roh op.17 

(Allegro) 

 

Jan Václav Voříšek (1791-1825)  Slza rozloučení 

 

 

Carl Gottlieb Reissiger (1798- 1859)  Erfüllte Ahnung (Naplněné tušení) op.117 

      Abendständchen (Večerní doastaveníčko) op.117 
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4. “Kvartet-párty” u Lobkowiczů / “Quartett-party” bei Lobkowitzen
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Hudební léto v Jezeří 

věnované 

200. jubileu Jan Ladislava Dusíka 

 

„Kvartet – party“ u Lobkowiczů 

v sobotu 1. září v 17 hod. na Státním zámku Jezeří 

 

CAMESINA QUARTETT 
smyčcový kvartet hrající na originální nástroje 

Johannes Gebauer, housle I 
Katja Grüttner, housle II 

Irina Alexandrowna, viola 
Martin Burkhardt, violoncello 

 

 

 

 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812) 

Smyčcový kvartet G-dur op. 60 Nr. 1  

Allegro grazioso - Larghetto non troppo lento -  Rondo. Tempo di Polacca quasi Andante 
 
 
 

Joseph Haydn (1732-1809) 

Smyčcový kvartet d-moll op. 103 

Andante grazioso - Menuet 

 
 
 

Jan Ladislav Dusík 

Smyčcový kvartet Es-dur op. 60 Nr. 3  

Allegro espressivo - Adagio non tanto -  Menuetto. Scherzo, con moto assai - Finale. Allegro 
moderato 
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5. Zvláštní koncert v zámecké kapli / Sonderkonzert in der Kapelle 
des Schlosses Eisenberg

Zvláštní koncert v zámecké kapli byl věnován skladbě rakouského houslového virtuosa českého původu 
Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704). Je to dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé. Jeho té-
matem je totiž růženec – modlitba připisována sv. Dominikovi. 

Autor věnoval svou skladbu princi-arcibiskupovi Maxmilanu Gandolphovi – patronu Růžencového bra-
trstva v Salzburgu. Prostory, kde se bratrstvo scházelo, byly vyzdobeny patnácti obrazy zpodobňujícími 
jednotlivá tajemství růžence a každá sonáta vystihuje atmosféru jednoho z nich. Poslední šestnáctý obraz, 
stejně jako poslední skladba cyklu – passacaglia, je věnován andělu strážnému, jehož svátek se slaví 2. 
října, tedy ve stejném měsíci jako růžencová tajemství.

Tato mystická kompozice je experimentálním dílem i po technické stránce. Přeladění různých 
strun houslí v průběhu cyklu nechává tento nástroj zaznít v zcela nových barvách.
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Hudební léto v Jezeří  k 200. jubileu Jana Ladislava Dusíka

Franz Ignaz Biber: „Růžencové sonáty“

Daila Dambrauszka – barokní housle
Alena Hönigová – cembalo

v neděli 22. července v 15 hod. v kapli Státního zámku Jezeří
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Girolamo Frescobaldi (1583 – ca 1640)
Toccata settima

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704)
Zvěstování (I. Růžencová sonáta)

Preludium

A anděl k ní přistoupil...
a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš 

mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího.“

Arie a variace

Adagio

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“
Finale

Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní.“

Obětování Ježíše v chrámu (IV. Růžencová sonáta)

Ciacona

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby 
s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a 

otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě 
hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý 

a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým 
předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem 
přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, 
vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, 

Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy 
– světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“

Improvizace
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Ukřižování (X. Růžencová sonáta)

Preludium

A byli tři hodiny a ukřižovali ho.
Arie

Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
Variace 1-2

O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné 
zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“ Posmívali se mu i vojáci.

Variace 3 (Adagio)
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. A 
Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech 

skonal.
Variace 4-5

A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby 
se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení 

vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.

Passacaglia (XVI. sonáta – věnovaná andělu strážnému)
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6. Zvláštní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně
    Sonderkonzert in Obergeorgental (Horní Jiřetín)

Moteta a madrigaly Giovanniho Pierluigiho da Palestriny a Orlanda di Lassa – hvězd renesančního hudeb-
ního nebe – mohly být na počátku 17. století podobně známé jako jsou například dnes stále proslulé některé 
písně od Beatles. Jejich melodie si snadno vybavíme, i když vznikly zhruba před 50 lety.
Právě jedno takové moteto je tématem koncertu. „Pulchra es amica mea“ od Giovanniho Pierluigiho da 
Palestriny byla jednou z nejznámějších skladeb italské renesance a raného baroka. Její text – Píseň písní - 
zůstává po celá staletí zdrojem inspirace pro básníky, hudebníky i mystiky a její verše nás provázejí i tímto 
programem. Raně barokní zpracování moteta okoření svými improvizacemi i jazzová zpěvačka Vladimíra 
Krčková a filmová tvůrkyně Magdalena Bartáková. Její „filmová báseň“ je volnou parafrází biblické Písně 
písní.
Die Motetten und Madrigale von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di Lasso – den Sternen des 
Renaissance-Musikhimmels – konnten am Anfang des 17. Jahrhunderts so bekannt sein, wie heutzutage 

zB. die Lieder von Beatles. Ihre Melodien kennt man, obwohl sie schon vor 50 Jahren geschrieben wur-
den.
So eine Motette wird zum Thema des Konzerts. „Pulchra es amica mea“ von Giovanni Pierluigi da Palestri-
na war eine der bekanntesten Kompositionen der Renaissance und des Frübarocks. Ihr Text – das Hohelied 
– bleibt für Jahrhunderte eine Inspiration für die Dichter, Musiker und Mystiker und dessen Verse werden 
uns durch heutigen Konzert führen. Das berühmte Gedicht in der Musik so auch im Film und Improvisa-
tion darüber in verschieden Stilen ist das, was uns begeistert und was wir mit Ihnen teilen wollen.
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Hudební léto v Jezeří k 200. jubileu Jana Ladislava Dusíka

Pulchra es amica mea

Vladimíra Krčková – zpěv/Gesang
Alena Hönigová – cembalo/Cembalo
Magdalena Bartáková – animovaný film/animierter Film

v neděli 12. srpna v 15 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
Horní Jiřetín

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)

Toccata ottava

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca 1525 – 1594)/ Francesco Rognoni (+po r. 1626)

Pulchra es amica mea

Alessandro Grandi (1586 –1630)

O quam tu pulchra es ( à tre)

Alessandro Grandi

O quam tu pulchra es  (solo)

Magdalena Bartáková

Zahrada uzavřená (krátký animovaný film)
Geschlossener Garten(animierter Kurzfilm)

hudba Alena Hönigová/ Vladimíra Krčková
Musik Alena Hönigová/ Vladimíra Krčková
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III. Koncert v cyklu “Friedenauer Kammerkonzerte” v Berlíně /
       Konzert in “Friedenauer Kammerkonzerte” in Berlin
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IV. Interpreti / Interpreten

Johannes Gebauer

vystudoval hudební vědu na King's College Cambridge a housle u Simona Standage. 1992 byl vybrán k 
veřejnému mistrovskému kursu s Eduardem Melkusem v  prestižním londýnském sále Purcell Room. 
1994-95 byl nejmladším členem orchestrů Academy of Ancient Music a Collegium Musicum 90, ještě než 
roku 1995 započal postgraduální studium na Schola Cantorum Basiliensis. Tam se soustředil především 
na studium komorní hudby u Christopha Coina, a zároveň se zde zúčastnil řady projektů jako koncertní 
mistr.

Řadu let byl také Johannes Gebauer členem Bach Ensembles New York (pod vedením Joshua Rifkina). Dále 
členem Cappella Coloniensis a Concerto con Anima. Od roku 1990 vede Cameratu Berolinensis, kterou 
založil a s níž natočil několik CD, právě tak vede od roku 2000 Ensemble Virtulettanti. 2003 vystoupil jako 
sólista s Bachovou Partitou d-moll na Festivalu Alte Musik live v Berlíně; tento koncert vysílalo v přímém 
přenosu německé RBB/Radio Kultur a tento záznam je opakovaně hrán i nadále.

Johannes Gebauer je mezinárodně žádaným komorním hráčem, byl např, partnerem Simona Standage, 
Kevina Mallona, José Vasqueze, Richard Burnetta a Mary Verney, byl hostem festivalů Les Lumières v Hel-
sinkách, Centropalia (Steiermark) a Haydnových hudebních slavností v Lukavicích. (Při této příležitosti 
také vyučoval na mistrovských kurzech v Plzni.)

Od roku 2003 je Johannes Gebauer pravidelně zván jako koncertní mistr i sólista do Aradia Ensemble To-
ronto, naposledy roku 2010 a 2011 k operním produkcím Händelova Giulio Cesare in Egitto a Mozartova 
Don Giovanni v Sulmoně/Itálie. 2010 a 2011 působil opakovaně jako hostující docent a koncertní mistr na 
Barockakademie der Hochschule Detmold.

Jakožto hudební vědec byl Johannes Gebauer několik let asistentem Christophera Hogwooda a spolupodí-
lel se na řadě publikací. Ve švýcarském časopise Intrada, specializujícím se na starou hudbu, byl uveřejněn 
jeho článek o vzniku Bachových sólových sonát.

Johannes Gebauer hat Musikwissenschaft am King’s College Cambridge und Violine bei Simon Standage 
studiert. 1992 wurde er für einen öffentlichen Meisterkurs bei Eduard Melkus im Purcell-Room in London 
ausgewählt. 1994-95 war er das jüngste Mitglied der Academy of Ancient Music und des Collegium Mu-
sicum 90, bevor er 1995 ein Aufbaustudium an der Schola Cantorum Basiliensis aufnahm. Dort konzentri-
erte er sich besonders auf Kammermusikstudien bei Christophe Coin, während er gleichzeitig bei mehre-
ren Projekten als Konzertmeister und Solist mitwirkte.

Mehrere Jahre war Johannes Gebauer Mitglied des Bach Ensembles New York (Leitung: Joshua Rifkin). 
Er ist Mitglied der Cappella Coloniensis und des Concerto con Anima. Seit 1990 leitet er die von ihm 
gegründete Camerata Berolinensis, mit der er mehrere CDs eingespielt hat, sowie seit 2000 das Ensemble 
Virtulettanti. 2003 spielte er Bachs d-moll Partita für Violine Solo im Rahmen des Festivals Alte Musik live 
in Berlin; das Konzert wurde vom RBB/Radio Kultur direkt übertragen und mehrfach gesendet.

Johannes Gebauer ist als Kammermusiker international gefragt, er war u.a. Partner von Simon Standage, 
Kevin Mallon, José Vasquez, Richard Burnett und Mary Verney, und war Gast u.a. bei den Festivals Les 
Lumières in Helsinki, Centropalia (Steiermark) und dem Haydn Festival Lukavice, wo er einen Meis-
terkurs am Konservatorium von Pilsen gab.
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Seit 2003 ist Johannes Gebauer regelmäßig als Konzertmeister und Solist zu Gast beim Aradia Ensemble 
Toronto, zuletzt 2010 und 2011 bei Opernproduktionen von Händels Giulio Cesare in Egitto und Mozarts 
Don Giovanni in Sulmona/Italien. 2010 und 2011 war er mehrfach Gastdozent und Konzertmeister der 
Barockakademie der Hochschule Detmold.

Als Musikwissenschaftler war Johannes Gebauer mehrere Jahre Assistent von Christopher Hogwood und 
war an zahlreichen Publikationen beteiligt. In der schweizerischen Zeitschrift für Alte Musik Intrada ist ein 
Artikel über die Entstehungsgeschichte von Bachs Solosonaten erschienen.
 

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 světově proslulém 
institutu pro interpretaci a výzkum barokní a klasicistní hudby - Schola cantorum basiliensis (Basilej, 
Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci. (Její učitelé byli Andrea Mar-
con, Edoardo Tobianelli, Jesper Christensen a další). 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 
pracovala na Schole cantorum basiliensis jako docentka.

V roce 2002 založila Ensemble Muscadin. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 také uve-
dení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně kon-
certuje ve Švýcarsku, Německu, Itálii, Polsku, Francii a Čechách 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.

 V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD “Seicento im Lombardei“ 
(2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bachovské CD pro francouzský label Edition du nopal a 2009 nah-
rávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics, CH). V současné době je nově na 
trhu její nahrávka děl J.L.Dusíka pro fortepiano (Koramantrecords, CH). Od září 2011 je uměleckou ve-
doucí koncertní řady duchovní hudby Dominikánská 8.

An der Prager Musik-Akademie absolvierte Alena Hönigová ein Cembalostudium, dass sie 1999 bei Gie-
dre Lukasite Mrazkova und Zuzana Ruzickova mit dem Solistendiplom abschloss. 1999-2004 schloss sie 
an der Schola Cantorum Basiliensis ein Aufbaustudium an, in dem sie sich auf Cembalo, Fortepiano, Gen-
eralbass und Improvisation konzentrierte. Ihre Lehrer waren Andrea Marcon, Edoardo Torbianelli, Jesper 
Christensen, Gottfried Bach und Emmanuel Le Divellec. Her galt ein besonderes Projekt  der Sammlung 
„Hashirim ascher lischl’lomo“ von Salomone Rossi (wissenschaftliche Abhandlung und Aufnahme). 2001 
gewann sie mit dem Ensemble „LaVinciolina“ den 1.Preis des Gotha-Wettbewerbs beim Händel-Festspiel-
en in Göttingen. 2001-2009 arbeitete sie an der Schola Cantorum Basiliensis als Korrepetitorin. 

2002 gründete sie das Barockensemble „Muscadin“. Mit dieser Gruppe brachte sie u.a. 2006 die zeitgeno-
sische Oper „Esther“ von Boris Yoffe zur Uraufführung. 2004-2010 organisierte sie eine Konzertreihe in der 
Leonhardskirche in Basel. 2005 hat sie mit der Flötistin Corina Marti die Musik des Seicento im Lombardei 
für Schweizer Radio DRS2 aufgenommen, sowie 2007 eine Bach-CD für Edition du Nopal. 2009 wurde ein 
CD mit Musik von Salomone Rossi (Pan Classics) publiziert - eine Zusammenarbeit von Ensemble „Mus-
cadin“ und Israelischem Vokalensemble „Profeti della quinta“. 2010 hat sie die Werke für Fortepiano von 
Jan Ladislav Dussek aufgenommen (Koramant Records, CH). Im Refektorium des Dominikaner- Klosters 
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hl. Jiljí in Prag leitet sie seit September 2011 eine Konzertreihe der geistlichen Musik. 

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 evrop-
ských 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 tamnější vystoupení patří také Mozar-
tovo Requiem a Handelův Mesiáš. Její scénická vystoupení zahrnují kromě dalších titulní roli opery Dido a 
Aeneas Henryho Purcella v plzeňském divadle a Sub Ole Pacis Jana Dismase Zelenky se souborem Musica 
Florea.

Od roku 2005 působí jako profesorka zpěvu na konzervatoři v Teplicích.

Miroslav Rovenský
 
Již více jak dvacet let specializovaný na historické lesní rohy a autentickou interpretaci hudby období klasi-
cismu 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 sym-
fonické 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 absol-
ventem Konservatoře v Praze a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době je stálým členem 
Akademie fur 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 Japon-
sku.

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), 
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a v témže roce velmi úspěšně debutoval jako režisér a scénograf se světovou premiérou opery Borise Yof-
feho : „ Ester de Racine“ ve švýcarské Basileji.

Miroslav Rovenský, 1964 in Tschechien geboren, studierte in Prag sowohl Musik als auch Lehramt für 
Mathematik und Tschechisch. Nach dem Studium folgten zahlreiche erfolgreiche Teilnahmen an Musik-
wettbewerben in Tschechien, Polen, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden.
Diverse Engagements führten Miroslav Rovenský u.a. zum Kvintet Q64, dem Musiktheater Prag, dem 
Prager Opernorchester und der Kammeroper sowie dem Symfonieorchester des Prager Rundfunks.

Rovenský spielt bereits seit über 25 Jahren Naturhorn, seit 2002 auch als Mitglied der Akademie für Alte 
Musik Berlin. Er hat mit dem Ensemble bereits an zahlreichen Konzerten, Opern- und Oratorienproduk-
tionen, Aufnahmen und Musikfestivals mitgewirkt. Darüber hinaus musiziert er in weiteren namhaften 
Alte-Musik-Ensembles in Deutschland, Österreich, der Slowakei den Niederlanden und der Schweiz und 
hat bereits mit Dirigenten wie Gustav Leonhart, René Jacobs, Wieland Kuiken und Jordi Savall zusammen-
gearbeitet. Insgesamt hat er an mehr als 50 CD-Aufnahmen mitgewirkt.

Neben seiner Tätigkeit als Musiker hat Miroslav Rovenský bereits als Filmschauspieler in drei europäis-
chen Filmprojekten mitgearbeitet. In seiner Heimatgemeinde ist der dreifache Vater darüber hinaus als 
Lehrer an der Musikschule und am Gymnasium tätig und engagiert sich als Bildungs- und Kommunalpo-
litiker.

Vladimíra Krčková

Skladatelka, textařka, herečka a zpěvačka Vladimíra Krčková se věnuje jazzu, ale i klasické hudbě a jejich 
propojení. Po absolutoriu na brněnské konzervatoři (2003) se dále zdokonalovala soukromým studiem 
zpěvu (jazz, pop, klasika), kompozice a improvizace. V současnosti se soustřeďuje na klasický operní rep-
ertoár pod vedením Magdaleny Hájossyové. 
Vladimíra je žádanou umělkyní a vystupuje v rozmanitých hudebních a divadelních produkcích, na festi-
valech doma i po celé Evropě. Roku 2010 založila soubor Vladimíra Krčková Quartet, se kterým prezentuje 
také vlastní tvorbu. Zpívala s takovými osobnostmi jako je Ilona Csáková nebo Karel Gott. Má na svém 
kontě řadu nahrávek pro Český rozhlas a v červnu se můžete těšit na její první autorské CD. www.vladi-
mirakrckova.com 

Die Komponistin, Schauspielerin, Texterin und Sängerin Vladimíra Krčková widmet sich Jazz, sowie der 
klassischen Musik und ihren Verbindungen. Nach dem Absolutorium im Konservatorium Brno (2003) 
hat sie ihre Kenntnisse beim Privatstudium (Pop-, Jazz-, klassischer Gesang, Komposition, Improvisa-
tion) weiter vertieft. Im Moment konzentriert sie sich auf klassische Oper repertoir unter der Leitung von 
Magdalena Hájossyová. 

Sie ist eine gefragte Künstlerin und tretet in Theater- und Musikproduktionen und Festivals in der 
Tschechischen Republik sowie in der ganzen Europa auf. 2010 hat sie ihr eigenes Ensemble Vladimíra 
Krčková Quartet gegründet, wo sie ihre eigene Musik presentiert. Sie hat mit solchen Persönlichkkeiten 
wie Ilona Csáková oder Karel Gott gesungen. Sie hat für den tschechischen Rundfunk aufgenommen und 
im Juli kommt ihr neues CD mit eigenem Kompositionen auf dem Markt. 
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Camesina Quartett 

Společnou touhou členů tohoto kvartetu, založeného roku 2007, bylo dovolit si trochu více purismu. Tam, 
kde se jiné srovnatelné soubory už dávno „vrátily“ zpět k moderním technikám a nálepku „historická 
provozovací praxe“ odůvodňují pouhým užíváním střevových strun, se Camesina Quartett neustále snaží 
přiblížit původnímu zvuku skrze studium pramenů, ale také především neustálým se dotazováním a 
průkopnickým duchem, aniž by se nechal svést pochybnými povrchními trendy.

Jedním z prvních festivalů, na které byl Camesina Quartett pozván, byly Haydnovy hudební slavnosti v 
českých Lukavicích. Od té doby kvartet vystoupil na mnoha prestižních festivalech i koncertních řadách. 
Jejich nahrávka Dusíkových kvartetů sklidila euforický ohlas kritiky, zazněla mnohokrát z rádia a její re-
cenze jsou plné superlativů.

Jméno Camesina Quartett je odvozeno od tzv. „Camesinova domu“, ve kterém bydlel v letech 1784-1787 
sám Wolfgang Amadeus Mozart, a v kterém Haydnovy přehrál kvartety, které mu věnoval. V tomto domě 
se také pravděpodobně pořádaly slavné „kvartet-party“, na kterých společně muzicírovali Joseph Haydn 
(1. housle), Carl Ditters von Dittersdorf (2. housle), Wolfgang Amadeus Mozart (viola) a Jan Vaňhal (vio-
loncello).

Es war ein gemeinsames Anliegen der Mitglieder des 2007 gegründeten Camesina Quartett, wieder ein 
wenig mehr Purismus zu wagen. Wo andere, vergleichbare Ensembles längst wieder moderne Spieltechnik 
und Spielhilfen verwenden, und das Etikett “historische Aufführungspraxis” allein durch die Verwend-
ung von Darmsaiten rechtfertigen, versucht das Camesina Quartett dem Originalklang durch Quellenken-
ntnis und historisch korrekte Anwendung, aber auch durch ständiges in Frage stellen und Pioniergeist so 
nahe wie möglich zu kommen, ohne sich nur an zweifelhaftem Zeitgeschmack zu orientieren.

Bereits im ersten Jahr seines Bestehens folgte das Camesina Quartett einer Einladung in die Tschechische 
Republik, wo es u.a. beim Haydn-Festival Lukavice/Pilsen aufgetreten ist, bei dem es seitdem regelmäßig 
zu Gast ist. Es tritt seitdem in vielen namhaften Konzertserien im In- und Ausland auf, so z.B. im Musikin-
strumentenmuseum in Berlin und im Wildt’schen Haus in Basel.

Die Weltersteinspielung der Streichquartette von J. L. Dussek wurde von der Kritik als echte Neuentdeck-
ung euphorisch aufgenommen, viele Male im Rundfunk gesendet und durchweg begeistert rezensiert.

Der Name Camesina Quartett beruft sich auf das Camesina-Haus, in dem W. A. Mozart von 1784 bis 1787 
wohnte, und in dem er Joseph Haydn die ihm gewidmeten Streichquartette zum ersten Mal vorspielte. In 
dieser Wohnung sind vermutlich auch die berühmten Quartett-Partys veranstaltet worden, in denen Jo-
seph Haydn (1. Violine), Carl Ditters von Dittersdorf (2. Violine), Wolfgang Amadeus Mozart (Viola) und 
Jan Vanhal (Violoncello) gemeinsam musizierten.

Das Haus ist nach dem Stuckateur Alberto Camesina benannt, dem das Haus zeitweise gehörte, und der 
es mit einer barocken Stuckdecke verzierte, unter der Mozart vermutlich sein Arbeitszimmer eingerichtet 
hatte, und in dem er einige seiner größten Werke, darunter die 6 Haydn gewidmeten Streichquartette, 
niederschrieb.  
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V . Média / Presse

Mladá fronta DNES | 3.8.2012 | Rubrika: Severní Čechy | Strana: 4 | Autor: Jana Bertlová

Historický klavír se rozezní na Jezeří
Londýnskou atmosféru můžete nasát nejen díky probíhající olympiádě, ale i na koncertě Aleny Hönigové 
zítra v 17 hodin na zámku Jezeří. V programu s názvem Londýnské rendez-vous zahraje na historický 
klavír Broadwood například skladby Williama Sterndala Bennetta či variaci na píseň Vive Henri-quatre. 

Chomutovský deník | 10.8.2012 | Rubrika: Chomutovsko | Strana: 3 | Autor: Martina Zyk-
lová

Za hudbou k sousedům

Jste-li vyznavači klasické hudby, pak je právě vám určen sobotní program Hudebního léta v Jezeří, který je 
věnovaný 200. jubileu Jana Ladislava Dusíka. Koncert s podtitulem „Londýnské rendez-vous“ na zámku 
začíná v 17:00 hodin a potrvá přibližně hodinu. Běžné vstupné stojí osmdesát korun.

Chomutovský deník; U nás doma; 08
Mostecký deník; U nás doma; 08 - 6
JEZEŘÍ

Hudební léto v Jezeří je věnované 200. jubileu Jana Ladislava Dusíka. Probíhá od 4. srpna do 1. září 2012. 
V sobotu 11. srpna v 17 hodin zahraje Johannes Gebauer na klasicistní housle a Alena Hönigová na his-
torický klavír. Johannes Gebauer vystudoval hudební vědu na King's College Cambridge a housle u Si-
mona Standage.

Chomutovský deník | 1.8.2012 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (san) 

Mostecko – Zámek Jezeří, který se nachází na pomezí Chomutovska a Mostecka zve v sobotu 4. srpna 
především fanoušky vážné klavírní hudby na krátký hudební festival pod názvem „Londýnské rendez-
vous.“ Své šedesátiminutové vystoupení tu předvede Alena Hönigová, která zahraje na historický klavír 
Broadwood. Koncert začíná od 17 hodin. Návštěvníci zaplatí 80 korun. V rámci akce představí zámek nově 
opravený kulečníkový sál a opravená vitrážová okna v zámecké kapli.

Mostecký deník | 11.8.2012 | Rubrika: Mostecko | Strana: 3 | Autor: (jaz) 

Na Jezeří je výroční komorní koncert
Hudební léto na zámku Jezeří věnované 200. jubileu Jana Ladislava Dusíka probíhá od 4. srpna do 1. září. 
Dnes v 17 hodin zahraje Johannes Gebauer na klasicistní housle a Alena Hönigová na historický klavír.

Mostecký deník | 6.8.2012 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1

JEZEŘÍ ZAŽILO KONCERT. HRÁLO SE NA JEDINEČNÉ PIÁNO
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ZÁMECKÝ KONCERT. Zámek Jezeří zažil v sobotu mini hudební festival k příležitosti dvoustého výročí 
úmrtí skladatele a klavíristy Jana Ladislava Dusíka. Šedesátiminutový klavírní koncert pod taktovkou 
virtuózky Aleny Hönigové, která návštěvníkům zahrála na ojedinělé historické piáno z první poloviny 19. 
století, se konal v nově zrekonstruovaném kulečníkovém sále. A zajímavost? Piáno je v České republice 
jediné svého druhu. Státní zámek Jezeří má za sebou turisticky úspěšný měsíc červenec. Slunečné počasí 
na památku přilákalo také zahraniční návštěvníky. Hudební léto potrvá na zámku Jezeří celé prázdniny. 
Další akcí bude například 26. srpna koncert Pocta madam Corni.

Mostecký deník | 1.8.2012 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (san)

Mostecko – Zámek Jezeří zve v sobotu 4. srpna především fanoušky vážné klavírní hudby na krátký hudeb-
ní festival pod názvem „Londýnské rendez¬vous.“ Své šedesátiminutové vystoupení tu předvede Alena 
Hönigová, která zahraje na historický klavír Broadwood. Koncert začíná od 17 hodin. Návštěvníci zaplatí 
plné vstupné 80 korun, nebo snížené 40 korun. V rámci akce představí zámek nově opravený kulečníkový 
sál a opravená vitrážová okna v zámecké kapli.

Mostecký deník | 20.7.2012 | Rubrika: U nás doma | Strana: 8 | Autor: (jaz)

Hudební léto na zámku Jezeří

Státní zámek Jezeří zve v neděli 22. července v 15 hodin na zvláštní koncert v zámecké stříbrnici. Je věnován 
skladbě rakouského houslového virtuosa českého původu Heinricha Ignaze Franze Bibera . Tématem je 
růženec - modlitba připisována sv. Dominikovi. Návštěvníci ho uslyší v podání lotyšské houslové vurtu-
osky Daily Dambrausky.

Hudební rozhledy

Závěr Hudebního léta v Jezeří, Lukáš Vytlačil
Zámek Jezeří 

Na úpatí Krušných hor nedaleko severočeského Mostu se do krajiny vypíná zámek Jezeří. Sídlil zde mocný 
rod Lobkoviců a zejména na přelomu 18. a 19. století se rozlehlé barokní sídlo stávalo častým cílem mnoha 
význačných umělců. Hudbymilovný kníže Josef František Maxmilián zde hostil celou řadu významných 
hudebníků a skladatelů, od nichž také sám objednával skladby. Zámecké divadlo, postavené v roce 1802, 
se stalo svědkem nejedné významné produkce, z nichž zajisté stojí za připomenutí provedení Symfonie č. 
3. „Eroica“ Ludwiga van Beethovena. Avšak dobu, kdy se zámek skvěl ve světle bohatství rodu a šťastných 
chvil umělců, odvál čas spolu se šlechtickými majiteli. Ve druhé polovině 20. století se pak Jezeří dostalo na 
pokraj své zkázy, když již bylo málem srovnáno se zemí kvůli pokračující těžbě uhlí na Mostecku. Téměř 
podle biblického přísloví o přenášení hor, i zde se našli lidé, kteří se s úředníky a důlní společností nap-
lánovaným údělem nesmířili a proti větrným mlýnům stále bojují za záchranu posledních zbytků úpatí 
zdejšího Podkrušnohoří. Zámek je pomalu rekonstruován a návštěvníky vítají první opravené zámecké 
komnaty. Do nich se letos také navrátila hudba, protože díky mimořádné péči a nadšení místní zámecké 
správy a Aleny Hönigové, vynikající cembalistky, se zde totiž uskutečnil první ročník cyklu Hudební léto 
na Jezeří. To se neslo ve znamení dvoustého výročí od úmrtí Jana Ladislava Dusíka. Věnování Dusíkovi 
není vůbec náhodné, neboť tento vynikající klavírista a skladatel býval také mezi zdejšími lobkovickými 
hosty. 
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Na závěrečném koncertě, který se uskutečnil na samém sklonku prázdnin 1. září 2012, vystoupil německý 
smyčcový kvartet Camesina, hrající na dobové nástroje. Soubor vystoupil v obsazení Johannes Gebauer 
a Katja Grüttner na housle, Irina Alexandrowna na violu a Martin Burkhardt na violoncello. Specialitou 
souboru je nejen stylově vytříbená hra na originální instrumenty, ale také skutečnost, že významnou po-
zornost věnuje skladbám českých klasiků a na dvou nahrávkách, které byly dosud natočeny, najdeme dnes 
téměř neznámé kvartety Jana Ladislava Dusíka a Jana Křtitele Vaňhala. 
Zámecký hudební podvečer zahájil Dusíkův Smyčcový kvartet G dur, op. 60/1 ze sbírky, věnované právě 
Lobkovicům. Interpretace byla charakteristická především vytříbenými detaily v agogice i artikulaci, 
avšak celek nemálo poznamenaly potíže s intonací mezi houslisty, zejména u sekundistky. To však naštěstí 
odeznělo s první skladbou a ve Smyčcovém kvartetu d moll, op. 103, Josepha Haydna byl již ansámbl 
sehraný po všech stránkách. Proti Dusíkovi Haydnova skladba zaujala plynulejším hudebním průběhem 
a větší formální soudržností, která vycházela ze skladatelova monotematismu (Dusíkovy kvartety proti 
tomu vycházejí více ze sazby klavírní). Na mnoha plochách Haydn rozvinul téměř symfonickou zvuko-
vou šíři, čemuž hudebníci velice napomohli skvělou výstavbou díla. Náročnou a skvěle provedenou or-
namentikou pak Johannes Gebauer ozdobil Trio Menuetu. Druhá polovina večera pak patřila opět Du-
síkovi, z jehož opusu č. 60 zazněl Smyčcový kvartet Es dur č. 3. Po dlouhých ovacích byl koncert zakončen 
přídavkem z Haydnovy sbírky Smyčcových kvartetů, op. 77, které vznikly na přímou objednávku knížete 
Josefa Františka Maxmiliána. Po dlouhé době tak ve zdejších zdech zazněla hudba, která provázela časy 
největší slávy na Jezeří. Až na zmíněné počáteční potíže s laděním předvedl Camesina Quartett výborný 
výkon a představil se jako ansámbl, který se skutečně hluboce specializuje na klasicistní kvartetní hudbu. 
I ty nejmenší detaily skladeb byly velmi dobře promyšleny a přesvědčivě zahrány. Vedle již zmíněného 
Johannese Gebauera se mezi hráči skvěle předvedl také violoncellista Martin Burkhardt, který byl pevnou 
oporou v doprovodech i excelentním sólistou ve violoncellových pasážích. Neméně potěšující však také 
byla bohatá účast publika, které přijelo ze širokého okolí. To dokládá, že nejen velká města si zaslouží 
hudbu s opravdu kvalitními interprety a publikum pro ně se najde i v krajích, které jsou zkoušeny osudem 
právě tak, jako okolí Jiřetína se zámkem, tyčícím se nad propastí měsíční krajiny. 
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VI. Závěrečné vyúčtování / Schlussabrechnung

koncert/ Konzert       
22.7.2012 “Růžencové sonáty”/ “Rosenkranzsonaten”       
honorář/ Honorar Daila Dambrauska   12 500 Kč 500 € Doklad/ Beleg Nr. 1 
honorář/ Honorar Alena Hönigová    12 500 Kč 500 € Doklad/ Beleg Nr. 5 
4.8.2012 “Londýnské rendez-vous”/  “London rendez-vous”       
honorář/ Honorar Alena Hönigová    12 500 Kč 500 € Doklad/ Beleg Nr. 2 
11.8. 2012 “Komtese z Kurlandu”/
 “Der Komtesse von Kurland gewidmet”     
honorář/ Honorar Johannes Gebauer   22 500 Kč 900 € Doklad/ Beleg Nr.3 
honorář/ Honorar Alena Hönigová    22 500 Kč 900 € Doklad/ Beleg Nr. 6 
12.8. 2012 “Pulchra es amica mea”       
honorář/ Honorar Vladimíra Krčková   12 500 Kč 500 € Doklad/ Beleg Nr. 7 
honorář / Honorar Alena Hönigová    10 000 Kč 400 € Doklad/ Beleg Nr. 8  
26.8. 2012 “Pocta madam Corri”/ “Hommage an Madam Corri”       

honorář/ Honorar Anna Hlavenková   20 000 Kč 800 € Doklad/ Beleg Nr. 9 
honorář/ Honorar Miroslav Rovenský   20 000 Kč 800 € Doklad/ Beleg Nr. 10 
honorář/ Honorar Alena Hönigová    12 500 Kč 500 € Doklad/ Beleg Nr. 11 
1.9.2012 “Kvartet-párty u Lobkowiczů”/ 
“Quartett-Party bei Lobkowiczen”     
honorář/ Honorar “Camesina Quartett”             125 000 Kč      5 000 € Doklad/ Beleg Nr. 4 
13.9.2012 “Friedenauer Kammerkonzerte”       
honorář/Honorar Alena Hönigová    25 000 Kč      1 000 € Doklad/ Beleg Nr. 12 

Transport klavíru/ Klaviertransport    12 000 Kč 480 € Faktura Nr.53 
          6 950 Kč 278 € Faktura Nr.120127 
Reklama (grafika, tisk, web a propagace)/
Reklame (Grafik, Druck, web, Werbung)   30 000 Kč        1 200 € Faktura Nr. 12-037 

Nájem prostor/ Vstupné             Vstupné ve prospěch Státního zámku Jezeří na pokrytí výdajů s pro-
vozem  za nájem
Miete der Räumlichkeiten/ Eintritt   Miete zu Gunsten des Schlosses Jezeri für die Ausgaben für Betrieb 
und Miete der Räumlichkeiten 
       
Organizace koncertu v Berlíně Friedenau, jeho reklama, pronájem prostor, ladění a příprava fortepiana, 
honorář J. Gebauera hrazen “Friedenauer Kommerkonzerte”      
Organisation des Konzerts in Berlin, Friedenau, sowie Reklame, Miete der Räume, Stimmung und Vor-
bereitung des Flügels und Honorar Johannes Gebauer vergütet von “Friedenauer Kammerkonzerte”  
     
Suma        356 450 Kč 14 258 € 
 
*honoráře inkl. zkoušky, cestovné, ubytování/ Honorare inkl. Proben, Reisekosten, Übernachtung  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zukunftfonds/ Fond budoucnosti      6 000 €  
Spolek pro zvelebení staré hudby/
 Verein zur Förderung der alten Musik     2 600 €  
       
Soukromí sponzoři/ Privat Sponsoren     4 000 €  
Vlastní příspěvek Alena Hönigová/ Eigenanteil    1 258 €  
       
Český rozhlas Vltava/ Tschechisches Rundfunk   10 000 Kč    400 €  
       
Suma                                 14 258 €  
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VII. Krátkodobé cíle projektu

1) Docenění českého skladatele a virtuosa Jana Ladislava Dusíka, který za svého života působil v Německu 
a dalších evropských zemích
2) Poukázání na úzký hudební vztah mezi pruským princem Ferdinandem a jeho učitelem skladby 
a ředitelem kapely Dusíkem 
3) Oživení kulturní činnosti na zámku Jezeří, významné hudebně-historické památce naší minulosti

Reakce publika dokazují, že hudba Jan Ladislava Dusíka dokáže posluchače nadchnout dnes stejně jako 
za jeho života. Působení jeho hudby je mimořádně závislé na zvukových a interpretačních nuancích. Proto 
jsme rádi, že jeho hudba mohla zaznít na originálním klavíru Broadwood a na původních smyčcových 
i dechových nástrojích.
V atmosféře nově opraveného sálu zámku Jezeří, kde spolu kdysi muzicírovali i Dusík, Franz Maxmi-
lián Lobkowicz a pruský princ Louis Ferdinand, si mohli posluchači živě představit, za jakých okolností 
vznikala mnohá díla, která dnes patří ke kulturní tradici obou zemí. V komentářích provázejících jednot-
livé koncerty se prolínala historická fakta s osobními zážitky výše jmenovaných osobností, jejich přátel 
a kolegů.
Cílem festivalu bylo přiblížit tuto hudbu i její protagonisty publiku a věříme, že se to podařilo.

4) Spolupráce mladých hudebníků z Prahy a Berlína
Spolupráce s Johannesem Gebauerem a „Camesina Quartett“ byl velmi zajímavá nejen prakticky, 
z hráčského hlediska, ale i muzikologicky. Bylo opravdu skvělé vyměnit si poznatky a zkušenosti (hudeb-
ní prameny, životopisné detaily, vysvětlující smysl i ambici konkrétních skladeb, interpretační poznatky) 
s umělci, kteří se tomuto speciálnímu tématu dlouhodobě a do hloubky věnují.
5) Spolupráce pořadatelů v Praze a Berlíně
Bylo pro nás ctí, spolupracovat s koncertní organizací, která má tak dlouhodobou tradici jako „Friedenauer 
Kammerkonzerte“. Jejich sbírka historických klávesových nástrojů poskytovala ideální podmínky pro 
prezentaci hudby skladatele, jehož největší část tvorby je věnována klavíru. Koncert byl skvěle inzerován 
a přilákal četné a vzdělané publikum, které Dusíkovu hudbu ocenilo.

VIII. Význam projektu, dlouhodobé cíle

Festival navštívilo také několik významných hudebních vědců, kteří se na Dusíka specializují jako například 
Lívie Laifrová, která dělá doktorát na “École des Hautes Études en Sciences Sociales” v Paříži nebo hudeb-
ní vědkyně Michaela Freemanová. S Lívií Laifrovou jsme si vzájemně vyměnili informace 
k tématu a připravujeme další spolupráci. Paní Laifrová poté referovala o Dusíkovi na mezinárodní kon-
ferenci „Compositori mitteleuropei e la nascita di un virtuosismo pianistico francese” v Římě 11. října 2012 
(http://www.villamedici.it).

Johannes Gebauer přednášel o Dusíkovi v rámci výzkumného projektu “Angewandte Interpretations-
forschung” na “Hochschule der Künste Bern”. Na této přednášce spolupracovala jako hostující docentka 
i Alena Hönigová (http://www.hkb.bfh.ch/de/forschung/forschungsschwerpunkte/fspinterpretation/
interpretationsforschung).

Na podzim 2013 a začátek roku 2014 jsou naplánovány dvě nahrávky Aleny Hönigovéa Johannese Ge-
bauera s dosud nenahranými díly J. L. Dusíka: Notturno, 2. sonáta pro fortepiano a koncertantní housle, 
Námořní bitva a dvě sonáty pro fortepiano s doprovodem houslí a violoncella.
Dále jsou naplánovány koncerty Aleny Hönigové a „Camesina Quartet“ na rok 2013.
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VII. Kurzfristige Ziele des Projekts

1) Würdigung des in Deutschland und anderen europäischen Ländern tätig gewesenen böhmischen Kom-
ponisten und Virtuosen Dussek
2) Bewusstmachung der engen musikalischen Beziehungen zwischen dem Hohenzollern-Prinzen Louis 
Ferdinand und seinem Kompositionslehrer und “Kapellmeister” Dussek
3) Belebung kultureller Veranstaltungen im Traditionsreichen Schloss Eisenberg

Die Reaktionen des Publikums haben bewiesen, dass die Musik von Johann Ludwig Dussek immer noch 
wie damals begeistert. Seine Musik ist besonders sensitiv auf Klangqualität und Aufführungsnuancen. 
Deshalb finden wir besonders wichtig, dass sie auf einem originalen Klavier, sowie auf den historischen 
Streich- und Blasinstrumenten erklingen konnte.
In der Atmosphäre des grossen Saals des Schlosses Eisenberg, wo tatsächlich auch Dussek, Franz Maxmi
lian Lobkowicz und preussischer Prinz Louis Ferdinand zusammen musizierten, konnte man sich leben-
dig vorstellen, wie manche Werke, die heute zur Kulturtradition der beiden Ländern gehören, entstanden 
sind. In den Komentaren haben sich die geschichtlichen Fakten mit den persönlichen Ereignissen in den 
Leben von den obengenannten Persönlichkeiten und seinen Kollegen und Freunden überschnitten. 
Das Ziel war, die Musik und Ihre Protagonisten dem Publikum nah zu bringen und wir glauben, dass es 
gelungen ist.

4) Zusammenarbeit heutiger junger Musiker in Prag und Berlin
Die Zusammenarbeit mit Johannes Gebauer und dem “Camesina Quartett” hat viel Spass gemacht und 
war sehr interessant nicht nur praktisch musikalisch, aber auch musikologisch. Es war eine Freude zu 
diskutieren und Erfahrungen (Musikquellen, biografische Details, die Sinn und Ambition der Werke erk-
lären, Aufführungspraktische Erkenntnisse) mit Künstlern auszutauschen, die sich langfristig und tief mit 
diesem spezielen Thema beschäftigen.

5) Zusammenarbeit heutiger Konzertveranstalter in beiden Ländern
Es war eine Ehre ein Partner von einer Konzertorganisation zu sein, die so lange Tradition, wie die “Frie-
denauer Kammerkonzerte” hat. Ihre Samlung von historischen Tasteninstrumenten hat ideale Bedingun-
gen für die Präsentation der Musik von dem Klaviervirtuosen Dussek geboten. Das Konzert wurde gut 
annonciert und hat ein gebildetes Publikum angezogen, das Dusseks Musik geschätzt hat.

VIII. Bedeutung des Projekts, Folgerwirkungen

Das Festival hat auch Wissenschaftler, die sich mit Dussek beschäftigen, wie zB. Livia Laifrová, die ein Dok-
torat über Dussek in “École des Hautes Études en Sciences Sociales” in Paris macht oder die Musikolog-
in Michaela Freemanová, angelockt.  Mit Livia Laifrová haben wir auch gegenseitig Informationen zum 
Thema ausgetauscht und sie hat über Dussek an einer internationalen Konferenz im Rom “Compositori 
mitteleuropei e la nascita di un virtuosismo pianistico francese” am 11. Oktober 2012 (http://www.vil-
lamedici.it) berichtet.

Johannes Gebauer hat im Rahmen des Forschungsprojektes “Angewandte Interpretationsforschung” an 
der Hochschule der Künste Bern einen Vortrag über Dusseks Musik gehalten, wo auch Alena Hönigová als 
Gastdozentin gewirkt hat (http://www.hkb.bfh.ch/de/forschung/forschungsschwerpunkte/fspinter-
pretation/interpretationsforschung).

Für den Herbst 2013 und Frühjahr 2014 sind zwei Aufnahmen mit Johannes Gebauer und Alena Hönigová 
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Zastupitelé města Horní Jiřetín navštívili několik koncertů festivalu a v současné době i odhlasovali pod-
poru města Horní Jiřetín „Hudebnímu létu v Jezeří“ pro rok 2013 (téma: Příběh lobkovické kapely).

Navázali jsme kontakt s „Lobkowiczkým archívem“ a také osobně s panem Williamem Lobkowiczem za 
účelem možnosti dále zkoumat a uvádět díla, která shromáždil a na Jezeří uvedl František Maxmilián Lob-
kowicz. Velmi doufáme v positivní výsledek těchto jednání a zlepšení současné situace (archív je od roku 
2010 zcela uzavřen).
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von bis jetzt nicht eingespielten Werken von Dussek geplannt: Notturno Concertante, 2. Sonate für Forte-
piano mit Begleitung von Violine concertante, Seeschlacht und zwei Sonaten für Fortepiano mit Begleitung 
von Violine und Violoncello.
Weiter sind geplannt Konzerte für 2013 mit “Camesina Quartett” und Alena Hönigová mit der Musik von 
Dusssek und Vanhal.

Die Vertreter des Stadts Obergeorgental (Horní Jiřetín) haben mehrere Konzerte des Festivals besucht und 
bereits die Unterstützung des Festivals in Schloss Eisenberg  für 2013 (Thema: Die Geschichte der Lobko-
wicz Kapelle) abgestimmt.

Es wurde Kontakt mit dem “Lobkowicz Archiv” (wo alle Materiale aus dem Schloss Eisenberg momental 
sind) und persönlich mit Herrn William Lobkowicz aufgenommen, um Aufführungen und Forschung von 
anderen Kompositionen zu ermöglichen, die Franz Maxmilian Lobkowicz gesammelt hat und die auf dem 
Schloss Eisenberg aufgeführt wurden. Wir hofen sehr in ein positives Resultat unserer Bemühungen. (Das 
Archiv ist geschlossen.)


