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I. Hudební léto v Jezeří a podzimní koncerty v Neustadtu an der Waldnaab

V létě 2013 proběhl na státním zámku druhý ročník hudebního festivalu. Letos byl věnován 
jednomu z Lobkovických kapelníků Janu Josefu Röslerovi. Samotným představením 
předcházela nejen náročná organizační práce, ale i hudebně-vědecká příprava, protože 
na festivalu zaznělo několik děl vůbec poprvé v novodobé historii.
Byla to například největší událost festivalu - uvedení komorní opery Jana Josefa Röslera 
“Assassino per vendetta” ve zkrácené úpravě pro smyčce, fortepiano, čtyři sólisty a sbor. Dále 
Vranického “Charakteristická symfonie c moll” v jeho vlastní úpravě pro housle a fortepiano 
nebo Röslerova klavírní tvorba. Dále festival uvedl díla skladatelů v Ćechách absolutně 
neznámých jako např. Ferdinanda Paëra nebo Františka Josefa Gläsera.
Slovem i hudbou jsme také připomněli pohnutý rok 1813, kdy se přes Jezeří přehnaly 
napoleonské války.
Koncerty se setkaly s velkým zájmem publika, na festival také několikrát reagovala televize 
a tisk.

Po letním festivalu na Jezeří následovaly podzimní koncerty v Neustadtu an der Waldnaab  
- bavorském městečku, které se může pyšnit zámkem, který měl v mnohém podobný osud 
jako Jezeří, i když jeho novodobá historie je daleko příznivější. Byl jedním ze sídel Františka 
Maxmiliána Lobkowicze a i tam ho doprovázela Lobkovická kapela.
Na koncertech zazněla slavná díla Haydna, Beethovena, Dusíka, ale publikum ocenilo i méně 
hraný repertoár, např. z pera Jana Václava Tomáška. Jeho zhudebnění Goetheho poesie uzavírá 
tématický okruh vytvořený kolem osoby knížete Lobkovitze. Uskutečnil se zde též adventní 
koncert v netradičním prostředí - ve skleněné hale zahradnictví Steinhilber. Tento prostor 
vyzdobený obrovským množstvím vánočních hvězd vytvořil nádhernou atmosféru. 
Velmi pozitivní ohlas vzbudil i komentář ke koncertům -  propojení mezi skladateli, dějinné 
souvislosti a zajímavosti jednotlivých skladeb. Právě v Neustadtu, kde mnozí posluchači velmi 
dobře znají osudy Františka Maxmiliána Lobkowitze, jsme se setkali s pozornými posluchači. 
Zajímavé diskuse pak pokračovaly i po koncertech. Podnětná byla též výstava věnovaná knížeti 
Lobkowitzovi, která právě probíhala na zámku. Jsem velmi vděčná, že se doposud podařilo 
úspěšně uskutečnit festival na Jezeří a pevně doufám, že tyto akce přispějí i ke konečnému 
rozhodnutí opravit zámecké divadlo, které je evropským unikátem. V Neustadtu jsme byli 
přijati velmi srdečně a s velkou pohostiností. Koncerty byly skvěle zorganizované a věřím, že 
se spolupráce s “Kulturfreunde Lobkowitz” bude úspěšně rozvíjet i v budoucnu. 
Srdečně děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, Ministerstvu kultury ČR, Státnímu 
fondu kultury ČR a městu Horní Jiřetín. Za laskavé povolení použít notový materiál Jana Josefa 
Röslera pro transkripci a následné uvedení děkujeme archívu Pražské konzervatoře. Velmi 
nás těšila také spolupráce s našimi partnery - týmem Státního zámku Jezeří a “Kulturfreunde 
Lobkowitz”.

Státní zámek Jezeří/ Schloss Eisenberg
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I. Musiksommer in Jezeří und Herbstkonzerte in Neustadt an der Waldnaab

Im Sommer 2013 hat im Schloss Eisenberg (Jezeří) zum zweiten Mal ein Musikfestival 
stattgefunden. Dieses Jahr wurde es dem Lobkowicz-Kapellmeister Johann Joseph Rösler 
gewidmet. Dem Festival sind grosse organisatorische aber vor allem auch musikwissenschaftliche 
Vorbereitungen vorangegangen, weil im Festival einige Werke nach 200 Jahren zum ersten 
Mal wieder erklungen sind.
Die grösste und aufwendigste Veranstaltung des Festivals  war die Kammeroper “Assassino 
per vendetta” von Rösler, in einer verkürzten Bearbeitung für Streicher, Fortepiano, vier Solisten 
und Chor. Weiter auch die “Symphonie c moll” von Wranitzky in seiner Version für Violine 
und Fortepiano oder Röslers Klaviermusik. Das Festival hat auch Werke von  Komponisten 
aufgeführt, die heutzutage in Deutschland und Tschechien absolut vergessen sind, wie 
Ferdinando Paër oder Franz Joseph Gläser. Musik und Kommentar haben auch daran erinnert, 
dass im Jahr 1813 Eisenberg direkt von den Napoleonischen Kriegen berührt wurde. Die 
Konzerte haben ein grosses Interesse im Publikum geweckt, einige Male hat das Fernsehen 

und die Presse reagiert.
Dem Musiksommer in Jezeří folgten die Herbstkonzerte im Alten Schloss in Neustadt 
an der Waldnaab. Dieses Lobkowicz Schloss war eine der Residenzen von Franz Maxmilian 
Lobkowitz, ähnlich wie Eisenberg gehört es heute nicht mehr der Familie Lobkowicz. Seine 
moderne Geschichte ist jedoch vorteilhafter als die von Eisenberg - es ist wunderschön renoviert 
und geschätzt.
In den Konzerten sind die bekannte Stücke von Beethoven, Haydn und Dussek, aber auch 
von Wenzel Johann Tomaschek, der die Gedichte von Goethe vertont hat, erklungen. 
Weiterhin hat  ein Adventskonzert in ungewöhnlichem Raum - in der Glasshalle der Gärtnerei 
Steinhilber - stattgefunden. Es war unglaublich, was für eine zauberhafte Atmosphäre die 
vielen Weihnachtssterne schufen. Sehr interessant war auch der Austausch mit den Zuhörern, 
die sich längfristig mit der Geschichte der Familie Lobkowitz beschäftigen und die sehr positiv 
auf den Kommentar reagierten.
Ich bin sehr dankbar, dass unser Projekt erfolgreich stattfinden konnte und ich hoffe, dass unsere 
Bemühungen auch zu der Entscheidung das einzigartige Theater in Eisenberg zu renovieren, 
beitragen werden. Von “Kulturfreunden Lobkowitz” wurden wir sehr herzlich empfangen 
und die Konzerte in Neustadt wurden perfekt organisiert. Ich freue mich auf eine weitere 
Entwicklung unserer Zusammenarbeit.
Wir wollen und herzlich bedanken bei dem Deutsch-Tschechischen Zukuftfonds, 
Kulturministerium der Tschechischen Republik, “Státní fond kultury ČR”, Stadt Horní Jiřetín. 
Weiter danken wir dem Archiv des Prager Konservatoriums für die freundliche Bewilligung 
die Noten von Johann Joseph Rösler zu benützen. Und schliesslich herzlichen Dank unseren 
Partnern - den “Kulturfreunden Lobkowitz” und dem Team des Schlosses Eisenberg.

Altes Schloss in Neustadt an der Waldnaab/ “Starý zámek” v Neustadtu an der Waldnaab
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II. Jednotlivé akce/ Einzelne Veranstalltungen

1) Komorní opera Jana Josefa Röslera: Vrahem z pomsty

Vrahem z pomsty - 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 ji 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 jí 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 šíleného žárlivostí i touhou po pomstě. Všichni oslavují šťastný konec a přestálá 
nebezpečí.

Riccardo (Jaromír Nosek) - 1. scéna/ 1. Szene
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Duet Isabelly (A. Hlavenková) a Fernanda (D. Issa) při kterém je zatčen Riccardo (J. Nosek)/ Duett von Issabella 
(A. Hlavenková) und Fernando (D. Issa) und die Festnahme von Riccardo (J. Nosek). 

1) Kammeroper von Johann Joseph Rösler: Assassino per vendetta

Assassino per vendetta - Handlung

Der junger Adelige von Medano hat sein Vermögen, seinen Adelstitel und seine Ehre verloren. 
Er sieht einen einzigen Ausweg aus dieser Situation – er wird zum Räuber um sich und seinen 
vor Leid verkümmerten Vater zu rächen. Sein Vater wurde verurteilt, verlor sein Vermögen 
und wurde in die Verbannung geschickt. Riccardo (wie sich der junge Adelige inzwischen 
nennt) fand das Urteil ungerechtet.
Ziel seiner Rache ist jener Richter - der Edelmann Fernando von Genua. Riccardo möchte ihn 
an seiner empfindlichsten Stelle treffen und entführt seine Frau Isabella.
Fernando, der gerade auf Reisen ist, kehrt sofort zurück, nachdem er die schlechte Nachricht 
erhalten hat und  bricht mit seinem Diener Bruno auf, um Isabella zu suchen.
Fernando ist entschlossen für seine Frau alles zu riskieren, Bruno dagegen möchte vor allem 

seinen Kopf retten und er findet das Verhalten von Fernando verrückt und gefährlich.
Inzwischen ist es für Riccardo immer schwieriger seine Drohungen zu erfüllen, weil er sich 
in Isabella verliebt hat. Er versucht die Liebe von Isabella zu gewinnen, er droht ihr sogar mit 
dem Tod von Fernando. Isabella quält sich mit Zweifeln, ob es besser ist, Ihre eigene Ehre 
zu bewahren oder das Leben ihres geliebten Mannes zu retten.
Bei der verzweifelten Suche nach Isabella von Fernando und Bruno, hilft ihnen eine 
geheimnisvolle Statue. Bewegt vom Mut und der Entschlossenheit von Fernando verrät sie 
ihnen, wo Isabella gefangen gehalten wird. Fernando betritt heimlich das Räuberschloss  und 
nun fasst auch Bruno Mut. Nach langem Herumirren durch die unterirdische Gänge werden 
Fernando und Bruno von den Räubern erwischt und landen im Gefängnis, wo Isabella 
finden.  Die Soldaten von Fernando kommen zum Glück gerade rechtzeitig  an und es gelingt 
Ihnen Riccardo festzunehmen. Alle feiern den glücklichen Ausgang und freuen sich über die 
überstandenen Gefahren.
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Charakter opery

Tento námět zpracovaný těsně po roku 1800 i vtipné dialogy ukazují na parodii tehdejší italské 
opery. Atmosféra plná tajemna (hrad, o kterém se šušká, že tam sídlí sám ďábel, hledání 
v křivolakém terénu i temné podzemní chodby) zase na harmonie raného romantismu.
Komické prvky se střídají s lyrickými i dramatickými momenty. Čtyři základní charaktery 
(dramatický bas Riccardo, lyrický tenor Fernando, dramatický i lyrický soprán Isabelly a 
komická postava basisty Bruna) zde skýtají celé spektrum hudebních nálad, které se střídají 
v rychlém sledu a zatahují diváka v této hodinové podívané neustále do nových dějových 
zvratů. 

Úprava a zkrácení

Cílem zkrácení celé opery i úpravy pro smyčcový kvartet s fortepianem, čtyři sólisty a sbor, 
je zpřístupnění skvělé Röslerovy hudby široké veřejnosti. Při zpracování bylo přihlédnuto 
ke dvěma manuskriptům - opisu z Florencie a k Röslerovu autografu - protože autograf je 
místy špatně čitelný a oba exempláře obsahují řadu chyb.
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 novost i originálnost řady prvků 
Röslerovy kompozice, jakož i fundované skladatelské provedení.
Významný faktorem je i ekonomická dostupnost celého představení. V tomto ohledu byla 
koncipována i scéna, která pracuje s nejjednoduššími dostupnými prvky a je snadno 
přenosná.

Autograf opery z  archívu Pražské konzervatoře/Autograph der Oper von dem Archiv
des Prager Konservatoriums
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Atto 1 No.8 Jan Josef Roesler: Assassino per vendetta

Alena Honigova

Charakter

Diese einfache Geschichte, die kurz nach 1800 vertont wurde, sowie die witzige Dialogen 
zeigen, dass es sich um eine Parodie der damaligen italienischen Oper handeln könnte. 
Die geheimnisvolle Atmosphäre (ein Schloss, wo angeblich der Satan selbst wohnt, die 
Suche im gefährlichem Gelände, in dunklen unterirdischn Gängen) bietet gute Möglichkeiten 
die frühromantische Harmonien zu verwenden.
Die komische Elemente wechseln mit dramatischen und lyrischen Momenten ab. Die vier 
Hauptfiguren (der dramatische Bass Riccardo, der lyrische Tenor Fernando, der Sopran 
von Isabella - teilweise lyrisch, teilweise dramatisch, die komische Figur vom Bassist Bruno) 

lassen ein weites Spektrum an Stimmungen zu. Sie wechseln in dieser eine Stunde dauernden 
Veranstaltung in schnellem Tempo und überraschen damit ständig den Zuschauer.

Die Transkription und Verkürzung

Der Sinn von dieser Verkürzung und Transkription für das Streichquartett mit Fortepiano, 
vier Solisten und Chor, ist die tolle Musik von Johann Joseph Rösler dem breitem Publikum 
nahezubringen. Bei der Bearbeitung wurde zwei Manuscripte berücksichtigt (eine Abschrift 
von Florenz und das Autograph von Rösler vom Archiv des Prager Konservatoriums). 
Ein wichtiger Faktor ist dabei die ökonomische Seite. So auch das transportable Bühnenbild 
aus einfachsten Mitteln.

Partitura transkripce opery/Die Partitur der Transkription der Oper
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Ján Josef Rösler (1771 - 1830)

Jméno Jána Josefa Röslera jsme objevili při výzkumech týkajících se Lobkovické kapely, 
kterou založil František Maxmilián Lobkowicz. Tento muž výjimečného vzdělání, rozhledu a 
uměleckého vkusu si přál, aby na jeho českých panstvích působila kapela prvotřídní kvality. 
Podařilo se mu shromáždit proslulé virtuosy své doby a na jeho objednávku byla složena i 
řada výjimečných děl. Díky němu byla provedena na našem území (zámek Jezeří) i premiéra 
Beethovenovy 3. symfonie Eroica.
Jako jeden z lobkovických kapelníků bývá též zmiňován Jan Josef Rösler. O jeho životě nevíme 
mnoho, ale kníže Lobkowitz ho musel znát z Prahy. Zde totiž v letech 1797-1799 zastával místo 
ředitele orchestru pražské opery. Byl tehdy znám jako skladatel pantomim, árií, uvedl několik 

oper, které později sklidily úspěch i ve Vídni. Jeho dílo ještě čeká na své znovuobjevení, ale 
představu o tom, jak zněla hudba jeho četných oper, si můžeme vytvořit právě při poslechu 
“Assassino per vendeta”.
Röslerovy písně i opery se provozovaly často ve třech jazykových verzích - německy, italsky a 
česky a Rösler si uměl dobře pohrát s vtipnými tématy a divadelně je prodat. Skvěle ale uměl 
zhudebnit i témata vážná ba romantická. Renomé získal nejen jako skladatel scénické hudby, 
ale i jako klavírní virtuos. O jeho kvalitách vypovídá i fakt, že jeho klavírní koncert D Dur byl 
přes 100 let pokládán za Beethovenovu kompozici.
Nahrávky některých jeho písní a smyčcových kvartetů jsou bohužel jediné, které z jeho 
početného díla existují.

Jan Josef Rösler: Tématický seznam děl/ Johann Joseph Rösler: Thematisches Werkverzeichnis



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 13

Johann Joseph Rösler (1771 - 1830)

Den Namen von Johann Joseph Rösler entdeckten wir bei der Forschung über die 
Lobkowicz - Kapelle, die von Franz Maximilian von Lobkowicz gegründet wurde. Er 
war ein Mann von ausergewöhnlicher Bildung und feinem künstlerischem Geschmack, 
der sich eine erstklassige Musikkapelle wünschte. Es ist ihm gelungen, die namhafte 
Virtuosen seiner Zeit dafür zu gewinnen und eine Reihe von bedeutenden Werken sind 
seine Auftragskompositionen. Dank ihm wurde auch auf dem Schloss Eisenberg erstmals 
die 3. Sinfonie von Beethoven - Eroica in einer Privat-Premiere aufgeführt.
Johann Joseph Rösler wurde einer der Lobkowicz-Kapellmeister. Wir wissen nicht viel 
über seinem Leben, aber Fürst Lobkowicz musste ihn aus Prag kennen. Da hat er in Jahren 

1797 - 99 als Direktor des Orchesters der Prager Oper gewirkt. Er war damals ein Komponist 
von Pantomimen und Opern. Einige davon haben später ein Erfolg auch in Wien gefeiert. 
Sein Werk wartet noch auf seine Wiederendeckung, aber die Einführung der Oper “Assassino 
per vendeta” sollte ein erster Schritt dazu sein.
Die Lieder und Opern von Rösler wurden oft in drei Sprachen gespielt - auf deutsch, italienisch 
und tschechisch. Er konnte gut musikalisch mit komischem sowie mit dramatischem Stoff 
umgehen. Das Renommee hat er nicht nur als Komponist der Bühnenwerke sondern auch 
als Virtuose am Klavier erlangt. Über seine Qualitäten spricht auch die Tatsache, dass sein 
Klavierkonzert in D Dur mehr als 100 Jahre Luwig van Beethoven zugeschrieben wurde.
Leider wurden bisher nur drei Lieder und vier Streichquartette von seinem umfangreichem 

Assassino per vendetta - Titulní strana/ Titelseite
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Ján Rösler sám sepsal seznam svých skladeb. Je to knížečka se 117 stranami a obsahuje řadu 
původních děl, ale i přepisy mnoha Mozartových skladeb pro jedno nebo dvě cembala 
či fortepiana, které byly tehdy v Čechách opravdu kultovně oblíbené. Pozornost by jistě 
zasluhovala i jeho tiskem vydaná Kantáta na smrt Mozartovu, stejně jako četná scénická i 
duchovní díla. 

Archivní zajímavost nebo hudba nadčasových kvalit

Asi každý z nás zná rčení “co Čech, to muzikant”. Méně lidí ale ví, že tato věta v Ćechách nebyla 
na přelomu 18. a 19. století už zdaleka aktuální. “Jednota pro zvelebení hudby v Čechách” píše 
ve své zakládací listině, že hudba v Čechách upadá a že by ráda pozvedla její úroveň. Řada 
skvělých hudebníků této doby byla sice narozena v Čechách, ale za prací museli odcházet 
do ciziny.
Co se týče hudební produkce, byla Lobkovická kapela výjimečným fenoménem na našem 
území, protože odsud vycházely i nové podněty pro evropskou hudbu. Tvorba Jana Josefa 
Röslera je právě z tohoto důvodu pro naši hudební historii velmi důležitá a můžeme na ni být 
hrdi.
Jsme přesvědčeni, že její kvalita daleko přesahuje význam regionální i dobové zajímavosti a 
nadchne dnešní posluchače.

Překlad

Opera je napsána na italské libreto Bartolomea de Antoni. Existoval i dobový překlad vlastence 
Chmelenského a německá verze.
My jsme se rozhodli uvést titulky v moderní češtině uzpůsobené zkrácené verzi.
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Werk aufgenommen.
Rösler selbst hat ein Verzeichnis von seinen Werken verfertigt. Es ist ein Büchlein 
mit 117 Seiten, wo neben eigenen Kompositionen auch sehr interessante Transkriptionen 
für ein oder zwei Tasteninstrumente von Mozart sind. Die Beachtung verdient auch seine 
Kantate auf den Tod von Mozart, die im Druck herausgegeben wurde, sowie seine geistliche 
Werke und Bühnenwerke.

Ein interessantes Stück von Musikarchiv oder Musik von überzeitlicher Qualität

Viele ausgezeichnete Musiker des 18. Jahrhunderts kamen aus Böhmen. Was aber 
die Musikproduktion hier betrifft, hatte sie eher regionales Niveau.
Die Lobkowicz-Kapelle ist deshalb von ausergewöhnlicher Bedeutung für dieses Gebiet, 
weil hier auch musikalische Anregungen entstanden, die weiter inspirieren.
Gerade deshalb ist die Musik von Johann Joseph Rösler ein wichtiger Teil unserer 
Musikgeschichte und wir sind überzeugt, dass sie den heutigen Zuhörer ansprechen und 
begeistern kann.

Übersetzung

Die erste Version dieser Oper ist italienisch. Das Libretto hat Bartolomeo de Antoni geschrieben. 
Wahrscheinlich handelt sich nicht um einem gebürtigen Italiener. Auf italienisch wurde auch 
die Oper in unserem Festival aufgeführt. Es wurden dazu tschechische Untertitel eingeblendet. 
Es existiert eine historische Übersetzung von Chmelenský. Wir haben jedoch eine moderne 
Übersetzung, die der verkürzten Version angepasst ist, gemacht.
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Jan Josef Rösler (1771- 1813)
lobkovický kapelník

Assassino per vendetta
(Vrahem z pomsty)

režie: Miroslav Rovenský
hudební nastudování a transkripce: Alena Hönigová

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

Jaromír Nosek - Riccardo (loupežník, dříve šlechtic 
Medano)

Javier Hagen - Bruno (Fernandův sluha)

sbor: Pavla Čichoňová, Lada Jeníčková, Daniela 
Javorčeková, Iva Lokajíčková, Jiří Kukal, Jan Kukal, Pavel 

Svoboda

hrají: Jana Chytilová, Jiří Sycha - housle
Ivo Anýž - viola, Ilze Grudule - violoncello

Alena Hönigová - fortepiano

Srdečně děkujeme archívu Pražské konzervatoře 
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Ouvertura

Introdukce
Sbor vesničanů z podzámčí
Jaký to rámus a lomoz,
jaké to příšerné zvuky
ozývají se to z nitra zámku.
Dobrý Bože, to je neslýchané!

Třese se země při každém kroku,
tam musí být sám ďábel s duchy podsvětí.
Ach uteč odsud.

Scéna 2
Riccardo

Nešťastný Riccardo…
Ach kolik nepřízní osudu a strastí
 najednou padá na mou hlavu.
Vyhnán z vlasti, opuštěn bohy, upadl do 
smutné chudoby.
Tak tak, že jsem utekl se svým milovaným 
otcem, který zcela ztrápen vyhnanstvím a 
chudobou, zůstal zničený a slabý.
Jen proto, abych se jednoho dne mohl 
pomstít, jsem se musel stát loupežníkem a 
vrahem.
Ach jaká hanba to byla ztratit majetek a 
urozený titul. Ten hnusný Fernando za to 
všechno může.
Jen kvůli němu musím vytrpět toto 
všechno.
Ale pomstím se mu strašlivou pomstou: 
Jeho ženu sevřu ve svém náručí a její život 
bude v mých rukou. A ty, i kdyby ses měl 
schovat do samého
pekla, já si tě najdu a vrazím ti dýku do 
srdce.

Scéna 3
Riccardo

Sestup do hloubi mého srdce,
Bohyně krve, záruko pomsty.
Moje duše tě vzývá a zbožně Tě očekává.
Už jsem zavrhl lásku a milosrdenství,
když můj vyčerpaný nebohý otec zemřel.
A proto neváhej a předestři mi 
plány plné krve a smrti.
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Scéna 1/1.Szene: Riccardo (Jaromír Nosek)
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Scéna 4
Bruno
Proboha pane, vraťme se, tohle místo je vážně hodně podivné a vpravdě ošklivé,
řeknu vám, že budu šťastný, až odsud vypadneme. Tady v těch končinách přece nenajdete ani 
živáčka. Jestli chcete někoho najít, tak běžte někam,
kde bydlí lidské bytosti a ne sem. Tady se schází leda tak čerti. Ach jestli se vrátíme domů, tak 
pána vážně pošlu k čertu. A ani za milión už nejdu ani o krok dál, nehnu se z místa.
Pro všechny svaté, pane, vraťme se zpátky!
Fernando
Prosím tě, vzmuž se, lenochu. Moje drahá žena je někde uvězněná a já ji budu hledat tak 
dlouho, dokud ji nenajdu, i kdybych měl jít až nakonec světa. Určitě je ukryta na nějakém 
opuštěném místě, kde ji lidské oko nezahlédne. Jestli ji nenajdu brzy, tak se snad pomátnu a 
utrápím k smrti.

Scéna 5
Fernando
Isabello, tolik milovaná! Ó, vrať se, vrať se ke svému drahému choti!
Bez tebe už nikdy nebudu mít stání a moje duše bez tebe nemůže být.
Milovaná Isabello, vrať se! Bez tebe nemůžu dál.
Bruno
Pane Bože, slitování
Fernando
Co se děje?            Bruno    Zvedla ruku….támhleta socha

Scéna 4/ 4. Szene - Bruno (Javier Hagen)
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Fernando
Střílíš si ze mě, ty zbabělý lenochu?

Bruno
Ne, pane mýlíte se….

Scéna 6
Hlas
Chrabrý Fernando, tvoje milovaná žena je zajata v temném vězení tam na zámku.
Jestli chceš za ni bojovat a Tvůj život pro Tebe nic neznamená, tak spěchej, protože nezbývá 
mnoho času a čeká ji smrt.

Scéna 6/6. Szene - Fernando (Daniel Issa), Bruno (Javier Hagen)
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Scéna 7
Sbor
Stůjte a nechoďte dál. Ještě nevíte, co vás čeká uvnitř!
Kdo jednou vkročí do zámku, už ho neopustí.
Bruno
No tak slyšíte, říkají to všichni. A vy mi nevěříte.
A až mi uvěříte, bude už pozdě. Já vážně nejsem blázen, abych lezl dovnitř do toho zámku. 
Vpravdě nemám chuť zůstat tam vevnitř pohřbený.
Fernando
Já se žádných duchů nebojím. Představa toho, že moje milovaná je mrtvá, je pro mě daleko 
hrozivější.
Sbor
Kdo vstoupí do zámku, už se nevrátí, zůstane tam pohřbený. 
Takový hlupák, zůstane tam.
Dobrou noc, takový hlupák, více světla už tu nebude.
Bruno
Můj pán, hnaný vášní, tam opravdu půjde. Dovnitř do toho ošklivého zámku, mezi démony a 
kdovíco ještě.
Jeho odvaha nakazila i mě. Bruno, asi budeš muset zjistit, jestli je tvá duše natolik silná, aby se 
postavila tváří tvář smrti.

Scéna 8
Isabella
Ach běda mi, jsem rozrušena těmi bolestivými emocemi.
Osude strašný, co jsem ti udělala? Kdy už konečně skončí všechna má neštěstí? Čím jsem si 
zasloužila takové trápení?
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Slituj se, Bože, a ukonči toto trápení.
Larhetto (vzpomíná)
Když jsem bývala spolu se svým drahým chotěm
plynuly dny v pokoji a míru a štěstí lásky mi bylo dáno.
Allegro
Však kvůli zlému nepřátelskému osudu,
jsem teď v moci podlého zrádce.
Ó smrti, přijď a ukonči mou bolest!
Roztrhej mou duši na kousky, ať nic necítím.
Ráda vkročím na práh zkázy.
Toužím po klidu a objetí svého miláčka, který tam na mě bude čekat.

Scéna 8/8.Szene - Isabella (Anna Hlavenková)
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Scéna 9
Riccardo
Proradná, (nádherná)! Tvoje pohrdání se může lehce obrátit v jed, láska a smilování se 
nemají zavrhovat.
Isabella
Tvůj nadutý hněv, kterým trestáš mé srdce!
Tvoje láska vzbuzuje mou nenávist
Riccardo
Uvědom si, že tvůj miláček je v mých rukou
Mysli na to, ty nespravedlnice, a třes se,
Zabít ho mohu hned z rána.
Je to v mých rukou, jen ať to víš.

Riccardo a Isabella
Jen si nič mou lásku, klidně rozdupej mou dobrotu.
Kašlu ti na tvou dobrotu. Jaké to protichůdné pocit
vzdouvají mou hruď. Nemůže být horšího zármutku než tohoto.
Riccardo
Ještě nejsi rozhodnuta? Myslím, že očekáváš v této chvíli příliš. Hájíš toho zrádce, ale tato 
ruka mu vyrve srdce z těla.
Isabella
Bože, zda-li je to pravda? Já nebohá, co budu dělat?

Kašlu na tvé city a na tvou dobrotu.

Riccardo (Jaromír Nosek), Isabella (Anna Hlavenková)
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Riccardo a Isabella
Jak jsem rozpolcen(a). Moje hruď se dme vzrušením,
moje srdce je sklíčeno pochybami.

Isabella
Zachraň mého miláčka, zrádče ukrutný.
Riccardo a Isabella
Cítím v duši úzkost. Tyto pocity jsou strašné. Ó zcela mě ochromují. 

Isabella (Anna Hlavenková)



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz26

Scéna 10
Bruno
Tato noc je velmi temná a to místo je tak opuštěné.
Umírám strachy, aby mě tu nenašli.
Bruno, vem rozum do hrsti, stačí jedna chyba a zahyneš tady.
Teď není čas na žerty, je třeba zdravý rozum.
 

Scéna 11
Bruno
Zdá se mi to nebo opravdu slyším vzdychání?
Fernando
Bohové, o vraťte mi ji.
Isabella
Kdo ví, kde jsi?(Fernando) Bohové, o vraťte mi ho.
Fernando s Isabellou 
S tebou by byla smrt alespoň míň krutá.
Bruno
Ne nemýlím se -  zde je Fernando a také jsem slyšel Isabellin hlas, byl zastřený, ale není 
pochyb.

Scéna 11/11. Szene - Isabella (Anna Hlavenková), Bruno 
(Javier Hagen)
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Milý pane, utište svou bolest, sluch mě neklame, slyšel jsem její hlas někde v dáli a tam je také 
ukryta.
Fernando
Bruno, ty tady? A sám? Jak je to možné?
Víš, kde je Isabella? Souží se v žaláři nebo je mrtvá?
V těchto pochybách se nedá žít.
Bruno
Slyšíte mě paní?
Isabella
Slyší mě někdo?
Bruno
Mluví s Vámi Bruno, přestaňte se strachovat.
Isabella
Ach Bruno! Fernanda, mého nešťastného muže, už jistě stihl hněv těch ukrutníků.
Bruno
Ne, Fernando je naživu, leč také spoutaný.

Milý pane, Isabella je naživu.

Isabella s Fernandem
Můj milovaný (á) žije! Díky nebesům za jejich dobrotu!
On žije, cítím v hrudi, že ustupuje má bolest.
Díky Bože, za tvou dobrotu, zachránil jsi nevinnost před tím zvráceným násilníkem.
Bruno
Podle mého plánu, ó božská prozřetelnosti, by mohlo vše dobře dopadnout.
A v hloubi duše, cítím sílu k velkým činům.

Scéna 11/11. Szene - Fenando (Daniel Issa), Isabella (Anna Hlavenková)
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Scéna 12
Sbor, Isabella, Fernando
Všechna ta nebezpečí konečně pominula
a všichni se můžeme vrátit  a radovat se ze života.
Bruno 
Všechna ta nebezpečí konečně pominula
a všichni se můžeme vrátit domů.

Scéna 11/11. Szene - Fenando (Daniel Issa), Isabella (Anna Hlavenková)
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2) Koncert “Lobkovická fantazie”/Konzert “Lobkowicz Fantasie”

Novinkou tohoto koncertu je nejen klavírní hudba lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera, 
ale i blízkého přítele Františka Maxmiliána Lobkovitze - Ferdinanda Paëra.
Tento italský skladatel rakouského původu přijížděl často v létě na Jezeří uvést některou 
ze svých oper. Hlavní roli zde obyčejně zpívala jeho žena - operní diva - Francesca Riccardi.
Ferdinando Paër zastával řadu význačných postů evropského hudebního života (dirigent 
Italské opery v Paříži, člen francouzské Akademie krásných umění, ředitel Královské kapely 
v Paříži). Jeho opery byly obdivovány Berliozem, Chopinem, byl také učitelem Franze Liszta.
Z korespondence s Františkem Maxmiliánem Lobkowitzem se však dozvídáme o zcela jiných 
stránkách jeho života. Kníže střídavě smiřuje Paëra a jeho ženu Francescu - jeho hlavním cílem 
je, aby oba přijeli v létě na Jezeří, protože je potřebuje ke svým představením.

Kastelánka Státního zámku Jezeří Hana Krejčová vítá návštěvníky koncertu/Die Kasetllanin des Schlosses 
Eisenberg Hana Krejčová begrüsst die Zuhörer

Die Novität dieses  Konzertes ist neben der Klaviermusik von Lobkowicz Kapellmeister 
Johann Joseph Rösler auch die Musik von einem nahem Freund von Franz Maximilian 
Lobkowitz - Ferdinando Paër. Dieser italienische Komponist, östereichischer Abstammung, 
war oft im Sommer in Eisenberg und hat hier seine Opern aufgeführt. Die Hauptrolle hat 
meistens seine Frau Francesca Riccardi gesungen.
Ferdinando Paër war ein anerkannter Opernkomponist der einige der  bedeutenden Stellen 
des damaligen Musiklebens innehatte - wie zB. Musikdirektor der Italienischen Oper in 
Paris, Mitglied der französischen Académie des Beaux-Arts, Kapellmeister der französischen 
Königlichen Hofkapelle. Er war auch Lehrer von Franz Liszt und seine Musik wurde zB. von 
Berlioz oder Chopin bewundert.
Von der Korrespondenz mit Fürsten Lobkowitz erfahren wir auch über andere Seiten seines 
Lebens. Franz Maximilian beruhigt abwechselnd Paër und seine Frau Francesca.
Es gelingt ihm beide wieder zu versöhnen, was ihm sehr wichtig ist, weil er  beide für seine 
Sommeraufführungen braucht.
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Lobkovická fantasie

v sobotu 10. srpna 2013 v 17 hod. na Státním zámku Jezeří
kulečníkový sál

Alena Hönigová – fortepiano

Ferdinando Paer (1771 – 1839)

Sonata č. 1 B Dur

Allegro - Largetto - Rondo. Allegretto con moto

Jan Josef Rösler (1771 - 1813)

 Fantasie

Franz Schubert (1797-1828)

Sonata a moll D. 784 op. 143 (1823)

Allegro giusto - Andante  - Allegro vivace
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3) a 4) Koncerty “Pocta Janu Křtiteli Vaňhalovi” a “Smyčcové kvartety pro 
knížete Lobkowitze”

Poznámky k programu

Ze Vzpomínek Michaela Kellyho (1826)
(Michael Kelly, irský zpěvák a skladatel, později se usídlil v Londýně jako obchodník 
s vínem)
Na svůj dům si pověsil vývěsku: „Michael Kelly, dovozce vína, skladatel hudby”.
Dramatik Richard Brinsley Sheridan ale tvrdil, že opačně by to odpovídalo pravdě více:
„Skladatel vín, dovozce hudby“ /„Composer of Wines, Importer of Music.“/

»Mozart mě srdečně pozval na návštěvu do svého domu, čehož jsem využil a většinu svého 
času strávil právě u něj. Pokaždé mě přijal velmi srdečně a pohostinně.
-Miloval punč a já jsem ho často viděl nalévat si velké porce tohoto nápoje. Také miloval kulečník, 
měl skvělý stůl ve svém domě a já jsem s ním leckdy hrával, i když on vždy vyhrával.
Pořádal nedělní koncerty, při kterých jsem nikdy nechyběl. Měl velké srdce a byl vždy velmi 
vstřícný, jen když hrál, byl velmi náročný. Když slyšel jakýkoliv šramot, okamžitě přestal 
hrát.“

„Storace pořádal kvartetní večer pro přátele. Hráči byli akceptovatelní, třebaže žádný z nich 
nebyl vynikající. Je třeba říci, že ale nějaké vědění měli, což bude zřejmé, až vyjmenuju jejich 
jména
1. housle: Haydn
2. housle: Baron Dittersdorf
violoncello: Vanhal
viola: Mozart
Já jsem byl u toho a těžko bych si uměl představit něco krásnějšího a zároveň 
podivuhodnějšího.“

/Stephen Storace: anglický skladatel, který doprovázel svou sestru Nancy, operní hvězdu, do 
Vídně, kde se oba spřátelili s Mozartem. Nancy zpívala první Zuzanku ve Figarovi./

Katja Grüttner, Irina Alexandrowna, Martin Burkhardt, Alena Hönigová
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3) und 4) Konzerte “Zum 200. Jubiläum von Johann Baptist Vanhal” und 
“Streichquartette für den Fürsten Lobkowitz”

Notizen zum Programm

Michael Kelly: Lebenserinnerungen (1826)
(Michael Kelly, irischer Sänger und Komponist, wurde später in London Weinhändler. Er 
brachte ein Schild an seinem Hause an: „Michael Kelly, Importer of Wines, Composer of 
Music“.
Der Dramatiker Richard Brinsley Sheridan meinte allerdings, umgekehrt würde es wohl mehr 
der Wahrheit entsprechen: „Composer of Wines, Importer of Music.“
»Er [Mozart] lud mich herzlich ein, ihn in seinem Hause zu besuchen, wovon ich Gebrauch 
machte, und in Folge dessen ich einen großen Theil meiner Zeit dort verlebte. Er empfing mich 
stets mit Güte und Gastfreundschaft.
– Er liebte besonders den Punsch, von welchem Getränk ich ihn starke Portionen nehmen sah. 
Auch das Billiardspiel liebte er und hatte ein ausgezeichnetes Billiard im Hause. Gar manches 
Spiel habe ich mit ihm gemacht, war aber immer nur der Zweite. Er gab Sonntags-Konzerte 
bei denen ich nie fehlte. Er hatte ein großes Herz und war immer sehr entgegenkommend, aber 
so anspruchsvoll wenn er spielte, dass er, wenn das kleinste Geräusch gemacht wurde, sofort 
aufhörte. Storace gab einen Quartett-Abend für seine Freunde. Die Spieler waren akzeptabel; 
nicht einer von ihnen war überragend, aber es war ein wenig Wissenschaft unter ihnen, welche, 
wage ich zu sagen, offensichtlich sein wird, wenn ich ihre Namen nenne:
Die erste Violine: Haydn
die zweite Violine: Baron Dittersdorf
das Violoncello: Vanhal
die Viola: Mozart
Ich war dort, und ein größereres Vergnügen, oder ein bemerkenswerteres, kann man sich nicht 
vorstellen.«

/Stephen Storace: Englischer Komponist, der seine Schwester, die Operndiva Nancy Storace, 
nach Wien begleitete, wo beide mit Mozart befreundet waren. Nancy war die erste Susanna 
im Figaro./  

Johannes Gebauer, Katja Grüttner, Irina Alexandrowna, Martin Burkhardt
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Mozartovo věnování šesti smyčcových kvartetů, které byly uveřejněny r. 1785

„Mému drahému příteli Haydnovi!
Otec, který chce vyslat svá dítka do velkého světa, je rád svěří pod ochranná křídla slavnému 
a váženému muži, tím víc pokud má to veliké štěstí a tento muž je jeho nejlepší přítel.
Slavný muži a můj drahý příteli, zde jsou má dítka!
Jsou opravdovým plodem dlouhé a náročné práce. Odvahu a naději mi dodávali někteří 
přátelé, a tak jsem při práci přece jen věřil, že bude aspoň částečně odměněna.
Ty sám, drahý příteli, jsi při své poslední návštěvě v hlavním městě vyjádřil spokojenost 
s těmito kvartety. Toto uznání mě naplnilo důvěrou a tak ti tyto své děti kladu k srdci s nadějí, 
že budou aspoň trochu hodny Tvé lásky.
Přijmi je, prosím, s velkorysostí a buď jim otec, ochránce a přítel. Od této chvíle převádím 
všechna svá práva na kvartety na Tebe. 
Nakonec bych Tě rád poprosil, abys přimhouřil oči nad jejich slabostmi a chybami, které snad 
mohli uniknout oku starostlivého otce.
Prosím zůstaň mým drahým přítelem, neboť já si tvého přátelství hluboce vážím.
Z celého srdce tvůj oddaný přítel        W. A. Mozart«

Komentář k programu/Komentar zum Programm (Alena Hönigová)
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Mozarts Widmung der sechs 1785 veröffentlichten Streichquartette:

»Meinem teuren Freunde Haydn!
Ein Vater, der entschlossen, seine Kinder in die große Welt zu schicken, wird sie natürlich 
der Obhut und Führung eines daselbst hochberühmten Mannes anvertrauen, zumal es das 
Glück will, dass dieser sein bester Freund ist. Berühmter Mann und mein teuerster Freund, 
nimm hier meine Kinder! Sie sind wahrhaftig die Frucht einer langen und mühevollen Arbeit, 
doch ermutigte und tröstete mich die Hoffnung – einige Freunde flößten sie mir ein –, diese 
Arbeit wenigstens zum Teil belohnt zu sehen. Du selbst, teuerster Freund, warst es, der mir 
bei Deinem letzten Besuch in der Hauptstadt Deine Zufriedenheit zum Ausdruck brachte. 
Dieser Beifall hat mich vor allem mit Zuversicht erfüllt, und so lege ich Dir denn meine Kinder 
ans Herz in der Hoffnung, sie werden Deiner Liebe nicht ganz unwürdig sein. Nimm sie also 
gnädig auf und sei ihnen Vater, Beschützer und Freund. Von
dieser Stunde an will ich meine Rechte auf sie an Dich abtreten. Schließlich bitte ich Dich noch, 
Du mögest Nachsicht mit ihren Fehlern und Schwächen haben, die dem Vaterauge vielleicht 
verborgen geblieben sind. Bewahre mir ungeachtet dieser Deine reiche Freundschaft, die ich 
so sehr zu schätzen weiß.
Von ganzem Herzen bin ich Dein ergebenster Freund                                 W. A. Mozart«

Camesina Quartett
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Pocta Janu Křtiteli Vaňhalovi

v sobotu 17. srpna 2013 v 17 hod. na Státním zámku Jezeří
kulečníkový sál

Camesina Quartett
Johannes Gebauer – 1. housle

Katja Grüttner - 2. housle
Irina Alexandrowna - viola

Martin Burkhardt - violoncello
a

Alena Hönigová – fortepiano

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813): Smyčcový kvartet Es-dur
č. 2 z “Hoffmeister-Quartette”

Allegro con fuoco – Adagio –Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Smyčcový kvartet d-moll, KV 421,
č. 2 ze šesti kvartetů věnovaných Haydnovi

Allegro moderato – Andante - Menuetto: Allegretto - Allegro ma non troppo
-------------------------------------

Jan Křtitel Vaňhal: Klavírní kvintet G-dur, op. 12 Nr. 1
Adagio – Allegro moderato - Adagio sempre piano - Allegro
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Smyčcové kvartety pro knížete Lobkowitze

v neděli 18. srpna 2013 v 15 hod. na Státním zámku Jezeří
kulečníkový sál

Camesina Quartett
Johannes Gebauer – 1. housle

Katja Grüttner - 2. housle
Irina Alexandrowna - viola

Martin Burkhardt - violoncello
a

Alena Hönigová – fortepiano

Joseph Haydn (1732-1809): Smyčccový kvartet F-dur, op. 77 Nr. 2
Allegro moderato - Menuet: Presto – Andante - Finale: Vivace assai

Ján Josef Rösler (1771-1813): Koncertní kus D-dur pro klavír a smyčce
Allegro

-------------------------------------------------

Ludwig van Beethoven (1770-1827):Smyčcový kvartet F-dur, op. 18 Nr. 1
Allegro con brio - Andante affetuoso ed appassionato – 

Scherzo: Allegro molto - Allegro
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5) Koncert “Musae inter arma”/ Konzert “Musae inter arma”

Tento koncert připomíná dobu napoleónských válek, které se přímo dotkly i zámku Jezeří a jeho 
okolí. V srpnu 1813 totiž v severních Čechách operovala ruská a pruská vojska, která 22. srpna 
vytáhla přes Nové Sedlo nad Býlinou, Horní Jiřetín, Novou ves  a Jezeří na Mníšek a do Saska. O dva 
dny později opustil Chomutov ruský car Alexandr, pruský král Bedřich a rakouský císař František. 
Po vítězství u Drážďan se podařilo Napoleonovi zatlačit spojence přes Krušné hory k Mostu a 
Teplicím, ale nakonec byli Francouzi vytlačeni do Saska. Tažení se zúčastnil i František Maxmilián 
Lobkowicz se svým praporem myslivců po boku svého švagra knížete Schwarzenberga.
Na napoleonské války reagovala i řada hudebních skladatelů. Vranického programní skladba 
popisuje události, které předcházely prvnímu smíru s Napoleonem. Dusíkova “Námořní bitva” 
zase detailně popisuje legendární vítězství anglického admirála Duncana nad nizozemskou 
flotilou. Tato bitva se proslavila dramatickými zvraty, které ji provázely a vstoupila do dějin válečné 
taktiky. Zlí jazykové tvrdili, že tento obrovský námořní úspěch admirála Duncana byl spíše dílem 
náhody a chaosu, než jeho taktických schopností. Dlouho se o ní vyprávělo a nepochybně i Dusík 
tuto svou “hudební historku” přidával k lepšímu v anglických salónech.

Poznámky k programu
Jan Vogeltanz (Česko-bavorské pomezí za války v roce 1809)
- Třebaže byla kázeň ve francouzské armádě na vysoké úrovni, k výjimečným výstřelkům docházelo. 
Tak za pronásledování Rakušanů u Katzbergu u Chamu jeden francouzský voják si chtěl opatřit 
čerstvý chléb na zdejším statku a přitom uviděl svého důstojníka, zcela nestoudně hledajícího 
v zásuvkách nábytku obytných místností usedlosti peníze a ohrožujícího rodinu domácích zbraní. 
Překvapený darebák se bezostyšně zbavil nepohodlného svědka tím, že jej zastřelil a poté cynicky 
tvrdil, že tak zabránil plenění. Nešťastník byl domácími pohřben nedaleko a ještě v nedávné době 
byl připomínán pamětní tzv. Francouzův kámen a tradována smutná příhoda v ústním podání. 
Na Katzbergu hostil domácí pán francouzské důstojníky zcela jako spojence a dokonce tak alespoň 
na čas zachránil život zajatému rakouskému oficírovi.
Ale nejenom drsné a nešťastné příběhy mají vztah k této, později opět pro Rakousko neúspěšné 
vojně. V obci Kager se zamiloval mladý francouzský důstojník Morea do místního děvčete, nechal 
se převelet z napoleonské armády do spojenecké bavorské jako setník a později vojsko opustil 
vůbec. Dal zakoupený statek, dosti již zpustlý, do pořádku a se svou ženou pak zde žili šťastně 

Johannes Gebauer, Alena Hönigová
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Musae inter arma

v sobotu 24. srpna 2013 v 17 hod. na Státním zámku Jezeří
kulečníkový sál

Johannes Gebauer – klasicistní housle
Alena Hönigová – fortepiano

Jan Ladislav Dusík (1760-1812): Sonata G dur pro pianoforte s doprovodem 
koncertatních houslí, op. 69, 2, Paris 1811

Allegro espressivo – Rondo. Andantino, Allegro

Pavel Vranický (1756-1808) – Velká charakteristická symfonie c moll, Op. 31 
(1797)

ve Vranického verzi pro housle a pianoforte
I 

Revoluce (Andante Maestoso - Allegro Molto)
Pochod Angličanů

Pochod rakouského a pruského vojska (Tempo Di Marcia Piu Maestoso - Piu 
Allegro- Tempo I.)

II.
Osud a smrt Ludvíka XVI. (Adagio Affettuoso - Marche funebre)

III.
Pochod Angličanů (Tempo di marciamovibile) - Pochod spojenců - Bitevní 

vřava (Allegro)

-------------------------------------------------
přestávka

Jan Ladislav Dusík: Variace na píseň „Vive Henry IV., op.71, 5, Paris 1811
Molto moderato e serio

Námořní bitva (1797)
Charakteristická sonáta pro fortepiano s doprovodem houslí
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a skromně až do smrti jako v románech či pohádkách. Potomci zde žijí dosud, jméno si změnili 
na Moro a dodnes vypráví nejen v rodinném kruhu šťastný příběh jejich předka. 
Přese všechen poměrně klidný průběh tažení na tomto kousku Horní Falce i přilehlém českém 
území na druhé straně Českého lesa kraje samozřejmě hospodářsky utrpěly. Jenom táborové ohně 
pohltily za studených dubnových nocí dřevo ze suchých plotů zahrad, vrat a vrátek, stodol i 
šindelů se střech.
Jak uvádí účetní kniha ze zámeckého archivu ve Waffenbrunnu, vypili v pemflingerském pivovaře 
za několik dnů ležení jak Rakušané, tak Francouzi čtyřicet věder pálenky (a vědro mělo míru 
takřka sedmapadesáti litrů) a desetkrát více věder piva, včetně snědených sedmi volů, ostatní 
stravu a obrok nepočítaje. Odhadnutá suma škod činila 6 000 zlatých, nahražen ovšem nebyl ani 
krejcar. V Chamu bylo 12 000 vojáků Karlovy armády, škoda činila 40 000 zl.
Rakušané ovšem nepřešli hranice všichni, někteří to nestačili a jiní prostě dezertovali. Obojí pak 
kraji ještě dlouho škodili.
-----------------------------------------

Das Konzert erinnert an die Napoleonische Kriege, die im August 1813 auch direkt Eisenberg und 
Umgebung getroffen haben. 
Auf die Napoleonische Kriege haben auch viele Komponisten reagiert. Die Symhonie c moll 
op. 31 für Violine und Fortepiano von Wranitzky arrangiert beschreibt das Geschehen in der 
Zeit der ersten Koalition. Die Teile heissen: Die Revolution, Englischer Marsch, Östereich- und 
Preusischer Marsch, Das Schicksal und der Tod Ludwigs, Trauer Marsch, Englischer Marsch, 
Marsch der Alliierten, Das Getümel einer Schlacht und Die nahen Aussichten zum Frieden, Jubel 
bei Erhalten des Friedens.
Dussek hat  die Geschichte über den lagendären Sieg von Admiral Duncan über die niederlandische 
Flotte vertont.

Notizen zum Programm
In der Seeschlacht bei Kamperduin während des Ersten Koalitionskrieges traf am 11. Oktober 
1797 eine Flotte Großbritanniens auf Schiffe der Batavischen Republik in der Nordsee vor 
der  iederländischen Küste. 
Die Franzosen planten eine Landung in Irland, die von der niederländischen Flotte unter Vizeadmiral 
Jan Willem de Winter gedeckt werden sollte. Doch die Vorbereitungen verzögerten sich, bis es 
zu spät im Jahr war, um das Unternehmen noch zu starten. 
Der Großteil der britischen Flotte unter Admiral Adam Duncan lag zu dieser Zeit zur 
Proviantaufnahme im Hafen von Yarmouth, während vor Texel nur ein kleines Geschwader lag. 
Als Duncan die Nachricht vom Auslaufen der Niederländer erhielt, ließ er sofort Anker lichten 
und segelte mit einem starken Wind im Rücken zur holländischen Küste. Die Flotte nahm Kurs 
nach Süden und sichtete den niederländischen Verband ungefähr sieben Seemeilen vor der Küste. 
Der Wind blies landeinwärts. Die Niederländer bildeten eine nordwärts gerichtete Schlachtlinie, 
und Duncan war klar, dass sie schnell seichtes Gewässer erreichen würden – wohin die Briten 
mit ihren schwereren Schiffen nicht hätten folgen können, wenn er nicht unverzüglich angriff. 
Zunächst versuchte er, seine Flotte in eine Schlachtordnung zu bringen, erkannte aber schnell, dass 
dazu keine Zeit mehr war und setzte das Signal, die feindliche Schlachtreihe zu durchbrechen und 
von Lee anzugreifen – darauf vertrauend, dass seine Kapitäne die Lage meistern würden.
Die Briten griffen in zwei Kolonnen an, und ihre beiden Spitzenschiffe durchbrachen die gegnerische 
Schlachtlinie. Die restlichen Schiffe legten sich neben niederländische, und in einem erbitterten 
Nahkampf konnten die Briten elf niederländische Linienschiffe erobern oder versenken und dabei 
Admiral de Winter gefangennehmen. Die Invasionspläne der Franzosen wurden damit vereitelt.
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(Námořní bitva u Kamperduinu a totální porážka nizozemské flotily admirálem 
Duncanem 11. října 1797)

Adagio maestoso:
Admirál dává signál k přípravě

Flotila odjíždí
Objevují nepřátelskou flotilu a připravují kanón

Nepřítel se snaží vyhnout se boji
Admirál dává signál k útoku

Allegro non troppo ma risoluto:
Odvaha a neohroženost námořníků

Bitva
Admirál proráží linii nepřátel

Boj se stává čím dál tím úpornější
Více nepřátelských lodí ztrácí vlajky

Nepřítel svíjí plachty a ustupuje
Námořnící provolávají vítězství

Andante maestoso
Projev vděčnosti

Adagio
Admirál dává povel k návratu a obchází raněné

Allegro vivace
Novina dorazila do Londýna

Thomas Whitcombe: Battle of Camperdown



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz42

6) Koncert “Sedm posledních slov” Josepha Haydna/

Biskup z Cádizu objednal u Josepha Haydna skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa 
Cueva v Andalusii. Takováto „duchovní cvičení“ se těšila ve své době veliké oblibě.
K prohloubení významu slov nesloužilo nic menšího než hudba.

Tehdy Haydn zkomponoval orchestrální dílo s pevným rámcem: ke každému ze sedmi slov jedna 
část skladby – sedmkrát Adagio a jeden dramatický kus na závěr „Terremoto“ (Zemětřesení). 
Toto úchvatné intimní dílo bylo ve velkém orchestrálním obsazení poprvé provedeno v roce 
1787. Později Haydn nechal zhotovit ještě verze pro smyčcový kvartet a klávesový nástroj a 
vznikla i oratorní varianta.

Po orchestrálním úvodu začíná první ze sedmi slov: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí,  co činí“ 
a dílo končí posledním slovem: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ Premiéra 
díla se konala pod taktovkou autora a setkala se s velikým ohlasem.

Konzert “Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz” von Joseph Haydn

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze entstand als Auftragskomposition 
für den Bischof von Cádiz. Sein Auftrag lautete, sieben langsame meditative Sätze für jedes der 
letzten Worte Jesu zu komponieren. Solche “geistliche Übungen” waren damals sehr beliebt. 
Die Musik sollte das Verständnis für gesagte Worte vertiefen.
Haydn selbst hat geschrieben, dass es eine der schwersten Aufgaben war, ohne untergelegten 
Text, aus freyer Phantasie, sieben Adagios auf einander folgen zu lassen, die den Zuhörer nicht 
ermüden, und in ihm alle Empfindungen wecken sollten, welche im Sinne eines jeden von dem 
sterbenden Erlöser ausgesprochenen Wortes lagen. Er bezeichnete es mit dem Untertitel Sieben 
Sonaten mit einer Einleitung und am Schluss ein Erdbeben.
1785 stellte Haydn das Werk fertig. Er selbst dirigierte die Premiere im Andalusien (die erste 
Version für Orchester).
Haydn fertigte später eine Bearbeitung für Streichquartett, für Klavier solo (Hob. XX/1:C)
sowie ein auf der Komposition basierendes Oratorium an.
Obwohl das Werk als Passionsmusik gemeint ist, finde ich, dass jede Satz einer spezielen 
extremen Situation menschliches Lebens generell gewidmet ist. Und weil das Schicksal, 
bzw. Freude und Trauer, sich nicht nach liturgischen Zeiten richten, führte ich deise Musik 
im Sommer in der Schlosskapelle von Eisenberg als ein spezieler Moment im sonst weltlichen 
Musik-Programm des Festivals auf.
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Joseph Haydn (1732 – 1809): Sedm posledních slov 
Autorizovaná verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo 

nebo fortepiano

v neděli 25. srpna 2013 v 15 hod. na Státním zámku Jezeří
Stříbrnice

Alena Hönigová – cembalo

L’Introduzione (Maestoso ed adagio)
Sonata I (Largo)

Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt. (Otče, odpusť jim, vždyť 
nevědí, co činí.)

Sonata II (Grave e cantabile)
Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso. (Amen, pravím ti, dnes budeš se 

mnou v ráji.)
Sonata III (Grave)

Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua! (Ženo, hle tvůj syn.)
Sonata IV (Largo)

Eli, Eli, lama asabthani? (Bože můj, proč jsi mě opustil?)
Sonata V (Adagio)

Sitio. (Žízním.)
Sonata VI (Lento)

Consummatum est! (Dokonáno jest.)
Sonata VII (Largo)

Pater! In manus tuas commendo spiritum meum. (Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha.)

Il terremoto (Presto e con tutta la forza)

Srdečně děkujeme za zapůjčení německého cembala podle Michael Mietke 
(Originál - Schoss Charlottenburg / Berlín) cembalové dílně Jan Bečička & 

Stanislav Hüttl & Petr Šefl - Bystřec..
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7) Koncert ”Východ slunce nad Jezeřím”/Abschlusskonzert

Závěrečný koncert festivalu přinesl kromě skladeb skladatelů, kteří nás provázeli celým festivalem 
(Rösler, Haydn, Dusík) i jména nová. Jendím z nich je Ferdinand Ries, německý skladatel, jehož 
tvorba po jeho smrti upadla v zapomnění. Od 80. let však prožívá díky zveřejňování jeho díla 
a četným nahrávkám velkou renesanci. Ferdinand Ries byl také blízkým přítelem Beethovena 
a právě jeho “Biografické poznámky o Ludwigu van Beethovenovi” (1838) jsou významným 
pramenem pro hudební historiky. Popisuje zde např. podrobně zkoušky na premiéru symfonie 
Eroica s Lobkovickou kapelou.
Další hudební osobností závěrečného koncertu je rodák z Horního Jiřetína František Josef Gläser. 
V Čechách je jeho jméno absolutně zapomenuto, stal se však oslavovanou osobností dánského 
hudebního života. Po velkém úspěchu ve Vídni (zde se také úzce spřátelil s Beethovenem) byl 
jmenován šéfdirigentem královské opery v Kodani a zanedlouho i ředitelem Hudební společnosti. 
Dánové si Gläsera velmi považovali a dostalo se mu i takových poct jako povýšení do šlechtického 
stavu nebo titul profesora.
Das Abschlusskonzert des Festival bringt Musik von Autoren, die uns schon das ganzes Festival 

Anna Hlavenková, Miroslav Rovenský, Alena Hönigová

begleitet haben (Rösler, Haydn, Dussek). Wir stellen aber auch neue Namen vor, wie zB. Ferdinand 
Ries. Seine Musik wurde nach seinem Tod vollkommen vergessen, jedoch ab etwa 1980, erlebte sie 
eine Renassance dank Quellenveröffentlichungen und vielen CD Einspielungen.
Ferdinand Ries war ein intimer Freund von Beethoven und seine “Biographische Notizen 
über Ludwig van Beethoven”sind von grosser Bedeutung für die Musikgeschichte.
Dieses Konzert stellt auch die Musik von Franz Josef Gläser vor, der in Jahr 1798 in Obergeorgenthal 
geboren wurde. Sein Name ist in Tschechien absolut unbekannt, obwohl er eine berühmte 
Persönlichkeit des dänischen Musiklebens geworden ist. Nach dem grossem Erfolg in Wien, ging 
er an das Kopenhagener Nationaltheater, wo er Musikdirektor und später auch Hoffkapellmeister 
wurde. Er war dort hoch geschätzt, sogar in den Adelsstand erhoben und zum Professor ernannt.



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 45

Východ slunce nad Jezeřím

v sobotu 31. srpna 2013 v 17 hod. na Státním zámku Jezeří
kulečníkový sál

Anna Hlavenková – soprán
Miroslav Rovenský – invenční lesní roh

Alena Hönigová – fortepiano

Jan Josef Rösler (1771 -1813): Árie Isabelly z opery „Assassino per vendeta“

Ferdinand Ries (1784-1838): Sonata F Dur pro lesní roh a fortepiano, op. 34
Andante

František Josef Gläser (1798-1861): Abendschlummer
Jan Josef Rösler: Časná láska

František Josef Gläser: Lockung
---------------------------------------- 

přestávka

Jan Ladislav Dusík (1760-1812): Sonata D dur pro pianoforte, op. 69, 3, Paris 
1811

Allegro maestoso brillante

Joseph Haydn: Adagio z koncertu D Dur, Hob.VII d:4

Jan Josef Rösler
Schlaf
Pravda

Vzdálené
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III. Koncert v Dominikánské 8/Konzert in Dominikánská 8

Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala 
(1739-1813). 

Johannes Gebauer, Linda Mantcheva, Irina 
Alexandrowna

Přesně 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal i 
„hudební cestovatel“ 
a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala 
popisuje jako skladatele obdivuhodných 
symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří 
pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám 
pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený 
duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl 
nad rozumem”.
Jeho klavírní kvartety zahraje Alena 
Hönigová na historický klavír Broadwood 
a členové berlínského Camesina Quartett. 
Ensemblu, který hraje na dobové nástroje 
a specializuje se na historicky poučenou 
interpretaci a natočil vynikající nahrávku 
právě Vaňhalových pozdních kvartetů. Jejich 
název je odvozen od Camesina Haus. Zde se 
pořádaly proslulé kvartet-párty s Josephem 
Haydnem u pultu prvních houslí, Carlem 
Dittersem von Dittersdorf (2. housle), 
Wolfgangem Amadeem Mozartem (Viola) a 
Janem Křtitelem Vańhalem (Violoncello).

Johannes Gebauer, Alena Hönigová, Linda Mantcheva, Irina Alexandrowna
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„Pocta Janu Křtiteli Vaňhalovi“

Johannes Gebauer – housle
Irina Alexandrowna- viola

Linda Mantcheva – violoncello
Alena Hönigová – historický klavír

ve čtvrtek 12. září 2013 v 19:30
v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
Klavírní kvartet Es Dur op. 40/1

Allegro moderato - Adagio - Rondo. Allegretto

Franz Schubert (1797 – 1828)
Smyčcové trio B-Dur D 471

Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Klavírní kvartet Es Dur

Allegro – Largetto - Allegretto
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IV. Podzimní koncerty v Neustadtu an der Waldnaab/
      Musikherbst in Neustadt an der Waldnaab

1) “An die Entfernte”

In der Zeit des Fürsten Franz Maximilian von Lobkowitz (1772 – 1816) erlebte gerade 
das Schloss Eisenberg in Böhmen eine glorreiche Zeit. Auch sein Schloss in Neustadt besuchte 
er dabei immer wieder. Dieser Mann von feinem Geschmack, selbst musikalisch veranlagt (ein 
guter Geiger und Sänger), hatte eine eigene Kapelle mit hervorragenden Virtuosen gegründet. 
Diese Kapelle hat in seinem Wiener Palais und auf seinen Landsitzen in Raudnitz, Eisenberg 
und Neustadt die modernsten Werke seiner Zeit aufgeführt. Für ihn wurden sehr viele Werke 
von Beethoven geschrieben, aber auch von Haydn, Wranitzky u.a.
Die Konzerte und Feste in seinen Schlössern haben die wichtigsten Persönlichkeiten seiner 
Zeit angezogen, unter denen auch Johann Wolfgang von Goethe war.
Der heutige Abend ist einem der berühmtesten Gedichte von ihm „An die Entfernte“ sowie 
dem Liederkreis von Beethoven, der auf dieses Gedicht reagierte, gewidmet. Dieses Werk ist 
der letzte Opus, das Beethoven Franz Maximilian gewidmet hat.
Wer war die Entfernte oder unsterblich Geliebte (wie sie Beethoven in einem geheimnisvollen 
Brief nennt)? An wenn hat Goethe beim Schreiben gedacht?
Das und vieles mehr wird uns die Musik heute erzählen.

Kulturfreunde Lobkowitz (von links: Herren Reinhold Zapf, Ludwig Bayer, Bernhard Knauer, Ernst Umann), 
Alena Hönigová und Markéta Cukrová
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„An die Entfernte“
Musik für den Fürsten Lobkowitz

am Samstag 19. Oktober 2013 um 19 Uhr 
Foyer Altes Schloss

Markéta Cukrová – Mezzosopran
Alena Hönigová – Tafelklavier

Johann Joseph Rösler (1771 – 1813)
An die Entfernte

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
An die ferne Geliebte

Václav Jan Tomášek (1774 – 1850)
Am Flusse

An die Entfernte
Schäfers Klaglied

Johann Ludwig Dussek (1760-1812)
Sonata D dur pro pianoforte, op. 69, 3

Allegro maestoso brillante - Larghetto espressivo - Finale Chasse. 

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Arianna a Naxos, Hob.XXVIb: 2
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Arianna a Naxos

Adagio
Teseo mio ben, dove sei? Dove sei tu?
Vicino d‘averti mi parea,
ma un lusinghiero sogno fallace m‘ingannò.
Già sorge in ciel la rosea Aurora,
e l‘erbe e i fior colora Febo
uscendo dal mar col crine aurato.
Sposo, sposo adorato, dove guidasti il piè
Forse le fere ad inseguir 
ti chiama il tuo nobile ardor.
Ah vieni, ah vieni, o caro,   ed offrirò più grata 
preda ai tuoi lacci.
Il cor d‘Arianna amante, che t‘adora costante,
stringi, stringi con nodo più tenace,  e più 
bella la face splenda del nostro amor.
Soffrir non posso d‘esser da te divisa un sol 
istante.
Ah di vederti, o caro, già mi strugge il desio;
ti sospira il mio cor, vieni, vieni idol mio.

Arianna auf Naxos

Adagio
Theseus, Liebster, wo bist du?
An meiner Seite wähnte ich dich,
aber ein schmeichelnder Traum trügt mich!
Morgenröte schon den Himmel überzieht ,
Kräuter und Blumen in ihr Licht tauchend,
da sich Phoebus aus dem Meer erhebt.
Mein Gatte, geliebter Gatte, wohin bist du?
Hat die Jagd deinen tapferen Sinn verlockt?
Kehre zurück, Geliebter!
Ich werde Dir eine süßere Beute in Deinen 
Schlingen  sein!
Das Herz deiner dich treu liebenden Arianna
wirst du noch stärker binden,
Unsere Liebe wird noch stärker brennen.
Keinen Augenblick länger ertrag‘ ich
die Trennung.
Dich zu sehen verzehr‘ ich mich,
mein Herz seufzt nach dir, Teurer, komm!

An die Entfernte - Johann Wolfgang von 
Goethe
(Musik von Rösler, Tomášek)

So hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entfloh‘n?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.  

So wie des Wandrers Blick am Morgen
Vergebens in die Lüfte dringt,
Wenn, in dem blauen Raum verborgen,
Hoch über ihm die Lerche singt:
    
So dringet ängstlich hin und wider
Durch Feld und Busch und Wald mein Blick.
Dich rufen alle meine Lieder;
O komm‘, Geliebte, mir zurück!

An die ferne Geliebte (I.) - Alois Jeitteles
(Musik von Beeethoven) 

Auf dem Hügel sitz ich spähend
In das blaue Nebelland,
Nach den fernen Triften sehend,
Wo ich dich, Geliebte, fand.

Weit bin ich von dir geschieden,
Trennend liegen Berg und Tal
Zwischen uns und unserm Frieden,
Unserm Glück und unsrer Qual.

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem Raume, der uns teilt.

Will denn nichts mehr zu dir dringen,
Nichts der Liebe Bote sein?
Singen will ich, Lieder singen,
Die dir klagen meine Pein!

Denn vor Liebesklang entweichet
Jeder Raum und jede Zeit,
Und ein liebend Herz erreichet
Was ein liebend Herz geweiht!

Texte
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Aria (largo)
Dove sei, mio bel tesoro,
hi t‘invola a questo cor?
Se non vieni, io già mi moro,
né resisto al mio dolor.
Se pietade avete, oh Dei,
secondate i voti miei,
a me torni il caro ben.
Dove sei? Teseo!
Dove sei?

Recitativo
Ma, a chi parlo? Gli accenti Eco ripete sol.
Teseo non m’ode, Teseo non mi risponde,
e portano le voci e l’aure e l’onde.
Poco da me lontano esser egli dovria.
Salgasi quello che più d’ogni altro 
s’alza alpestre scoglio; ivi lo scoprirò.
Che miro? Oh stelle, misera me, 
quest’ è l’argivo legno!
Greci son quelli!
Teseo! Ei sulla prora!
Ah m’ingannassi almen ...
no, no, non m’inganno.
Ei fugge, ei qui mi lascia in abbandono.
Più speranza non v’è, tradita io sono.

Teseo, Teseo, m’ascolta, Teseo!
Ma oimè! vaneggio!
I flutti e il vento lo involano per 
sempre agli occhi miei.
Ah siete ingiusti, o Dei,
se l’empio non punite! Ingrato!
Perchè ti trassi dalla morte 
dunque tu dovevi tradirmi!
E le promesse, e i giuramenti tuoi?
Spergiuro, infido! hai cor di lasciarmi.
A chi mi volgo, da chi pietà sperar?
Già più non reggo,
il piè vacilla, e in così amaro istante
sento mancarmi in sen
l’alma tremante.

Aria
A che morir vorrei in sì fatal momento,
ma al mio crudel tormento
mi serba ingiusto il ciel.
Misera abbandonata non ho chi mi consola.
Chi tanto amai s’invola barbaro ed infedel.

Aria (Largo)
Wo bist Du, mein schöner Schatz,
was hält Dich diesem Herzen fern?
Ich sterbe, erscheinst du nicht!
Zu groß meine Schmerzen,
als dass ich sie ertrüge.
Götter, wenn Ihr mitfühlt,
folgt meinen Wünschen und bringt mir 
meinen Liebsten zurück!
Wo bist Du? Theseus!  Wo bist du?

Recitativo
Doch zu wem red‘ ich? Meine Klagen
wirft Echo nur zurück.
Theseus hört mich nicht,
Wind und Wellen tragen meine Stimme fort.
Sehr fern kann er nicht sein!
Ich besteige die Felsklippe,
von ihrer Spitze entdeck’ ich ihn.
Was seh’ ich, oh Götter, ich Elende?
Dort ist das Schiff aus Argos
Es sind Griechen - Theseus! Am Bug!
Ach, vielleicht irre ich ..
und doch - ja, er ist es,
er flieht, er lässt mich hier, verlassen!
Keine Hoffnung - ich bin betrogen
Theseus! Theseus! Ach höre mich!
Aber ach, was rede ich denn!
Fluten und Winde entreissen ihn
auf ewig meinen Blicken.
Ach, ungerecht seid Ihr Götter,
wenn Ihr den Verräter nicht bestraft!
Undankbarer! 
Vor dem Tod habe ich dich bewahrt -
Und jetzt kannst Du mich betrügen?
Und deine Versprechen und Schwüre?
Lügner! Untreuer! Mich hier allein zu lassen, 
hast Du das Herz? An wen wende ich mich? 
Wo finde ich  Trost? Schon wanke ich, 
meine Füße haltlos und in diesem bitteren 
Augenblick fühle ich die zitternde Seele 
meiner Brust entschwinden.

Aria
Ah! Möge mich in diesem schrecklichen
Augenblick  doch der Tod ereilen!
Aber die ungerechten Götter lassen mich
weiter leiden!  Niemand tröstet mich elende 
verlassene Frau!  Den ich so geliebt, er floh, 
grausam und untreu!
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Alena Hönigová, Markéta Cukrová
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2) Sonátový večer - Hudba pro knížete Lobkowitze
„Sonatenabend“ - Musik für den Fürsten Lobkowitz

Johannes Gebauer, Alena Hönigová
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„Sonatenabend“
Musik für den Fürsten Lobkowitz

am Samstag 23. Oktober 2013 um 19 Uhr 
Foyer Altes Schloss

Johannes Gebauer, Violine (Antonio Casini, 1683)
Alena Hönigová, Hammerflügel (William Stodard, 1818) 

Jan Ladislav Dussek
Violinsonate in G-dur op. 69 Nr. 2 (1811)

Allegro espressivo, Rondo: Andantino con moto - Allegro

Joseph Haydn
Violinsonate in es-moll

(nach dem Klaviertrio Hob. XV:31, 1795)
Andante cantabile

»Jacob’s Dream«: Allegro non troppo

Jan Ladislav Dussek
Variationen über das Lied”Vive Henry IV., op.71, 5, Paris 1811

Molto moderato e serio

Ludwig van Beethoven
Violinsonate in F-dur, op. 24 (1801) »Frühlingssonate« genannt

Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo: Allegro molto

Rondo: Allegro ma non troppo
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Wort zum Programm

Es gab wohl kaum einen “europäischeren” Musiker des frühen 19. Jahrhunderts als Jan Ladislav 
Dussek: Stationen seines Lebens waren unter anderem Belgien, die Niederlande, St. Petersburg, 
Litauen, Hamburg, Paris, Meiland, und schließlich 1789 London. Dort ließ er sich, wie so viele 
seiner Kollegen, zunächst nieder, ging jedoch mit dem gemeinsam mit seinem Schwiegervater 
Corri gegründeten Musikverlag bankrott, und musste aus London fliehen. Nach einigen 
Jahren mit weiteren Konzertreisen kam er 1804 zum Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, 
mit dem er einige ausschweifende Jahre verbrachte. Dessen plötzlicher Tod in der Schlacht bei 
Saalfeld war wohl der tiefste Einschnitt in Dusseks Leben, von dem er sich nie mehr vollständig 
erholte. Nach einigen Monaten der Ungewissheit kam Dussek 1807 erneut nach Paris in die 
Dienste des französischen Aussenministers Talleyrand, vermutlich durch die Vermittlung 
der Herzogin von Kurland. In seinen letzten Jahren versank Dussek, trotz seines weiterhin 
immensen Erfolges als Pianist und Komponist, immer mehr in Depressionen, und verfiel dem 
Alkoholismus und der Fettsucht.
Dusseks zwei späte Violinsonaten, gemeinsam mit der Klaviersonate als op. 69 (oder op. 72) 
veröffentlicht, entstanden in seinem letzten Lebensabschnitt in Paris. Dussek galt zu dieser 
Zeit als einer der besten, wenn nicht der beste Pianist der Welt. Seine Klavierwerke sind 
mit das Virtuoseste was vor Liszt für Klavier geschrieben wurde. Dabei schaffte er es als einer 
der wenigen neben Beethoven einen ganz eigenen Stil zu kultivieren. Seine Tonsprache weist 
bereits weit in die Romantik, man meint Anklänge des späten Schubert, Weber, Mendelssohn, 
Schumann, zuweilen sogar Brahms zu erkennen.
Die beiden Violinsonaten in diesem Opus setzen sich von allen früheren Violinsonaten Dusseks 
deutlich ab. Sie sind echte “concertante” Violinsonaten, vermutlich entweder für Pierre Baillot 
oder Pierre Rode geschrieben - mit beiden konzertierte Dussek in den letzten Lebensjahren 
regelmäßig. Gewidmet sind diese Sonaten der Herzogin von Kurland.

Joseph Haydns Sonate in es-moll ist vor allem als Klaviertrio bekannt. Auch ist der erste Satz 
erst nachträglich hinzugefügt worden. Der zweite Satz, 1794 in England komponiert, trägt 
die Überschrift »Jacob’s Dream«. Haydns Biograph C. A. Dies berichtet dazu: »[Haydn] stand 
in London in genauer Bekanntschaft mit einem deutschen Musikliebhaber, der sich auf der 
Geige eine an Virtuosität gränzende Fertigkeit erworben, aber die üble Gewohnheit hatte, sich 
immer in den höchsten Tönen, in der Nähe des Steges zu versteigen. Haydn nahm sich vor, einen 
Versuch zu machen, ob es nicht möglich wäre, dem Dilettanten seine Gewohnheit zu verleiden 
und ihm Gefühl für ein solides Spiel beyzubringen. Der Dilettant besuchte oft eine Demoiselle 
J[ansen], die mit grosser Fertigkeit das Pianoforte spielte, wozu er gewöhnlich akkompagnirte. 
Haydn schrieb ganz in der Stille eine Sonate für das Pianoforte mit Begleitung einer Violine, 
betitelte die Sonate Jakobs Traum und liess sie versiegelt, ohne Nahmensunterschrift 
durch sichere Hände, der Demoiselle J. überliefern, die auch nicht zögerte, die dem Anschein 
nach leichte Sonate, in Gesellschaft des Dilettanten zu probiren. Was Haydn vorher gesehen 
hatte, traf richtig ein; der Dilettant blieb immer in den höchsten Tönen, wo die Passagen 
überhäuft waren, stecken, und sobald Demoiselle J. dem Gedanken auf die Spur kam, dass der 
unbekannte Verfasser die Himmelsleiter, die Jakob im Traum sah, habe vorstellen wollen, und 
sie dann bemerkte, wie der Dilettant auf dieser Leiter bald schwerfällig, unsicher, stolpernd, 
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bald taumelnd, hüpfend auf und abstieg: so schien ihr die Sache so kurzweilig, dass sie das 
Lachen nicht verbergen konnte, während der Dilettant auf den unbekannten Compositor 
schimpfte, und dreist behauptete: derselbe wisse nicht für die Violine zu setzen. Nach fünf 
oder sechs Monathen entdeckte es sich erst, dass die Sonate Haydn zum Author habe, der nun 
dafür von der Demoiselle J. ein Geschenk erhielt.«
Den ersten Satz komponierte Haydn 1795. Das komplette Trio wurde 1803 veröffentlicht, 
im  elben Jahr schickte Haydn das Werk in der Fassung für Klavier und Violine an die Frau 
des Generals Moreau in Paris. 1821 erschien diese bei Nadermann in Paris. Diese Fassung 
weicht in einigen Punkten von der Triofassung ab.

Woher der Beiname »Frühlingssonate« für Ludwig van Beethovens Werk stammt, kann 
nur geraten werden. Sie unterscheidet sich jedoch durch ihre konventionellere Thematik 
in den Ecksätzen von den anderen Violinsonaten Beethovens. Im Vergleich mit den anderen 
Violinsonaten Beethovens hat sie insgesamt einen leichteren und unbeschwerten Charakter. 
Sie wurde 1800 oder 1801 komponiert und dem Grafen Moritz von Fries gewidmet.

Der von uns heute verwendete Hammerflügel wurde von William Stodart in London gebaut. 
Obwohl an der Innenseite der Frontplatte eine Bleistiftnotiz auf Baujahr und Seriennummer 
hinweist, ist das exakte Baujahr nicht zweifelsfrei zu ermitteln, da die letzten Ziffern verwischt 
sind. Das Instrument muß jedoch mit Sicherheit vor dem Winter 1819/20 gebaut worden sein, 
da von da ab Stodart ein ihm patentiertes Prinzip der Metallverstrebung verwendete, welches 
später zum modernen Metallrahmen führte.
Dieser Flügel hat noch keinerlei den Klang beeinflussende Metallteile. Er verwendet 
die gemeinsam von Stodarts Vater und Broadwood entwickelte Mechanik und Bauweise und 
hat damit auch den für englische Flügel aus dieser Zeit typischen Nachhall. Die Hämmer sind 
mit Leder bezogen und nicht, wie heute üblich, mit Filz. Er hat einen Umfang von sechs Oktaven 
und ist (bis auf wenige tiefe Saiten) dreifach besaitet, für die oberen zwei Drittel in Stahl, 
unten (mit getrenntem Steg) in Messing. Ein Pedal hebt die Dämpfung auf, mit dem anderen 
kann wahlweise auf una corda oder due corda verschoben werden.
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3) Adventskonzert „Vor des Lichten Tagesschein“
Adventní koncert “Před rozbřeskem”

Klassisches Adventskonzert in ungewöhnlicher Umgebung  
 Gärtnerei Steinhilber, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Die Adventszeit ist die Jahreszeit, in der die Tage kürzer werden und man fühlt sich ein wenig 
bange von der wachsenden Dunkelheit. In der christlichen Tradition ist das aber die Zeit 
des Erwartens. Das Licht, dass die Dunkelheit bald durchdringen soll, verspricht uns auch 
der Dichter in der Kantate von Georg Philippe Telemann, die gerade zum dritten Advent 
komponiert ist. Das ruhige Vertrauen ist das Thema von den Adventskompositionen von Bach, 
die kommende Freude strahlt die Musik von Vivaldi und Händel aus. In der Arie von Zelenka 
erscheint sogar persönlich ein Engel um zu unsere Seelen erwärmen.
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„Vor des Lichten Tagesschein“
Adventskonzert

am Samstag 14. Dezember 2013 um 19 Uhr 
Gärtnerei Steinhilber

Anna Hlavenková – Sopran
Lukáš Vytlačil - Traverso

Alena Hönigová – Cembalo

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Choral „Von Gott will ich nicht lassen“ BWV 73 und BWV 658

Toccata fis moll BWV 910

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Süsse Stille, sanfte Quelle, HWV 205

Meine Seele im Sehen, HWV 207

Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745)
Ave Deus recondite 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sonata D Dur für cembalo solo op. 3, no.9

(Historische Version für Cembalo solo)
Allegro – Larghetto – Allegro

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Kantate „Vor des Lichten Tagesschein“ TWV1:1483



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 59

1) Von Gott will ich nicht lassen, 
denn er lässt nicht von mir,
führt mich durch alle Straßen, 
da ich sonst irrte sehr.
Er reicht mir seine Hand, 
den Abend und den Morgen
tut er mich wohl versorgen, 
wo ich auch sei im Land.

2) Auf ihn will ich vertrauen
in meiner schweren Zeit; 
es kann mich nicht gereuen,
er wendet alles Leid. 
Ihm sei es heimgestellt;
mein Leib, mein Seel, mein Leben 
sei Gott dem Herrn ergeben, 
er schaffs, wies ihm gefällt.

Choral” Von Gott will ich nicht lassen”
Text: Ludwig Helmbold 1569

Melodie: Heinrich Schütz 1628 

Am dritten Advents-Sonntage: Vor des lichten Tages Schein
Text: Arnold Wilckens, Musik: G. P. Telemann 

tvwv1: 1483 (Bärenreiter No. 67)

1. Aria
Vor des lichten Tages Schein
schliesst ein finstrer Ort uns ein,
doch vor Gottes Blicken nicht.
Ihm, als den kein Raum bezwinget,
der diess ganze Rund durchdringet,
ist das Finstre wie das Licht.*

2. Rezitativ
O sichrer Sünder, fürchte dich!
Gott kennt dich inn- und äusserlich,
ihm bleibt dein Denken nicht verdeckt
und noch viel weniger dein sündlichs Tun 
versteckt.
Der meisten ganz verkehrter Sinn
sorgt, ehe sie was Schändliches begehen,
nur bloss, obs auch die Menschen sehen:
Gott sieht es alle Zeit,
da doch der wenigste sein heiligs Dasein 
scheut.
Wie mancher ist, der gar im Herzen spricht:
Der Höchste merkt und achtets nicht.
Doch gehe nur in deinem Frevel hin,
die künft’ge Strafe lässt dich schon dereinst 

empfinden,
Gott sei sowohl ein Zeug’, als Rächer deiner 
Sünden.
Erwägst du nun, dass nichts von dir 
geschieht,
dass nicht der grosse Richter sieht,
so hast du g’nug an dich zu denken
und darfst nicht erst dein Aug’ auf andrer 
Fehler lenken;** es trügt zudem in vielen 
Sachen, aus blossen Schatten wills nicht selten 
Flekken machen,
es hält den höchsten Stern für ein geringes 
Licht,
was löblichs kann ihm sträflich scheinen,
kurz: Gott sieht oftmals selber nicht,
was Menschen doch zu sehen meinen.

3. Aria
Bist du selbst nicht engelrein,
ach so wirf den ersten Stein
ja nicht nach des Nächsten Stirne!4
Bitte Gottes Huld vielmehr,
dass sein Eifer nicht zu sehr
über deine Sünden zürne.

* Ps. 139, 11–12: „Spräche ich: Finsternis möge mich decken! so muß die Nacht auch Licht um 
mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht inster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, 
Finsternis ist wie das Licht“.
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** Matth. 7, 5: „Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus
deinem Auge; darnach siehe zu, wie du den Splitter aus deines
Bruders Auge ziehst!“
4 Joh. 8, 7: „Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich
auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein auf sie“.
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V. Interpreti/ Interpreten

Camesina Quartett
Smyčcový kvartet hrající na orginální nástroje

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 recenze 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 Haydnovi 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 (violoncello).

Camesina Quartett
Streichquartett auf Originalinstrumenten

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 Verwendung von Darmsaiten rechtfertigen, versucht 
das Camesina Quartett dem Originalklang durch Quellenkenntnis 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 Musikinstrumentenmuseum in Berlin und im Wildt’schen 
Haus in Basel.

Die Weltersteinspielung der Streichquartette von J. L. Dussek wurde von der Kritik als echte 
Neuentdeckung 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 Joseph 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 
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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 sechs Haydn gewidmeten Streichquartette, niederschrieb.  

Irina Alexandrowna

se narodila v Barnaul na Sibiři. Zde také započala studium hudby, v kterém pak pokračovala 
na renomované Glinkově konzervatoři v Novosibirsku. 1993 vyhrála s „Ensemble Debut“ 
„Grand Prix in Neepelt“/Belgie. V letech 1986-94 hrála ve státním symfonickém orchestru 
„Altaj“ v Barnaul, kde také vyučovala komorní hudbu. Roku 1993 zde spolu se svými kolegy 
založila „Lyceum pro podporu hudebně nadaných dětí“.
Její první kontakt se starou hudbu proběhl v rámci zvláštního souboru státní filharmonie 
v Novosibirsku, který se specializoval na historicky poučenou interpretaci - Ars Longa 
(dnes: Insula Magica), kde hrála také na violu da gamba. Roku 1994 odešla do Německa, kde 
absolvovala postgraduální studium u prof. Matthiase Buchholze na „Hochschule für Musik 
Köln“.
Vedle pravidelného účinkování se symfonickým orchestrem „Westdeutscher Rundfunk“ se 
stále více zabývala starou hudbou. Je členkou souboru „Das kleine Konzert“ (dir. Hermann 
Max), „Das Neue Orchester“ (dir. Christoph Spering), „Concerto con Anima“ a „Neues 
Rheinisches Kammerorchester“.  Je také zakládající členkou „Camesina Quartett“.

Irina Alexandrowna
 
wurde in Barnaul/Sibirien geboren und hat in Barnaul und anschließend am renommierten 
Glinka-Konservatorium in Novosibirsk studiert. 1993 gewann sie mit dem Ensemble Debut 
den Grand Prix in Neepelt/Belgien. Von 1986-94 spielte sie beim staatlichen Sinfonieorchester 
Altaj in Barnaul, wo sie an der Musikfachschule Kammermusik unterrichtete, und 1993 
mit Kollegen ein Lyceum zur Förderung musikalisch begabter Kinder gründete. 
Ihren ersten Kontakt mit der Alten Musik machte sie als Mitglied des Spezialensembles Ars 
Longa (heute: Insula Magica) der staatlichen Philharmonie Novosibirsk, wo sie auch Gambe 
spielte. 1994 kam sie nach Deutschland und schloss bei Matthias Buchholz in Köln ein 
Aufbaustudium mit der künstlerischen Reifeprüfung im Fach Viola ab. 
Neben regelmäßigen Engagements beim WDR-Sinfonieorchester involvierte sie sich verstärkt 
in der Alten Musik. Sie ist Mitglied des Kleinen Konzerts (Leitung: Hermann Max), des Neuen 
Orchesters (Leitung: Christoph Spering), des Concerto con Anima und des Neuen Rheinischen 
Kammerorchesters. 
Sie ist Mitglied des Camesina Quartetts seit dessen Gründung 2007.

Markéta Cukrová

Mezzosopranistka Markéta Cukrová patří mezi nejvyhledávanější české zpěvačky v oboru 
“staré” hudby. Je hostem mnoha uskupení interpretujících na špičkové úrovni hudbu 
středověkou (Mala Punica/Itálie, Club Mediéval/Belgie) a hudbu barokní (Collegium 
Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque, 
Capella Regia, Arte dei Suonatori/Polsko, Wroclawská filharmonie/Polsko, Göttingen Festival 
Orchestra/Německo).
V minulém roce, za doprovodu kladívkového klavíru Mahana Esfahaniho, uvedla v koncertní 
řadě FOK  recitál z tvorby klasicistních skladatelů Josepha Haydna a Jana Václava Křtitele 
Tomáška.
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Markéta sólově vystoupila na mnoha festivalech zvučných jmen (Musikverain Wien, Pražské 
Jaro, Dresden Festspiele, Resonanzen Wien, Bratislavské hudobné slávnosti, Miami Tropical 
Baroque, Laus Polyphoniae, Utrecht Early Music Festival, Biennale Alte Musik Berlin, Festival 
de la Chaise-Dieu a mnoha dalších.
   
Markéta hostuje na scéně Národního divadla v Praze, kde nastudovala operu Claudia 
Monteverdiho Orfeo (Euridice) pod taktovkou Roberta Giniho, operu Rinaldo od Georga 
Fridricha Handela (Eustazio) pod taktovkou Václava Lukse a Hry o Marii od Bohuslava Martinů 
pod vedením Jiřího Bělohlávka. V roce 2012 přijala pozvání Mezinárodního handelovského 
festivalu v německém Göttingenu ke spolupráci na Handelově rané opeře Amadigi di Gaula 
(Dardano) pod taktovkou Andrew Parrotta, v režii známé specialistky na barokní gestiku 
Sigrid T’Hooft.

Markéta Cukrová

gehört zu den meistgefragtesten tschechischen Interpretinnen der Alten Musik.
In Tschechien arbeitet sie mit den Ensembles Collegium Marianum, Musica Florea, Collegium 
1704, Ensemble Inegal oder Collegium Gabriely Demeterove, im Ausland mit der schweizer 
Musique des Lumieres, der polnischen Arte dei Suonatori, der italienischen Mala Punica 
und dem belgischen Club Medieval zusammen. Sie ist ständiger Gast des Nationaltheaters 
in Prag.

Den Namen von Markéta Cukrová finden Sie auf Programmen der Oratorien, Kammermusik 
und Liederrecitals. Mit großem Erfolg führt sie die Lieder von W. A. Mozart, J. Haydn, 
V. Tomášek, A. Dvořák, B. Martinů oder H. Berlioz auf. Sie ist auch an Aufführungen 
von Kompositionen lebender und moderner Autoren beteiligt. Markéta Cukrová nimmt 
für polnische, französische und italienische Rundfunkstationen auf, sie absolviert Soloauftritte 
in ganz Europa, ferner in Japan, Russland, Brasilien, Venezuella, Kolumbien und den USA.

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 Helsinkách, Centropalia (Steiermark) a Haydnových hudebních slavností 
v Lukavicích. (Při této příležitosti také vyučoval na mistrovských kurzech v Plzni.)
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Od roku 2003 je Johannes Gebauer pravidelně zván jako koncertní mistr i sólista do Aradia 
Ensemble Toronto, 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 spolupodílel 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  ondon ausgewählt. 1994-95 war er das jüngste Mitglied der Academy of Ancient 
Music und des Collegium Musicum 90, bevor er 1995 ein Aufbaustudium an der Schola 
Cantorum Basiliensis aufnahm. Dort konzentrierte er sich besonders auf Kammermusikstudien 
bei Christophe Coin, während er gleichzeitig bei mehreren 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 Meisterkurs am Konservatorium von Pilsen gab.

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.
 

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 
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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). 
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 Mozartovo 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.

Anna Hlavenková

begann im Kinderdomchor zu singen, von dem sie in den Brixi Kammerchor Teplice 
wechselte. Sie studierte am Konservatorium in Teplice und bereits während des Studiums 
erhielt sie das Angebot des Ensembles Musica Antiqua Praha, das sich auf die historische 
Interpretation von Barockmusik konzentriert. Für ihre lyrische Sopranstimme und stilistisch 
klare Interpretation wurde sie bald zur gefragten Solistin auch für viele andere Ensembles, 
die sich auf die historische Interpretation der Barockmusik konzentrieren.
Sie ist die Gründungsmitglied des Ensembles Verba Chordis. Seit 1994 widmet sie sich auch 
der Liederschöpfung des 20. Jahrhunderts und dem Volkslied mit dem Ensemble Musica 
Bohemica (J. Krček). Seit 2005 wirkt sie als Gesangprofessorin am Konservatorium in Teplice.

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 Marcon, 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 cembalistka a korepetitorka.

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. Pravidelně koncertuje 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 
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Edition du nopal a 2009 nahrávku 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 vedoucí koncertní řady duchovní hudby 
Dominikánská 8.

Alena Hönigová 

An der Prager Musik-Akademie absolvierte Alena Hönigová ein Cembalostudium, dass sie 1999 
bei Giedre 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, Generalbass 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-Festspielen 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 zeitgenosische 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 „Muscadin“ 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 
hl. Jiljí in Prag leitet sie seit September 2011 eine Konzertreihe der geistlichen Musik. 

Daniel Issa

Tenor Daniel Issa se narodil v Brazílii, kde nejprve vystudoval architekturu na univerzitě v São 
Paulo. Jeho zájem o zpěv ho pak přivedl do Švýcarska, kde získal diplom na Schole Cantorum 
basiliensis i Hudební akademii v Luzernu. Spolupracoval s řadou slavných souborů staré 
hudby, k jeho oblíbenému repertoáru patří např. Evangelista z Bachových Janových pašijí, 
Monteverdiho Mariánské nešpory, ale i Strawinského Svatba a vystupuje také v operních 
produkcích. Spolupracoval na nahrávkách pro vydavatelství ORF, Deutsche Harmonia Mundi, 
Arcophon, Tactus, Claves, Pan Classics a Disque Office Classique.

Daniel Issa, Tenor

Daniel Issa würde in Brasilien geboren. Parallel zu seinem Architekturstudium an der 
Universidade de São Paulo, studierte er Gesang bei Eiko Senda, Adélia Issa und Helly-Anne 
Karam. Dort war er Mitglied im Chor der Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, und 
anderen Ensembles wie das Quadro Ostinato und Companhia de Música.

Er setzt seine musikalische Ausbildung an der Schola Cantorum Basiliensis und an der 
Musikhochschule Luzern bei Peter Brechbühler fort. Seit September 2007 ist er Mitglied des 
Schweizer Opernstudios in Biel. In Meisterkurse bei Nicolau Figueiredo, Marius Van Altena, 
Julia Gooding, Andrew King (London) Sherman Lowe (Venedig) und Hans Peter Blochwitz 
bildete er sich weiter.
Als Solist und Ensemblesänger ist er unter der Leitung von Ton Koopman, Anthony Rooley, 
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Bruce Dickey, Luiz Alves da Silva, Dominique Huber, Facundo Agudin, Daniela Dolci u.a. 
aufgetreten. Er hat an szenischen Produktionen wie The Fairy Queen (H. Purcell) Le Nozze 
di  Figaro (W.A. Mozart, als Don Curzio), Céphale et Procris (E. Jacquet de la Guerre, Rolle 
der Jalousie, Festival Les Muséiques Basel), Sweet Passion and Pain- semioperas von H. 
Purcell (Stadttheater Sursee), Visitatio Sepulchri – ein mittelalterliches Osterspiel des 13. Jh. 
aus Tours (Rolle des Jesus, Freunde alter Musik Basel), Ode for St Cecilia (G.F. Haendel), und 
Il Marito giocatore (G. Orlandini, Rolle des Bacocco, Festivale di Musica Antica di Salerno) 
teilgenommen.
Unter der Leitung von Adriano Giardina hat er die CD Motecta 1752 mit geistlicher Musik 
von Tomás Luis de Victoria aufgenommen.

Kommende szenische Auftritte im Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (Céphale et Procris, 
E. Jacquet de la Guerre) im Muri (Le Memorie Dolorose, von J.H. Schmelzer) und in die 
Uraufführung der Oper Tod im Sankt Johann, von Andreas Pflüger.

Linda Mantcheva

Violoncellistka Linda Mantcheva se narodila roku 1977 v Sofii. První hudební impulsy jí 
zprostředkoval její otec – houslista a stavitel houslí.
Po dvanáctiletém studiu na hudebním gymnáziu v Sofii, pokračovala na „Hochschule für Musik 
Köln“, kde roku 2001 získala diplom. Zájem o starou hudbu Lindu vedl k absolvování 
postgraduálního studia v oboru staré hudby na téže vysoké škole v Kolíně nad Rýnem a 
také postgraduálního studia violoncella na „Universität der Künste Berlin“. Jejími učiteli byli 
Markus Möllenbeck, Phoebe Carrai, Reiner Zipperling a Richard Gwilt.
Linda získala řadu ocenění v komorní hře na soutěžích v Bulharsku, Německu a Itálii. V letech 
2008-2010 byla stipendistkou nadace Yehudi Menuhina „LiveMusicNow“ v Berlíně.
Je členkou proslulých evropských souborů jako „Cordevento“ (Amsterdam),  „musica 
inaudita“(Curych), „Berner Orchester für Alte Musik“ „Les Passions de l’Ame“, „Concerto 
con Anima“ (Köln), „l’arte del mondo“ (Köln).
Vystoupila na festivalech v Utrechtu, „Van Wassenaer Festival“ v Amsterdamu, „Savannah 
Music Festival“ v USA, „Luxuria Europae“ v Sofii, „Thüringer Bachwochen“, „Bach Biennale“ 
ve Výmaru, v „Tokyo City Opera Concert Hall“, v petrohradské filharmoniiv „Concertgebouw“ 
Amsterdam a v komorním sále Berlinské filharmonie.
V současné době žije v Berlíně, kde také vyučuje cello na státní hudební škole Fanny Hensel.

Linda Mantcheva, Violoncello

Linda Mantcheva wurde 1977 in Sofia, Bulgarien geboren. Ihre ersten musikalischen Impulse 
bekam sie von ihrem Vater, der Geiger und Geigenbauer war. Nach zwölfjährigem Lehrgang 
für Cello und Kammermusik am Musikgymnasium in Sofia, hat sie ihr Abitur mit Auszeichnung 
abgelegt. Ihre Ausbildung setzte sie an der Hochschule für Musik Köln fort, wo sie im Jahr 
2001 das künstlerische Diplom erhielt. Seit 2002 richtet sich Lindas Interesse auf die historische 
Aufführungspraxis der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Daraus ergab sich, dass sie das 
Aufbaustudium für Barockkammermusik an der Hochschule für Musik Köln und das Studium 
für Barockcello an der UdK Berlin absolvierte. Sie studierte bei Markus Möllenbeck, Phoebe 
Carrai, Reiner Zipperling und Richard Gwilt. Linda hat Auszeichnungen für Kammermusik 
bei Wettbewerben in Bulgarien, Deutschland und Italien erhalten. Von 2008 - 2010 war sie 
Stipendiatin der Stiftung Yehudi Menuhin „LiveMusicNow“ Berlin.

Sie ist Mitglied in namhaften Europäischen Ensembles wie z.B. „Cordevento“ - Amsterdam, 
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dem Zürcher Barockorchester „musica inaudita“, dem Berner Orchester für Alte Musik 
„Les Passions de l’Ame“, „Concerto con Anima“ - Köln, „l’arte del mondo“ - Köln u.a.
Mit diesen und anderen Ensembles ist Linda beim Festival für Alte Musik-Utrecht,Van 
Wassenaer Festival-Amsterdam, Savannah Music Festival-USA, Luxuria Europae-Sofia, 
Thüringer Bachwochen, Bach Biennale-Weimar, und bei weiteren Konzerten in der Tokyo City 
Opera Concert Hall, in der St. Petersburger Philharmonie, im Concertgebouw Amsterdam und 
dem Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie aufgetreten.
Zurzeit lebt die Cellistin in Berlin, wo sie als Cellopädagogin an der städtischen Musikschule 
Fanny Hensel engagiert ist.

Jaromír Nosek - Bass

Jaromír Nosek studierte Chorleitung an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag 
beim Professor Miroslav Košler und an dem Prager Konservatorium in der Klasse vom Professor 
Jiří Kotouč. Seit 2009 bildet er sich bei Professor Roman Janál an der Musikakademie in Prag 
weiter.
Er nahm an verschiedenen Meisterkursen teil, wie zB. bei Peter Kooij, Alessandro Svab oder 
Joel Frederiksen. Im August 2008 absolvierte er Meisterkurse an der „Accademia Chigiana” 
in Siena und 2010/2011 ein Studienaufenthalt am „Conservatorio Santa Cecilia“ in Rom 
(bei Rebecca Berg und Sara Mingardo). Er ist Preisträger von „Duschek Wettbewerb“ in Prag 
und nationalem Wettbewerb der Pädagogischen Fakultäten in Tschechien. Er widmet sich 
vor allem der Alten Musik. Er ist Mitglied von „Collegium Vocale 1704” und tritt regelmäßig 
mit Ensembles wie Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal oder Capella 
Mariana auf. Er hat mit Pilsner Philharmonie, Philharmonie Hradec Králové, Solamente 
Naturali, Les Talens Lyriques oder Doulce Mémoire gesungen.
Er trat in vielen Festivals auf wie zB. Prager Frühling, 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.

Jaromír Nosek - bas

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 
se dále pěvecky školí 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 (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 
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de Vézelay, Festival de Música Sacra de Bilbao atd.

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.

Javier Hagen

Tenor und Countertenor, ist einer der überraschendsten klassischen Sängern seiner 
Generation: Hagen ist 1971 in Barcelona geboren und am Mittelmeer und in den Walliser 
Alpen aufgewachsen. Er studierte klassischen Gesang in Deutschland, Italien und 
der Schweiz bei Roland Hermann, Alain Billard und Nicolai Gedda und Komposition bei 
Heiner Goebbels und Wolfgang Rihm. Lied bei Irwin Gage, Hartmut Höll und Ernst Haefliger, 
Alte Musik bei Karel van Steenhoven und Kees Boeke. 4 Oktaven Stimmumfang. Arbeit mit 
Komponisten von Weltrang wie Reimann, Kagel, Rosenmann, Mariétan, Eötvös und den 
führenden Künstlern der Konkreten Poesie und Konstruktiven Kunst. Gastspiele führten ihn 
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zu den Festivals für  Neue Musik nach Donaueschingen, Zürich, Genf, Luzern, Karlsruhe, 
Amsterdam, Straßburg, Bologna, Milano, Prag, New York, Hong Kong, Shanghai, Moskau, 
St. Petersburg, Adelaide, Riga, Avignon und Berlin. Javier Hagen hat neben Opernrollen wie 
Händels Giulio Cesare, Zsupan (Kalman), Dardanus (Rameau) und Pappacoda (Strauss) über 
200 Werke uraufgeführt, darunter die Opern ‘air à l’en verre’ von Daniel Mouthon, ‘eismeer’ 
von Christoph Schiller, ‘poem ohne held’ von Regina Irman/Peter Schweiger, ‘esther de racine’ 
von Boris Yoffe, ‘The Madman’s Diary’ von Guo Wenjing, ‘Marienglas’ von Beat Gysin, ‘Les 
Musiciens de Brème’ von Wen Deqing, ‘Keyner nit’ von Mathias Steinauer sowie nahezu das 
gesamte Vokalwerk Maria Portens. Mehr als 50 Aufzeichnungen und Einspielungen beim 
Schweizer, Russischen, Chinesischen, Lettischen und Deutschen Rundfunk und Fernsehen. 
Preisträger internationaler Neue Musik- und Kompositionswettbewerbe 2001, 04, 08 in Basel, 
Lausanne und Düsseldorf. 2003 erschienen seine ver-rückten Volkslieder “s´sch mr alles 
1 Ding” beim Schweizer Label „musiques suisses“ auf CD. Seine Kompositionen, vorab die 
Vokalwerke, werden in ganz Europa, Israel, China, Korea, Nord- und Mittelamerika gespielt. 
Mit Ulrike Mayer-Spohn bildet er das experimentelle Neue Musik-Duo UMS ´N JIP, eines der 
aktivsten Ensembles für Neue Musik weltweit. Javier Hagen, der 6 Sprachen spricht, leitet 
ferner das Festival für zeitgenössische Musik forum : : wallis, ist Experte für experimentelles 
Musiktheater an der Hochschule der Künste in Bern, Präsident der Int. Gesellschaft für Neue 
Musik Wallis/Schweiz IGNM-VS und Vorstandsmitglied der Schweizer Gesellschaft für Neue 
Musik (IGNM Schweiz) sowie von swissfestivals. Gastvorlesungen an den Universitäten von 
Moskau (Tschaikowsky Conservatoire), Riga (J. Vitols Academy), Rostov na Donu (Rachmaninov 
Conservatoire), Istanbul (MIAM), Thessaloniki (Aristoteles University), Basel (ESB), Shanghai 
und Hong Kong (CUHK, HKAPA), China. Jurymitglied bei nationalen und internationalen 
Kompositions- und Neue Musik-Wettbewerben sowie Kommissionsmitglied bei MusiquePRO 
im Auftrag des Kantons Wallis und für die Inventarisierung des immateriellen Kulturgutes 
im Auftrag der UNESCO. 2007 wurde er zum „Walliser des Jahres“ nominiert. 2013 wird ihm 
für sein Schaffen der Kulturpreis des Kantons Wallis verliehen.

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 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 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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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 anNMusikwettbewerben 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 
Oratorienproduktionen, 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 zusammengearbeitet. Insgesamt hat er an mehr als 50 
CD-Aufnahmen mitgewirkt.
Neben seiner Tätigkeit als Musiker hat Miroslav Rovenský bereits als Filmschauspieler in drei 
europäischen 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 Kommunalpolitiker.

Lukáš Vytlačil

vystudoval na konzervatoři hru na zobcovou a příčnou flétnu, později také dirigování 
u Jana Valty. V l. 2008 - 2011 absolvoval barokní flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě 
Karlově v Praze, kde nyní studuje hudební vědu. Během studií získal ocenění na několika 
soutěžích a r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka pro nejlepšího absolventa. Zúčastnil se mnoha 
interpretačních kursů u předních interpretů a pedagogů (např. Peter Holtslag, Ashley Solomon, 
Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia, Jesper 
Christensen, Peter Kopp ad.) a na workshopech Rebeccy Stewart se věnuje také zpěvu vokální 
polyfonie. 

Je uměleckým vedoucím Ensemble Sporck a spolupracuje také s dalšími domácími soubory, 
jako Ensemble Inégal, Musica Florea, či The Czech Ensemble Baroque. Kromě mnoha koncertů 
v České republice vystupoval také v Německu, Portugalsku, Gran Canarii, Polsku a Maďarsku. 
Jako dirigent spolupracoval např. se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, 
či klavíristou Ivem Kahánkem, a v l. 2006 - 2008 byl sbormistrem dětského sboru Fontána. 
Kromě koncertů se věnuje také pedagogické činnosti. Vyučoval hru na zobcovou flétnu 
na Konzervatoři v Teplicích (2005 - 2009) a připravoval také vzdělávací projekty pro Pražské 
jaro (2011) a Českou filharmonii (2012). Na jaře 2012 hrál na koncertě k výročí J. S. Bacha, který 
vysílal Český rozhlas 3, a s Ensemble Inégal se podílel na nahrávkách děl Missa Sanctissimae 
Trinitatis (2012) a Missa Paschalis (2013) Jana Dismase Zelenky. Vedle hudby se věnuje historii 
a mluvenému slovu. 

Lukáš Vytlačil

studierte zunächst am Konservatorium in Teplitz (Tschechien) Querflöte, Blockflöte, später 
auch Dirigieren bei Jan Valta. In Jahren 2008 - 2011 absolvierte er Studium im Fach Traversflöte 
an der  Karls-Universität in Prag bei Jana Semerádová, wo er auch Musikwissenschaft studiert. 
Er ist Preisträger von der Leoš Janáček-Stiftung. Er vertiefte sein Wissen über historische 
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Aufführungspraxis in}Meisterkursen bei Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, 
Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia, Jesper Christensen 
und Peter Kopp. Er hat sich auch mit der Vokalpolyphonie intensiv beschäftigt (bei Rebecca 
Stewart).
Er ist künstelrischer Leiter von Ensemble Sporck und arbeitet regelmässig mit Ensemble Inégal, 
Musica Florea und The Czech Ensemble Baroque. Er ist ein gefragte Spieler in Tschechien, 
spielt er aber auch in Deutschland, Polen, Ungarn, Portugal und Gran Canaria.
Als Dirigent wirkte er in verschiedenen Orchestern (Nordböhmische Philharmonie, Orchester 
„Fórum mladých“, Kinderchor „Fontana“). Neben seiner Konzerttätigkeit publiziert er auch 
und unterrichtet (Konservatorium in Teplitz, Ausbildungsprogramme für „Prager Frühling“ 
und Tschechische Philharmonie). Er arbeit mit dem Tschechischem Rundfunk zusammen und 
hat mehrere Werke von Jan Dismas Zelenka mit dem Ensemble Inégal aufgenommen.
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VI. Inzerce a mediální ohlasy/ Reklame und Pressestimmen

www.hudebniletovjezeri.cz
www.zamek-jezeri.cz
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/hudebni-leto-zamek-jezeri-horni-jiretin-38360/
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Hudebni-leto-v-Jezeri-%281%29.aspx
http://www.npu.cz/pro-navstevniky/novinky-pro-navstevniky-nejdulezitejsi/news/12796-
hudebni-leto-v-jezeri-2013-ke-200-jubileu-jana-josefa-roslera-aneb-pribeh-lobkovicke-kapely/
http://www.muzikus.cz/festivaly/hudebni-leto-v-jezeri-2013~77346/
http://www.czecot.cz/akce/250930_hudebni-leto-v-jezeri-2013-vrahem-z-pomsty
http://www.czecot.cz/akce/250934_hudebni-leto-v-jezeri-2013-lobkovicka-fantazie
http://www.czecot.cz/akce/250933_hudebni-leto-v-jezeri-2013-klavirni-kvintety-j-j-vanhala-j-
j-roslera
http://www.czecot.cz/akce/250932_hudebni-leto-v-jezeri-2013-smyccove-kvartety-pro-prince-
lobkowitze
http://www.czecot.cz/akce/250931_hudebni-leto-v-jezeri-2013-musae-inter-arma
http://www.czecot.cz/akce/250929_hudebni-leto-v-jezeri-2013-joseph-haydn-sedm-
poslednich-slov
http://www.czecot.cz/akce/250928_hudebni-leto-v-jezeri-2013-vychod-slunce-nad-jezerim
http://www.litomericko24.cz/2013/08/16/letni-magicke-vecery-a-noci-na-hradech-a-zamcich-
v-usteckem-kraji/
http://www.akce.cz/akce/378875/hudebni-leto-v-jezeri-2013
http://www.e-teplicko.cz/joomla-pages-iii/category-list/759-10-1-tip-na-vikend-vyhraje-to-
pout-v-oseku-ci-stromolezci
http://www.hradozameckanoc.cz/novinky/?ftshow=77
http://www.eregion.cz/lounsko/volno/data/volny-cas/clanek-3859-Tipy-na-tento-vikend-
%E2%80%93--9-az-11-srpna.aspx

Český rozhlas - Vltava/ 26. 6. 2013/ Slovo o hudbě

S cembalistkou Alenou Hönigovou o festivalu Hudební léto v Jezeří hovoří Jana Vašatová.

Mistral TV/ 13. 8. 2013/ Reportáž
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k . p h p ? i d = 1 2 7 0 6 8 0 7 4 0 4 2 5 0 0 & s t o r y _
fbid=518719061544064

Hudební rozhledy, 10/13 |Festivaly, koncerty|Lukáš Vytlačil
Zámek Jezeří

Vrahem z pomsty aneb znovuzrozený Rösler

Srpnové víkendy na zámku v Jezeří patřily již druhému ročníku festivalu Hudební léto 
na Jezeří. Zámecké komnaty, jejichž zdivo je němou obžalobou devastace podhůří Krušných 
hor, tak znovu ožily tóny, které připomněly jeho dávnou slávu. Za Lobkoviců zde panoval čilý 
společenský ruch a mocná aristokratická rodina ve svých službách měla jednu z nejlepších 
zámeckých kapel u nás na přelomu 18. a 19. století, s níž spolupracovali přední umělci té 
doby. Letošní ročník byl věnován kulatému výročí jedné z předních postav tohoto souboru, 
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jednoduchý příběh. Riccardo, jehož otec byl připraven o majetek a šlechtický titul, prahne 
po pomstě, kterou by odčinil způsobené příkoří. Ze svého neštěstí viní janovského šlechtice 
Fernanda a rozhodne se tedy, že uvězní jeho manželku Isabellu, čímž na něho nastraží léčku, 
aby jej mohl zajmout a připravit o život. To se mu nakonec skoro podaří, ale díky odvaze 
Fernandova sluhy Bruna je Riccardo poražen a oba vězni osvobozeni. Samotná Röslerova 
hudba v sobě velmi zajímavě kombinuje styl italského bel canta a německého singspielu, což 
vytváří zajímavou paletu použitých hudebních prostředků.
Tříhodinová opera byla pro tuto příležitost zkrácena do podoby jedenácti scén a bohatě 
obsazená orchestrální partitura byla redukována na smyčcový kvartet a klavír. Úpravu díla i 
jeho hudební nastudování provedla velmi zdařile cembalistka a klavíristka Alena Hönigová. 
Její úprava byla dostatečně citlivá, takže se podařilo zachovat jak předivo příběhu, tak i 
důležité prvky Röslerovy hudby. Sólových rolí se ujali vynikající pěvci, kteří i při omezených 
podmínkách, jež byly k dispozici, podali maximální výkony. Sopranistka Anna Hlavenková 
(Isabella) se představila ve špičkové pěvecké kondici a také samotná role Isabelly jí padla jako 
ulitá. Díky tomu dokázala vystihnout jak rovinu křehké milující ženy, tak i vášnivého odporu 
proti svému vězniteli. Postavy Riccarda se skvěle zhostil basista Jaromír Nosek. Zejména je třeba 
ocenit jeho intonační jistotu, která ho neopouštěla ani při náročných skocích, neboť Riccardův 
part se pohyboval v dosti velkém rozsahu. Jeho dojemný duet s Isabellou v osmé scéně byl pak 
jedním z vrcholů tohoto večera. Dobrý byl také výkon tenoristy Daniela Issy (Fernando), který 
však proti ostatním pěvcům neměl tolik jistoty, což se projevovalo v občasných intonačních 
zakolísáních i zpožďování technických pasáží. Naopak velmi suverénní byl basista Javier 
Hagen (sluha Bruno), který podal nejen perfektní pěvecký i herecký výkon, ale vynikající byla 
i jeho práce s italským textem, která naplňovala ideál hudebního divadla. Celý hudební aparát 
vedle sólistů a klavíru doplňovalo ještě smyčcové kvarteto (Jana Chytilová, Jiří Sycha, Ivo Anýž, 
Ilze Grudule), které si se ctí poradilo s nelehkou úlohou hrát orchestrální hudbu v minimální 
sazbě, a komorní pěvecký soubor, jehož oporou byla talentovaná nevidomá pěvkyně Pavla 
Čichoňová.
Velmi zajímavé bylo režijní pojetí Miroslava Rovenského, který děj zasadil do prostředí 
opuštěné tiskařské dílny asi mezi 30. – 50. lety 20. století. S využitím minimálních nároků 
na scénu se mu podařilo přirozeně adaptovat děj opery do modernější doby, za což mu 
patří náležité uznání. K jedinému výraznějšímu nesouladu mezi libretem a děním na jevišti 
došlo v desáté scéně, kde Bruno rozmlouvá se spoutanými manželi, kteří však ve stejné 
chvíli pobíhají kolem. Vydařené bylo také sladění scény a kostýmů do černobílých tónů, 
mezi nimiž v červených šatech zářila Isabella jako jediná ženská postava. Röslerova opera, 
byť provedená ve spartánských podmínkách (avšak s o to větším nadšením), byla skvělým 
zážitkem. Provedení také ukázalo, kolik krásné hudby zůstává v našem hudebním odkazu bez 
většího povšimnutí. Můžeme si tedy jen přát, aby festival Hudební léto na Jezeří i v dalších 

kterou byl lobkovický kapelník Jan 
Josef Rösler (1771–1813). Rösler 
byl velmi uznávaným a oblíbeným 
autorem, což dokládají např. četné 
opisy jeho děl na mnoha kostelních 
kůrech. Ačkoliv byl vynikajícím 
komponistou, dnes jsou jeho skladby 
většinou zapomenuty.

Na zahajovacím koncertě byla 
v novodobé premiéře provedena 
Röslerova komická opera Assassino 
per vendeta (Vrahem z pomsty). 
Italské libreto zpodobňuje 
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letech oživoval dědictví lobkovických hudebníků a že snad tyto koncerty podnítí širší zájem 
domácích interpretů i badatelů o tuto hudbu.
Horní Jiřetín, zámek Jezeří – Jan Josef Rösler: Assassino per vendeta. Hudební nastudování 
Alena Hönigová, režie Miroslav Rovenský. Premiéra 3. 8. 2013.
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/litvinov/860-hudebni-leto-v-jezeri-pokracuje-
zameckymi-koncerty

Zprávy z Litvínova/ 19. 8. 2013/ Jan Vraný
Hudební léto v Jezeří pokračuje zámeckými koncerty 

Jezeří - Hudební léto v Jezeří 2013 k 200. jubileu Jana Josefa Röslera aneb příběh Lobkovické 
kapely na zámku Jezeří pokračovalo o tomto víkendu dalším koncertem vážné hudby.
Zatímco v sobotu se návštěvníci a milovníci komorní hudby mohli těšit na Klavírní kvintety 
J. J. Vaňhala, J. J. Röslera v podání Aleny Hönigové, která zahrála na historický klavír, v neděli 
pak koncert patřil Smyčcovému kvartetu pro prince Lobkowitze v podání Camesina Quartett. 
Náštěvníci se tak mohli zaposlouchat do hudby L. van Beethovena a Josepha Haydna. Kvartet 
zahrál na dobové nástroje.
Hudební léto pak pokračuje i v dalším nadcházejícím víkendu: V sobotu 24. srpna v 17 hodin 
to bude koncert Musae inter arma. Hudba a texty inspirované obléháním Horního Jiřetína 
napoleonskými vojsky v roce 1813.
Johannes Gebauer - klasicistní housle, Alena Hönigová - historický klavír.
V neděli 25. srpna v 15 hodina pak v zámecké kapli Státního zámku Jezeří to bude Joseph 
Haydn: Sedm posledních slov. Dobová autorizovaná verze pro cembalo sólo - Alena Hönigová 
- cembalo.
V sobotu 31. srpna v 17 hodin  koncert ponese název: Východ slunce nad Jezeřím. Diváci se 
mohou těšit na písně Jána Josefa Röslera a rodáka z Horního Jiřetína Josefa Gläsera v podání: 
Anna Hlavenková - soprán, Miroslav Rovenský - lesní roh a Alena Hönigová - historický 
klavír.

Camesina Quartett
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http://m.rozhlas.cz/radiozurnal/prazdniny/_zprava/40-den-klic-od-zamku-dunici-chrtan-a-
cesta-po-hrebeni--1242842

40. den. Klíč od zámku, dunící chřtán a cesta po hřebeni

Foto: Ľubomír Smatana

Stejně jako jeho přítelkyně a kastelánka Hana Krejčová. Oba tu dlouho bydleli, než se nakonec 
odstěhovali dolů do vesnice. Zima tu byla časem už moc dlouhá.  
Dostal jsem velký železný klíč a místostarosta Buřt odjel. Zůstal jsem na zámku o 240 místnostech 
sám. Ticha jsem se však nedočkal. Z otevřeného chřtánu země chrčela celou noc velkorypadla a 
zakladače. Velkolom duní nepřetržitě a i na vzdálenost několik kilometrů nelze přeslechnout. 
Obrovské těžební stroje jsou větší než samotný zámek.  
Však se také po rozednění naskýtá neuvěřitelný pohled. Vybíhám do kopce, ohlédnu se a za 
budovou zámku se vnáší obrovský mrak prachu, který skrývá velkolom ČSA. V pozadí věže 
elektráren.  

Přijel jsem na zámek už za tmy. Svítí se jenom 
v některých místnostech, přece jenom Jezeří v 
Krušných horách dlouho a záměrně chátralo. 
Komunisté počítali se zánikem. Rekonstrukce 
proto započala až před 20 lety. Potemnělými 
chodbami mě provází místostarosta Horního 
Jiřetína Vladimír Buřt, který je zaměstnanec 
státní památkové péče a se zámkem skoro 
srostl.

Jezeří a v pozadí zaprášený velkolom

„Mordor,“ říká s šibalským úsměvem světlovlasá 
hudebnice Alena Hönigová, která na zámku 
pořádá Hudební léto. „Jinak je to však úžasné. 
Vyjedete nahoru do lesa a jste v divukrásné 
přírodě. Při té pověsti severozápadních Čech by 
mě to nikdy nenapadlo,“ dodává.  
Renesanční Jezeří v kontrastu s kráterem 
povrchového dolu opravdu působí víc než 
bizarně. Zcela jistě je to jedno z nejzvláštnějších 
míst v Česku.  

Kastelánka Hana Krejčová

 Jezeří je vidět zdaleka, ale silnice vede pouze přes Horní Jiřetín a je slepá. Cílem turistů je 
pouze zámek a vloni ho vidělo 22 tisíc turistů. Přístupová cesta je na české poměry velmi dobře 
značená.
„Kvůli těžbě padla stovka obcí, stejně jako starý Most. Ale ještě pořád je tu hodně míst, která lze 
obdivovat. Z hlediska turistiky je to neobjevené,“ říká Vladimír Buřt. Narodil se v obci, kterou 
už také buldozery dávno srovnaly se zemí. Všichni jeho předci pocházejí ze zlikvidovaných 
vesnic. Optimismus mu však nechybí.
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Na Horu Svatého Šebestiána vede z Chomutova překvapivě skvělá cyklostezka. Začíná 
u Hřebíkárny, což je bývalá továrna na hřebíky, ze které se ovšem stala velmi solidní restaurace 
stejného jména. Jde o velmi architektonicky odvážnou stavbu.
Navíc tu pořádají koncerty kapel a hudebníků, které mám rád, takže má moje sympatie. K tomu 
velmi slušná kuchyně a hlavně personál s úsměvem na tváři. Přitom jsem stále v Čechách! 
Beethovenovu Eroicu tu hráli v soukromé premiéře.

O sporu kolem prolomení limitů na těžbu uhlí 
se nechci rozepisovat. Spíš je zajímavé vědět 
a vidět, že Krušné hory vzkvétají. Ačkoliv to 
mnoho lidí nechce slyšet. „Tady to vypadá jako 
po válce. Bydlím tu už 50 let,“ říká hostinská 
Marie v Kůlně.  
Tak se jmenuje její hospůdka v Hoře Svatého 
Šebestiána, kde po poledni sedí tři cyklisté, 
jeden zbloudilý německý turista a chalupář 
Petr Suchopárek. „Všichni si myslí, že Krušné 
hory jsou zdevastované. Přitom to tady vypadá 
daleko lépe než jinde,“ soudí.  

Ukázková cyklostezka v Bezručově údolí

Hudebnice připravuje koncert

Od Hřebíkárny se asfaltová stezka line podél 
Chomutovky. Většinou je schovaná ve stínu a 
zvedá se jen lehce. Za křižovatkou však prudce 
zvedne a na hřeben už to chce šlapat.  
Cyklostezka je opravdu povedená. Jestli to 
takhle půjde v Krušných horách dál, nic není 
ztraceno. Se šumavskými pláněmi se mohou 
vysokohorské louky Krušných hor srovnávat 
směle.  
Abych nezapomněl... V Jezeří se koná festival 
Hudební léto každý víkend až do konce 
prázdnin. Pořadatelku a skvělou hudebnici 

Alenu Hönigovou jsem zastihl při cvičení. Vůbec mě nevnímala, byla zcela pohlcena hudbou. 
Potom mi zahrála na svůj barokní klavír z roku 1830 jednu skladbu a já zalitoval, že už tu 
nebudu v sobotu 17. srpna, kdy má koncert. Vřele doporučuji.  
Jezeří je pro hudbu stvořené. Zámecký pán František Maxmilián Lobkowicz byl totiž 
hudební fanatik a finančně podporoval třeba Ludwiga van Beethovena. Roku 1804 se tu hrála 
v soukromé premiéře jeho Symfonie číslo 3 Eroica. Víc vám tu poví Alena Hönigová. Ta je 
také hudební fanatička.
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Český rozhlas/Vltava/Slovo o hudbě

od 17.10. 2013 vždy ve čtvrtek v 17 hod. - cyklus 5 vysílání

Příběh lobkovické kapely

Historii hudbymilovného rodu a s ním spojené umělecké osobnosti přibližuje Alena 
Hönigová

17.10.2013 17:00
Příběh lobkovické kapely (1/5). Josef František Maxmilian.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2982132

24.10.2013 17:00
Příběh lobkovické kapely (2/5). Antonín a Pavel Vraničtí.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2990713

31.10.2013 17:00
Příběh lobkovické kapely (3/5). Antonín Casimir Cartellieri
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2990713

7.11.2013 17:00
Příběh lobkovické kapely (4/5). Ján Jozef Rösler.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2997026

14.11.2013 17:00
Příběh lobkovické kapely (5/5). Vzdálené milé.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2998858
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Týdeník Rozhlas/č. 31/2013/Petr Koudelka
http://www.radioservis-as.cz/archiv13/31_13/31_obsah.htm
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Hudební rozhledy/08/2013/Rozhovory/Lukáš Vytlačil
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Oberpfalznetz/ (krb)/ 19.11.2013

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3933953-127-klaenge_aus_dem_fuerstenschloss,1,0.
html

Klänge aus dem Fürstenschloss

Alena Hönigová und Johannes Gebauer begeistern mit Violine und 
Hammerflügel
Alena Hönigová am Hammerflügel und Johannes Gebauer an der Violine entlockten ihren 
historischen Instrumenten Töne, die zur Zeit des Fürsten Franz Josef Maximilian von Lobkowitz 
angesagt waren. Bild: krb

Einen musikalischen Volltreffer landeten 
die Kulturfreunde Lobkowitz am Samstag 
im Alten Schloss mit ihrer “Musik 
aus der Zeit des Fürsten Lobkowitz”. 
Dabei verzauberten nicht nur die 
Interpreten Alena Hönigová aus Prag am 
Hammerflügel und Johannes Gebauer aus 
Berlin an der Violine, auch die Auswahl 
der vorgetragenen Werke überzeugte.

Neben Kompositionen von Haydn 
und Beethoven waren auch solche 
von Johann Ludwig Dussek zu hören. 
Diese unbekannteren Stücke wurden 
für viele zur Überraschung. Franz Josef 
Maximilian von Lobkowitz war einer der 
Kunstmäzene seiner Zeit. Er unterstützte 
Beethoven finanziell und förderte die 

Alena Hönigová am Hammerflügel und Johannes Gebauer 
an der Violine entlockten ihren historischen Instrumenten 
Töne, die zur Zeit des Fürsten Franz Josef Maximilian von 
Lobkowitz angesagt waren. Bild: krb

Musik in seinen Schlössern, unter anderem in Eisenberg im Erzgebirge, das sogar zu einem 
Zentrum für Musik wurde.

Genau an diese Zeit erinnerte das Konzert. Es gab wohl kaum einen bekannteren europäischeren 
Musiker des frühen 19. Jahrhunderts als Johann Ludwig Dussek. Er galt als einer der besten 
Pianisten. Dargeboten wurden die Violinsonate in G-Dur, op 69 Nr. 2 sowie die Variationen 
über das Lied “Vive Henry IV., op 71”. Aus den Werken von Joseph Haydn wählten die Künstler 
die Violinsonate in es-Moll aus, auch überschrieben mit dem Namen: “Jacob’s Dream”.
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Tageszeitung “Der neue Tag”/18. 11. 2013/Neustadt/WN/von Harald Bäumler

Traum in Sopran, Flöte und Cembalo
Hochkarätige Künstler aus Tschechien begeisterten bei den Kulturfreunden 
Lobkowitz

Experten haben festgestellt, dass klassische Musik den Wuchs von Pflanzen fördert. 
Wenn dem so ist, dann dürften die bekannten Steinhilber‘schen Pflanzenkreationen einen 
ordentlichen Wachstumsschub erfahren haben.
Die Konzerte im Gewächshaus der Neustädter Gärtnerei sind längst kein Geheimtipp mehr, 
sondern weithin bekannt. Auch 
am Samstag durfte ein erlesener Zuhörerkreis im festlich geschmückten Gewächshaus 
wieder ein Konzert der Extraklasse genießen. 

Die Kulturfreunde Lobkowitz – Garant für hochwertige Kulturarbeit in der Kreisstadt – 
hatten weder Kosten noch Mühen gescheut, erneut drei hochkarätige Künstler nach Neustadt 
a. d. Waldnaab zu locken. Anna Hlavenková (Sopran), Lukáš Vytlacil (Traversflöte) und Alena 
Hönigová (Cembalo) hatten ein stimmiges und in sich geschlossenes Programm mitgebracht, 
das sich wunderbar in die adventliche Stimmung einfügte. 

Vor des lichten Tagesschein 

„Vor des lichten Tagesschein“ – so lautete der Titel der Werkauswahl, die mit dem Choral 
„VonNGott will ich nicht lassen“ begann. Die Melodie wurde zuerst verhalten von den drei 
Musikern vorgestellt, dann folgte die Bearbeitung eines Bachschen Choralvorspiels aus den 
Leipziger Chorälen, die der barocken Traversflöte die Melodie in langen Notenwerten und 
dem Cembalo die Akkord-und Verzierungsarbeit zugewiesen hatte. Ein verheißungsvoller 
Auftakt! 



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz86

Oranges Cembalo mit schwarzen Verzierungen 

Die Cembalistin Alena Hönigová hatte sich in den beiden letzten Konzerten bereits als brillante 
Musikerin präsentiert. Am Abend bewies sie mit gut gelaunten und kundigen Ansagen auch ihre 
Qualitäten als Moderator. Am Cembalo verschmolz sie mit ihrem in der Farbe orange gehaltenen 
Instrument, der Kopie eines italienischen Cembalos des ausgehenden 17. Jahrhunderts. In der 
Toccata fis-Moll BWV 910 präsentierte sie überzeugend die zahlreichen Wechsel zwischen 
figurierten, ruhigen und eher akkordisch strukturierten sowie den fugierten Abschnitten, 
zelebrierte die ungewöhnlich zahlreichen Sequenzenabschnitte und stellte so überzeugend 
diese auch den Hörer fordernde komposition aus der Feder des Großmeisters Bach dar.

Die beiden folgenden deutschen Arien von Georg Friedrich Händel gerieten zum heimlichen 
Höhepunkt des Abends. „Süsse Stille und sanfte Quelle“ und vor allem „Meine Seele hört 
im Sehen“ lauten die Titel dieser unglaublichen und leider so selten gehörten Kompositionen. 
Wann hat man je in Neustadt a. d. Waldnaab so fein abgestimmtes Ensemblespiel, 
geschmackvoll und stilsicher eingeflochtene Verzierungen, blitzsaubere Koloraturen und dies 
alles gepaart mit überbordender Spielfreude und Textverständlichkeit gehört? Ein Traum 
in Sopran, Flöte und Cembalo! Die Arie „Ave Deus recondite“ aus „Sub olea pacis: Melodrama 
de  ancto Wenceslao“ von Jan Dismas Zelenka gab den Musikern ausgiebig Raum zu inniger 
musikalischer Zwiesprache und meisterlich zurückhaltender Gestaltung. 
Tief berührte die reiche barocke Klangsprache mit ihrer affektgeladenen Harmonik. Anna 
Hlavenková zeigte sie als Sopranistin allererster Güte. Lukáš Vytlacil verströmte mit seiner 
Traversflöte ungeahnt leise und feinstdifferenzierte Klanglinien und trat so auch in einen 
wunderbaren Dialog mit der Sopranistin. Grund und Zusammenhalt schuf Anna Hönigová 
mit ihrer Begleitkunst am Cembalo. 

Nach den drei intensiven Hörerlebnissen gönnte die Sonata D-Dur von Antonio Vivaldi 
in einer zeitgenössischen Bearbeitung für Cembalo solo den Ohren entspannende Klänge. 
Anna Hönigová verzichtete auf exzentrische Einfälle und lenkte so den Blick auf den Kern des 
Werkes, das mit einem Allegro in heiterem Gestus verklang. 

Abschluss mit Telemann 

Die zeitlich als auch thematisch passenden Kantate zum 3. Advents-Sonntag „Vor des Lichtes 
Tagesschein“ bildete den Abschluss des eindrucksvollen Konzertes. In drei Teile gegliedert 
nehmen sowohl ein schwungvoller Einleitungssatz als auch der heitere Schlussteil mit viel 
Raum für flotte Triolenfiguren der Flöte die freudige Stimmung des Gaudete-Sonntages auf. 

Dazwischen steht ein Rezitativ, in dem gleich einer kleinen Predigt der Zuhörer ermahnt 
wird, „sündlichs Tun“ zu unterlassen. Ganz gleich, ob es andere Menschen bemerken, denn 
„Gott sieht es alle Zeit“. Gerade diesen Text gestaltete Anna Hlavenková unnachahmlich 
eindrucksvoll. 

Man hätte diesen Künstlern wirklich gerne noch länger zugehört. Ohne die Formulierung „Ein 
großer Konzertabend“ strapazieren zu wollen, möchte man ausrufen: „So wos Gouds mou ma 
souch’n!“ 
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VII. Krátkodobé cíle projektu

1) Připomenutí zcela zapomenutého skladatele Jana Josefa Röslera, který podle našeho názoru 
patří mezi vynikající osobnosti česko-německého hudebního života počátku 19. století. 
Podtržení významu činnosti Františka Maxmiliána Lobkowitze pro hudební dění v této době 
na našem území. Jeho smyslu pro umělecké kvality a geniality ve výběru svých kapelníků a 
členů kapely.
Začlenění hudebních skladeb, které jsme uváděli v novodobých premiérách, do dobového 
kontextu přelomu 18. /19. století. 

2) Podtržení nadregionálního významu hudebního dění na zámcích Jezeří/ Neustadt.
V dnešní době, kdy se stále objevují nové zapomenuté skladby, a všechny se zdají být prvotřídní, 
jsme chtěli upozornit i na výjimečnost Lobkovické kapely ve smyslu produkce a ovlivňování 
evropského dění.

3) Oživení kulturní činnosti na zámku Jezeří, významné hudebně-historické památce naší 
minulosti, právě tak jako v bavorském městečku Neustadtu.
Důraz byl kladen na repertoár, který se uvádí jen výjimečně nebo vůbec a který je s těmito 
místy úzce spjat. Dramaturgii projektu výslovně ocenila řada posluchačů. 

4) Hudba byla uváděna výhradně ve smyslu dobové interpretace a na originálních nástrojích. 
Na koncertech jsme představili i pět různých originálních klávesových nástrojů na míru 
vybraných k jednotlivým programům. Komplikace při transportu se bohatě vyplatily. Reakce 
publika dokazují, že tento repertoár vynikne v nesrovnatelné síle a šarmu právě s možnostmi 
této zvukovosti a technik.

 5) Komentáři, provázejícími jednotlivé koncerty, jsme chtěli posluchače především vtáhnout 
do děje. Historická fakta, protkaná zážitky a epizodami ze života skladatelů a vzniku děl, 
přiblížení tehdejší tvůrčí atmosféry na lobkovických panstvích - to vše mělo připomínat, že 
“vážná hudba” tu vždy byla pro potěchu a pro zábavu.
Odměnou nám byly četné komentáře posluchačů o pauzách s vínem a po koncertech.

6) Spolupráce mladých hudebníků z Prahy a Berlína
Spolupráce s Johannesem Gebauerem a „Camesina Quartett“ byl již tradičně velmi zajímavá a 
plná podnětů do budoucna. Z hráčského hlediska, ale i muzikologicky. Uvedení Beethovenova 
kvartetu op. 18, č. 1 na koncertě v rámci festivalu v Jezeří, předcházel výzkum týkající se 
edic tohoto kvartetu (doktorát Johannese Gebauera v Bernu), na který jsme zajišťovali kopii 
manuskriptu z Lobkovického archívu. Právě “Camesina Quartett” letos tyto nejnovější 
interpretační poznatky vyzkoušel a poprvé uvedl na koncertě na v Jezeří. V premiéře jsme 
zde provedli také Dusíkovu “Námořní bitvu” a v Praze i na Jezeří jsme měli možnost uvést 
Vaňhalův kvartet a kvintet. Provedení děl autorů, kteří spolu kdysi muzicírovali a o nichž 
máme legendární záznamy právě v z “Camesina Haus” ve Vídni, bylo opravdu plné paralel.

7) Spolupráce s “Kulturfreunde Lobkowitz” v Neustadtu an der Waldnaab se opravdu obsahově 
nabízela. Pro obě strany byla ale jistě velkým krokem do neznáma. Jsme velmi vděčni, že akce 
proběhly s takovou důvěrou, srdečností a spolehlivostí, jakou jsme si mohli jen přát. Pro nás 
je inspirující s jakým respektem a péčí zacházejí v Neustadtu se svým kulturním dědictvím, a 
jak jsou hrdi na své tradice.
Podařilo se také propojit naše akce s koncertní řadou “Dominikánská 8”, konající se v barokním 
refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí  v Praze a zprostředkovat tuto hudbu i pražským 
posluchačům. 
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VII. Kurzfristige Ziele des Projekts

1) Präsentation der Musik des Lobkowicz-Kapellmeisters Johann Joseph Rösler. Seine Musik 
wurde absolut vergessen. Wir glauben, dass er eine herausragende Persönlichkeit des deutsch-
tschechischen Musiklebens anfangs des 19. Jahrhunderts war.
Unterstreichen wollten wir auch, wie wichtig die Wirkung des Fürsten Franz Maxmilian 
Lobkowitz in den beiden Regionen war – sein Spürsinn für künstlerische Qualität und seine 
Genialität in der Auswahl von seinen Kapellmeistern und Musikern.
Wir wollten auch die damals neu eingeführten Kompositionen in der Musik – Kontext des 
18./19. Jahrhunderts - eingliedern.

2) Unsere Aufmerksamkeit wollten  wir auf  das Geschehen in den Schlössern Eisenberg/
Neustadt lenken, die damals  weit über die Grenze der Region wirkten.
Heute  ist das Entdecken von historischen Kompositionen ein Trend, alles erscheint uns so 
aussergewöhnlich. Wir wollten aber zeigen, dass die Wirkung der Lobkowicz-Kapelle, im 
Sinne der Produktion, auch in europäischem Masse einflussreich war.

3) Belebung kultureller Veranstaltungen im traditionsreichen Schloss Eisenberg, sowie neue 
Impulse in das Kulturleben von Neustadt zu bringen.
Wir haben uns dabei auf das Repertoire konzentriert, dass selten oder gar nicht auf den 
Konzertpodien zu hören und mit diesen Orten eng verbunden ist.
Viele Zuhörer haben die Dramaturgie ausdrücklich positiv bewertet.

4) Die Musik wurde ausschließlich im Sinn von historisch informierter Interpretation und auf 
den originalen Instrumenten aufgeführt. In den Konzerten haben wir auch, dem Programm 
entsprechend, fünf verschiedene originale Tasteninstrumente vorgestellt. Die Transporte 
waren kompliziert, aber die Mühe hat sich gelohnt. Die Reaktion des Publikums beweist, dass 
auf diese Weise das Repertoire mit unerwarteter Stärke und Charme wirkt.

 5) Die Kommentare sollten die Zuhörer in die Handlung hineinziehen. Die historischen 
Fakten, die Episoden aus dem Leben der Komponisten – das alles sollte daran erinnern, dass 
die „klassische Musik“ schon immer zum Spass, Trost, Vergnügen und zur Freude gespielt 
wurde. Eine Belohnung dafür, waren rege Reaktionen der Besucher in den Pausen und nach 
den Konzerten.

6) Zusammenarbeit mit Musikern aus Prag und Berlin
Die Zusammenarbeit mit Johannes Gebauer und dem “Camesina Quartett” war wieder 
sehr interessant und inspirierend - praktisch musikalisch, aber auch musikologisch. Die 
Einführung von Beethovens Quartett op. 18, No. 1 am Festival in Jezeří war das Resultat einer  
Forschung, betreffend der Editionen (Doktorat von Johannes Gebauer in Bern). Eine Fotokopie 
des Manuscripts konnten  wir dafür aus dem Lobkowitz Archiv beschafften. Das „Camesina 
Quartett“ hat die neuste Interpretationserkenntnisse (?) ausprobiet und in Jezeří zum ersten 
Mal aufgeführt.
In Jezeří erklang auch die „Naval battle“ von Dussek zum ersten Mal.

Die Aufführung von Vanhals Quartett und Quintett im Kontext mit Autoren, die mit ihm 
in einem Quartett im „Camesina Haus“ musiziert hatten  (wovon berühmte Zeitzeugen 
berichteten), war voller Parallelen. 

7) Die Zusammenarbeit mit den „Kulturfreunden Lobkowitz“ in Neustadt lag inhaltlich 
wirklich auf der Hand. Für beide Seiten war es am Anfang ein Schritt ins Unbekannte.
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Wir sind äusserst dankbar, dass die Veranstaltungen mit so viel Herzlichkeit, Vertrauen und 
Zuverlässigkeit stattgefunden hat.
Für uns ist es auch inspirierend, mit welchem Respekt und welcher Sorgfalt man in Neustadt 
mit dem Kulturerbe umgeht und wie stolz man auf die eigene Tradition ist.
Es hat uns auch gelungen, die Musik dem Publikum in Prag in der Zusammenarbeit mit der 
Konzertreihe “Dominikanska 8” im Barockrefektorium des Dominikaner-Klosters hl. Jiljí in 
Prag zu vermitteln.

VIII. Význam projektu, dlouhodobé cíle

Oba festivaly zprostředkovaly nová setkání s osobnostmi, které se hudbou spojenou s érou 
Františka Maxmiliána Lobkowitze zabývají. V Neustadtu to byl např. pan Karl- Heinz Malzer, 
který se již celá desetiletí věnuje výzkumu života a díla rodáka z Neustadtu Franze Gleissnera. 
O výsledky tohoto výzkumu se s námi podělil a uvedení jeho kvartetů plánujeme na příští 
sezónu. Naopak jemu jsme mohli předat ručně psaný seznam Röslerových děl spolu s našimi 
poznatky.
Takováto výměna informací je velmi cenná, protože objevení některých skladeb je často dílem 
náhody a někdejší propojení Jezeří a Neustadtu zanechává stopy i v regionálních archívech.
Nové obzory, které je potřeba zpracovat, otevřelo provedení Röslerovi opery. Prokázalo, že 
objevování a uvádění jeho hudby určitě stojí za to a v tomto směru zbývá stále obrovské množství 
práce. Právě tak písně Františka Gläsera s napětím očekávali právě obyvatelé Horního Jiřetína, 
kteří zde před několika lety položili jeho pamětní desku, ale neznali jeho hudbu. Gläser se sice 
proslavil v Dánsku, ale pro Čechy je jeho jméno jinak naprosto neznámé. Jeho hudbu bychom 
rádi provedli i v budoucnu.
Nově otevřená diskuse o těžebních limitech dokazuje, že festival, rozhlasové pořady a články 
jsou jen kapka v moři a tato část našich hudebních dějin je stále neznámá pro většinu veřejnosti. 
Věříme, že touto činností můžeme pomoci k zachování těchto pokladů.
Na příští rok plánujeme také další uvedení Röslerovy opery, koncerty s „Camesina Quartett“ a 
Johannesem Gebauerem. Dlouhodobým cílem je též vydání některých Röslerových děl a jejich 
nahrávka.

VIII. Bedeutung des Projekts, Folgerwirkungen

Beide Festivals haben neue Begegnungen vermittelt. In Neustadt war es beispielsweise das 
Treffen mit Herrn Karl Heinz Malzer, der sich mit dem hier geborenen Komponisten Franz 
Gleissner schon Jahrzehnte beschäftig hat. Als Resultat dieser Anregungen, planen wir für 
nächstes Jahr die Aufführung  einiger Werke Gleissners. 
Neue Wege hat auch die Aufführung der Oper von Rösler eröffnet. Sie hat bewiesen, dass sich 
eine weitere Erforschung seiner Werke absolut lohnt. Da liegen noch viele Möglichkeiten und 
auch viel Arbeit vor uns. 
Die Musik von Franz Gläser haben die Einwohner von Horní Jiřetín sehr neugierig erwartet,  
hatten sie ihm doch vor kurzem einen Gedenkstein gesetzt, seine Musik aber nie gehört. 
Franz Gläser wurde sehr berühmt in Dänemark doch hier ist sein Name heutzutage absolut 
unbekannt.
Wir wünschen uns, dass unsere Bemühungen zur Bewahrung und Würdigung des Schlosses 
Jezeří verhelfen und dass die tolle Tradition des Ortes weitergehen wird.
Für nächstes Jahr sind auch weitere Aufführungen von Rösler in Tschechien geplant, so auch 
Konzerte mit dem „Camesina Quartett“ und Johannes Gebauer in Deutschland und Tschechien. 
Das langfristige Ziel ist die Herausgabe von einigen Rösler Werken und deren Aufnahme.
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IX. Závěrečné vyúčtování/Schlussabrechnung
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6 000 Kč 233 EUR č.f. 130100131 13.8.13 BK

produkce/Produktion 15 000 Kč 581 EUR
č. f. 05082013 
v.d. J11 5.8.13 hotově/bar

koncert/ Konzert 10.8.
honorář Alena Hönigová 14 000 Kč 543 EUR d.č. J2 10.8.13 hotově/bar
koncert/Konzert 17.8. a 18.8.

129 000 Kč 5 000 EUR
d.č. 3a 
(Teilzahlung I.)

18.8.13 hotově/bar

Teilzahlung II. 20.11.13 BK
honorář Alena Hönigová 25 800 Kč 1 000 EUR d.č. J12 20.11.13 hotově/bar
koncert/Konzert 24.8.
Johannes Gebauer 10 000 Kč 388 EUR d.č. 4 10.9.13 hotově/bar
Alena Hönigová 10 000 Kč 388 EUR d.č.J13 10.9.13 hotově/bar
koncert/Konzert 25.8.
Alena Hönigová 10 000 Kč 388 EUR d.č.J14 25.8.13 hotově/bar
transport cembalo Mietke z Kuksu 2 000 Kč 78 EUR d.č.5 25.8.13 hotově/bar
koncert/Konzert 31.8.

pronájem reflektorů/ Miete 
Beleuchtung

honorář/Honorar Camesina 
Quartett inkl. Reisekosten, 
Übernachtung

/
Miroslav Rovenský 10 000 Kč 388 EUR d.č. 7 31.8.13 hotově/bar
Anna Hlavenková 10 000 Kč 388 EUR d.č.8 31.8.13 hotově/bar
Alena Hönigová 10 000 Kč 388 EUR d.č. J9 31.8.13 hotově/bar

Johannes Gebauer 8 000 Kč 310 EUR
16.9.13 BK

Irina Alexandrowna 8 000 Kč 310 EUR
16.9.13 BK

Linda Mantcheva 8 772 Kč 340 EUR

bank.převod+č
ást č.d. 
D120913

16.9.13 BK

Alena Hönigová 10 000 Kč 388 EUR č.d.D1209132 13.9.13 hotově/bar

koncert/ Konzert 12.9. 
Dominikánská 8
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968 Kč 36 EUR č. dok. 130023 6.6.13 BK

11 684 Kč 453 EUR č.d. 2326153
29.5.13

hotově/bar
doprava/Transport fortepiano Praha 6 000 Kč 233 EUR č. fak.19‐2013 5.8.13 BK

10 000 Kč 388 EUR č. fak. 23‐2013 17.9.13 BK
14 423 Kč 559 EUR č.fak. 13/1/36 29.10.13 BK
2 360 Kč 91 EUR č.fak. 1/2013 21.8.13 BK

fotografování koncerty CZ 4 000 Kč 155 EUR č.fak. 3/2013 27.9.13 BK
pronájem prostor Jezeří/Miete Räum

10 000 Kč 388 EUR

reklama festival Jezeří (výlep 
plakátů Most, Litvínov, Horní 
Jiřetín, banner tram Litvínov‐Most) Přes účetnictví Státního zámku Jezeří

smlouva. č. 
NPÚ/14/JZ/20

fotografování a úprava zahájení, 
opera

Pronájem prostor zdarma , 
výtěžek ze vstupenek ve 
prospěch zámku Jezeří

reprodukční práva obraz/ 
Reproduktionsrechte  J. Croll 

Jezeri ‐ Praha
Autodoprava Lehovec

fotokopie partitury Röslera  a 
zaslání z Florencie přes 
meziknihovní službu NKP

Honoráře/Künstlerhonorare 
19.10.2013 2 Personen 25 800 Kč 1 000 EUR
16.11.2013 2 Personen 25 800 Kč 1 000 EUR
14.12.2013 3 Personen 38 700 Kč 1 500 EUR
Reisekosten Künstler insgesamt 18 060 Kč 700 EUR

Übernachtung Neustadt 4 017 Kč 145 EUR č.f. 13012070
17.11.13 KK, kurz 27,7

16 761 Kč 650 EUR v.d. 051013  31.10.13 hotově/bar

Celkem 769 359 Kč 29 812 EUR

Struktura financování/Struktur der Finanzierung

Koncerty v Neustadtu/Konzerte in 
Neustadt

Transportkosten 
Tasteninstrumente
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193 500 Kč 7 500 EUR
MKČR 150 000 Kč 5 813 EUR
Státní fond kultury (SFK) 85 000 Kč 3 295 EUR
Horníí Jiřetín (HJ) 50 000 Kč 1 938 EUR
Kulturfreunde Lobkowitz (KFL) 108 360 Kč 4 200 EUR
Nadace Život umělce (NŽU) 12 000 Kč 465 EUR

170 499 Kč 6 601 EUR
Spolek pro zvelebení staré hudby v 
Čechách (SZSH)

Česko‐německý fond budoucnosti 
(FB)

Struktura financování/ Struktur der Finanzierung

170 499 Kč  6 601 EUR


