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

V létě 2014 proběhl na Státním zámku Jezeří již třetí ročník hudebního festivalu. Druhým rokem 
také pokračuje partnerství s „Kulturfreunde Lobkowitz“ z Neustadtu an der Waldnaab, kde se 
nachází též lobkovický zámek, který měl podobný osud jako zámek Jezeří. V jeho nejslavnějším 
období byl jedním ze sídel Františka Maxmiliána Lobkowitze.

L. van Beethovena a J. V. Tomáška nebo slavné první “klasicistní” kvartety Haydnovy a jejich vliv 
na Mozarta a Beethovena a v další generaci pak na Mendelssohna a Reissigera. Zvláštní koncert pak 
patřil Beethovenovu vztahu k violoncellu a jeho oblíbeným interpretům, mezi nimiž figuroval i člen 
lobkovické kapely A. Kraft. Připomněli jsme také soukromou premiéru symfonie Eroica na zámku 
Jezeří v roce 1804 a jubilanty CH. W. Glucka a N. Jommelliho - slavné reformátory opery. V rámci 
závěrečného koncertu byla též slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná CH. W. Gluckovi.
Třetí ročník prokázal vzrůstající zájem publika i médií (tentokrát s reakcemi nejen regionálního 
charakteru). Velmi pozitivní ohlas vzbudil opět i komentář ke koncertům - propojení mezi 
skladateli, dějinné souvislosti a zajímavosti jednotlivých skladeb. Zajímavé diskuse pak pokračovaly 
i po koncertech - pro posluchače příležitost sdílet své dojmy, pro nás skvělý feedback.
Také programy podzimních koncertů v Neustadtu an der Waldnaab sledovaly tehdejší dění na 
zámku, kam knížete Lobkowitze jeho hudebníci doprovázeli. Velkou událostí zde bylo premiérové 
uvedení smyčcového kvartetu Franze Gleissnera, rodáka z Neustadtu, jehož životem se dlouhodobě 
zabývá pan Karl-Heinz Malzer, který též spartoval jeho hudbu. Koncert Camesina Quartett zde 
vzbudil opravdu nadšené reakce publika i kritiky.
Jsem velmi vděčná, že se opět podařilo úspěšně uskutečnit tolik zajímavých programů a také vytvořit 
nové vize do budoucna ve spolupráci s týmem Státního zámku Jezeří. Stejně tak mě velmi těší 
přátelství s “Kulturfreunde Lobkowitz”, které se vyvinulo z naší spolupráce a věřím, že se nám 
podaří společně uskutečnit i další krásné akce v budoucnu.
Ráda bych tímto poděkovala za štědrou podporu Česko-německému fondu budoucnosti, 
Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury ČR, Městu Horní Jiřetín, Fondu Ústeckého 
kraje i našim partnerům Státnímu zámku Jezeří a “Kulturfreunde Lobkowitz”.

MgA. Alena Hönigová
Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách

Státní zámek Jezeří/ Schloss Eisenberg

Dramaturgie koncertů již tradičně čerpá 
ze skvělých hudebních událostí, které se zde 
udály na začátku 19. století. Letos byla opět 
uvedena komorní opera lobkovického kapelníka 
Jana Josefa Röslera “Assassino per vendetta” 
ve zkrácené úpravě pro smyčce, fortepiano, čtyři 
sólisty a sbor. Jednotlivé víkendy měly vždy své 
téma nebo koncerty propojoval malý příběh jako 
např. Goetheho návštěva na Jezeří a zhudebnění 
jeho textů ve velmi odlišných kompozicích 
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I. Musiksommer in Eisenberg und Schlosskonzerte in Neustadt a. d. Waldnaab

Im Sommer 2014 hat im Schloss Eisenberg schon zum dritten Mal ein Musikfestival stattgefunden. 
Die Dramaturgie schöpft traditionell von den großartigen Musikereignissen, die hier am Anfang des 
19. Jahrhunderts stattfanden. Dieses Jahr wurde wieder die Kammeroper “Assassino per vendetta” 
vom Lobkowitz-Kapellmeister Johann Joseph Rösler in einer verkürzten Bearbeitung für Streicher, 

auch der ersten privaten Premiere der Symphonie Eroica in Eisenberg 1804 gedacht. Werke der 
berühmte Reformatoren der Oper, CH. W. Gluck und N. Jommelli, die dieses Jahr ein Jubiläum 
feierten wurden aufgeführt. Im Rahmen des Abschlusskonzerts in Eisenberg wurde auch eine 
Gedenktafel für CH. W. Gluck getauft.
Der dritte Jahrgang des Festivals hat das wachsende Interesse des Publikums und der Medien 
gezeigt. Sehr positive Reaktionen haben auch die Kommentare zu den Konzerten geweckt – die 
Beziehungen zwischen den Künstlern,  die historischen Zusammenhänge und die Besonderheiten 
der konkreten Kompositionen wurden in interessanten Diskussionen nach den Konzerten beim 
einem Glas Wein fortgesetzt, für die Zuhörer eine Gelegenheit, ihre Eindrücke zu tauschen, für uns 
ein wertvolles Feedback.
Die Partnerschaft mit den „Kulturfreunde Lobkowitz“ in Neustadt an der Waldnaab entwickelte sich 
im zweiten Jahr sehr erfreulich. Hier steht  ein Lobkowitz Schloss mit einer ähnlichen Geschichte 
wie in Eisenberg, wo Franz Maximilian Lobkowitz in seiner ruhmreichsten Zeit oft residierte. 
Das Programm der Schlosskonzerte in Neustadt an der Waldnaab folgte dem damaligen Geschehen 
auf dem Schloss, wohin der Fürst von Lobkowitz von seiner Kapelle begleitet wurde. Zum großen 
Ereignis wurde hier die erste neuzeitige Aufführung des Streichquartetts von Franz Gleissner, 
gebürtig aus Neustadt. Sein Leben und Schaffen erforscht seit Jahren Herr Karl- Heinz Malzer, der 
auch die Noten in eine moderne Edition umgeschrieben hat. Das Konzert vom Camesina Quartett 
hat eine wirklich enthusiastische Reaktion des Publikums und Kritik geweckt.
Ich bin sehr dankbar, dass wir wieder so viele interessante Programme realisieren konnten, sowie 
auch neue Vision für die Zukunft mit dem Team des Schlosses Eisenberg. Genauso freut mich 
die Freundschaft mit den „Kulturfreunden Lobkowitz“, die sich durch unsere Zusammenarbeit 
entwickelte und ich glaube, dass wir auch in  Zukunft tolle Veranstaltungen zusammen kreieren 
werden. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem 
Kulturministerium der Tschechischen Republik, dem Staatsfonds der Tschechischen Republik, der 
Stadt Obergeorgenthal und dem Fonds der Aussiger Region für die große Unterstützung, sowie bei 
unseren Partnern Schloss Eisenberg und “Kulturfreunde Lobkowitz” herzlich bedanken.

MgA. Alena Hönigová, Verein zur Förderung der Alten Musik in Tschechien

Altes Schloss in Neustadt an der Waldnaab

Fortepiano, vier Solisten und Chor aufgeführt. 
Jedes Wochenende hatte ein eigenes Thema, wie z. 
B. der Besuch von Goethe und Vertonung seiner 
Gedichte in sehr unterschiedlichen Kompositionen 
oder die ersten „klassischen“ Quartette von Haydn 
und ihr Einfluss auf Mozart und Beethoven sowie 
auf die nächste Generation Mendelssohn und 
Reissiger. Ein besonderes Konzert wurde der 
Beziehung von Beethoven zum Violoncello und 
zu seinen Lieblingscellisten gewidmet. Wir haben 
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Přehled programů /Programmübersicht

Státní zámek Jezeří/Schloss Eisenberg

v sobotu 2. srpna v 17 hod. a v neděli 3. srpna v 15 hod.: Vrahem z pomsty
komorní opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera

režie: Miroslav Rovenský, hudební nastudování a transkripce: Alena Hönigová

hrají a zpívají: Anna Hlavenková, Daniel Issa (BR/CH), Jaromír Nosek, Javier Hagen (CH), Jana 
Chytilová, Jiří Sycha, Ivo Anýž, Ilze Grudule, Alena Hönigová

 

v sobotu 9. srpna v 17 hod.: “Poslední leč”

smyčcové kvartety J. Haydna, F. Gleissnera a klavírní kvintet W. A. Mozarta

Camesina Quartett (Berlín), Alena Hönigová - fortepiano

v neděli 10. srpna v 15 hod.: “V Beethovenových stopách”

Smyčcové kvartety L. van Beethovena, C. G. Reissigera a klavírní kvintet Felixe Mendelssohna

Camesina Quartett (Berlín), Alena Hönigová - fortepiano

 v sobotu 16. srpna v 17 hod.: Ludwig van Beethoven: Vzdálené milé

Raitis Grigalis (LVA/ CH) - baryton, Alena Hönigová - fortepiano

 v neděli 17. srpna v 15 hod.: Jan Václav Křtitel Tomášek: Hudba ke Goetheho básním

Markéta Cukrová - mezzosoprán, Alena Hönigová - fortepiano
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 v neděli 24. srpna v 15 hod.: Virtuózní violoncellové skladby A. Krafta a L. van Beethovena

hudba “Beethovenových cellistů”

Ilze Grudule (LVA/ CH) - violoncello, Alena Hönigová - fortepiano

 

v sobotu 30. srpna v 17 hod.: Eroica variace - závěrečný koncert

(křest CD kantát N. Jommelliho a položení pamětní desky CH. W. Glucka)

Připomenutí první soukromé premiéry symfonie Eroica v roce 1804 na Jezeří,

skladby dvou velkých reformátorů opery - 300. jubileum narození CH. W. Glucka a N. 
Jommelliho (*1714)

Alena Hönigová - historický klavír, Barbara Kusa - soprán

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

 

v sobotu 30. srpna ve 22 hod.: Hradozámecká noc na Jezeří

noc plná překvapení s hudbou Jommelliho, Glucka, ale i latinsko-amerických barokních 
skladatelů

Barbara Kusa (FRA/ ARG) - soprán, Alena Hönigová - cembalo, fortepiano

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

Neustadt an der Waldnaab - altes Schloss/Starý zámek

am Samstag 20. September um 20 Uhr: Camesina Quartett

Werke von F. Gleissner (*1761 in Neustadt), J. Haydn und W. A. Mozart

am Samstag 25. Oktober um 20 Uhr: Eroica Variationen

Erinnerung an die erste private Einführung der Symphonie “Eroica” bei Franz Maximilian 
Lobkowitz im Jahr 1804. Werke von L.van. Beethoven und J. L. Dussek

Alena Hönigová - Fortepiano Broadwood
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II. Koncerty na Jezeří

1) Komorní opera Jana Josefa Röslera: Vrahem z pomsty 

Letos se nám podařilo podruhé zrealizovat inscenaci opery lobkovického kapelníka Jana Josefa 
Röslera. Ve špičkových výkonech sólistů i hudebníků se zúročila i loňská práce a opera byla 
v řadě aspektů vylepšena. Představení se setkalo s opravdu velkým nadšením publika. Vzhledem 
k objevnosti i kvalitě tohoto díla zde znovu uvádíme základní informace o opeře.

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 pomstě. Všichni oslavují šťastný konec a přestálá nebezpečí.

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 

Riccardo (Jaromír Nosek) 

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 jí našel, Bruno naopak pokládá celé počínání za 
nebezpečné a bláznivé a jeho hlavní starostí je zachránit 
si vlastní krk.
Mezitím Riccardo, který Isabellu drží na loupežnickém 
hradě, shledává naplnění svých výhružek ohledně 
Isabelly stále těžší, protože se do ní zamiluje. Snaží se ji 
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Fernando (Daniel Issa)

II. Konzerte in Eisenberg

1) Kammeroper von Johann Joseph Rösler: Assassino per vendetta

Dieses Jahr haben wir zum zweiten Mal die Oper von Lobkowitz-Kapellmeister Jan Josef Rösler 
aufgeführt. In den Spitzenleistungen von Solisten und Musikern hat sich die Arbeit des letzten Jahres 
niedergeschlagen, es wurden aber auch viele Verbesserungen realisiert. Das Publikum war wirklich 
begeistert und die Oper wird nochmals im nächsten Jahr beim internationalen Festival in Lettland 
aufgeführt. Hinsichtlich der großen Bedeutung dieser Entdeckung und Qualität des Werkes wollen 

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 unterirdischen Gänge werden Fernando und Bruno von 
den Räubern erwischt und landen im Gefängnis, wo sie 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.

wir hier nochmals die Grundinformationen aufführen.

Assassino per vendetta - Handlung

Der junge 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, 
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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. 

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 o tom, 
jak zněla hudba jeho četných oper si 
můžeme představit právě při poslechu 
“Assassino per vendeta”.

Úprava a zkrácení

Cílem zkrácení celé opery i úprava 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.

Jan Josef Rösler (1771 - 1830)

Jméno Jána Josefa Röslera jsme objevili při výzkumech týkajících se Lobkovické kapely, kterou 
založil František Maxmilián Lobkowicz. Tento muž vyjímečného vzdělání, rozhledu a uměleckého 
vkusu si přál, aby na jeho českých panstvích působila kapely prvotřídní kvality. Podařilo se mu 
shromáždit proslulé virtuosy své doby a na jeho objednávku byla složena i řada vyjímečných děl. Díky 
němu byla provedena na našem území (zámek Jezeří) i premiéra Beethovenovy 3. symfonie Eroica. 

závěrečná scéna/ letzte  Szene
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Autograf opery z  archívu Pražské konzervatoře/
Autograph der Oper von dem Archiv- des Prager 

Konservatoriums

Charakter

Diese einfache Geschichte, die kurz nach 1800 vertont 
wurde, sowie die witzigen Dialoge 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 gefährlichen Gelände, 
in dunklen unterirdischen Gängen) bietet gute Möglichkeiten 
die frühromantischen Harmonien zu verwenden.
Die komischen 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 breiten Publikum nahezubringen. 
Bei der Bearbeitung wurden zwei Manuskripte berücksichtigt (eine Abschrift von Florenz und das 
Autograf von Rösler vom Archiv des Prager Konservatoriums). Ein wichtiger Faktor ist dabei die 
ökonomische Seite. So auch das transportable Bühnenbild aus einfachsten Mitteln.

Johann Joseph Rösler (1771 - 1830)

Den Namen von Johann Joseph Rösler entdeckten wir bei der Forschung über die 
Lobkowitz - Kapelle, die von Franz Maximilian von Lobkowitz gegründet wurde. Er war ein 
Mann von außergewöhnlicher Bildung und feinem künstlerischem Geschmack, der sich eine 
erstklassige Musikkapelle wünschte. Es ist ihm gelungen, die namhaften Virtuosen seiner Zeit 

Bruno (Javier Hagen)

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 Lobkowitz-
Kapellmeister. Wir wissen nicht viel über seinem 
Leben, aber Fürst Lobkowitz 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 
Wiederentdeckung, aber die Einführung der Oper 
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Röslerovy písně i opery se provozovaly často ve třech jazykových verzích - německy, italsky a česky 
a uměl si 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.
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 

sice narozena v Čechách, ale za prací museli odcházet do ciziny.
Co se týče hudební produkce, byla Lobkovická kapela výjimečným místem na našem území, protože 
odsud vycházely 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 hrdí.
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.

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

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 
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“Assassino per vendetta” 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 Ludwig van Beethoven zugeschrieben wurde.Leider wurden bisher nur drei 
Lieder und vier Streichquartette von seinem umfangreichem 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 

außergewöhnlicher 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 einen 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.

Assassino per vendetta - Titulní strana/ Titelseite

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 Lobkowitz-Kapelle ist deshalb von 
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Jan Josef Rösler (1771- 1813)
lobkovický kapelník

Assassino per vendetta
(Vrahem z pomsty)

v sobotu 2. srpna v 17 hod. a v neděli 3. srpna v 15 hod.
na Státním zámku Jezeří

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)

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

Alena Hönigová - fortepiano

sbor: Denisa Birošová, Lada Jeníčková, Daniela Javorčeková, Iva 
Lokajíčková, Jiří Kukal, Jan Kukal, Pavel Svoboda, Karel Vik

Srdečně děkujeme archívu Pražské konzervatoře 
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2) Smyčcové a klavírní kvartety

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./

Roku 1781 vydává Haydn Smyčcové kvartety op. 
33. Ve věnování Haydn píše, že jsou zkomponovány 
zcela novým způsobem („auf eine ganz neue 
besondere Art“). Tomuto „zcela novému stylu” se 
později začne říkat „vídeňský klasicismus”. 
Tyto kompozice byly skutečně převratné a ovlivnily 
řadu dalších skladatelů, mezi nimi i Haydnova 

blízkého přítele a obdivovatele W. A. Mozarta, který podle Haydnova modelu složil šest kvartetů a 
zveřejnil je roku 1785 s následujícím věnováním:

„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 
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2) Streich - und Klavierquartette

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.)

1781 hatte Joseph Haydn seine Quartette Opus 33 veröffentlicht und sie selbst als „auf eine ganz 
neue besondere Art“ komponiert, beschrieben. Diese “ganz neue Art” wurde später Wiener Klassik 
genannt. Die Haydn Quartette erregten großes Aufsehen und beeinflussten viele Komponisten, 
besonders Mozart. Er schrieb nach Haydns Vorbild sechs Quartette und 1785 veröffentlichte sie 
mit folgender Widmung: 

„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 
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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 mohly 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”

Krátce po těchto smyčcových kvartetech napsal Mozart také svůj druhý a poslední klavírní kvartet 
(Es Dur). Toto obsazení bylo tehdy neobvyklé a také klavírní part byl příliš těžký pro diletanty. Na 
pultech se první klavírní kvartet g moll stal propadákem. Vydavatel Hoffmeister, který původně 
objednal a zaplatil tři klavírní kvartety, Mozartovi napsal, že si může honorář ponechat za podmínky, 
že další dva kvartety už psát nebude.
Mozart měl ale patrně druhý kvartet už v hlavě a chtěl ho také vydat. Našel proto jiné vydavatelství - 
Artaria. Co tehdy publikum odradilo, v nás dnes vyvolává nadšení: výjimečná kvalita i nekonvenčnost 
této hudby.

Beethovenův poslední Lobkovický kvartet a jeho vliv

Když Beethoven psal Smyčcové kvartety op. 18, byly jeho obdivovaným ideálem Haydnovy a 
Mozartovy kvartety. Právě tak měly jeho „pozdní“ kvartety op. 74 obrovský vliv na následující 
generace. Ve svém avantgardním stylu se jeho Smyčcový kvartet Es Dur op. 74 stal přímým vzorem 
mnoha romantických kvartetů, především Mendelssohnova kvartetu op. 12 a jediného kvartetu, 
který napsala Fanny Hensels.
Název „Harfový kvartet“ souvisí s pizzicato motivem v první větě. Beethoven ho napsal roku 1809 
krátce po obléhání Vídně francouzským vojskem. I přes negativní reakci kritiky se stalo vydání 
kvartetu u Breitkopf & Härtel obrovským vydavatelským úspěchem.

Kvartet u Goetheho
Vzpomínky z velké doby Výmaru prof. J. C. Lobe

Byl začátek listopadu roku 1821, když nás tři členy výmarské dvorní kapely, mezi nimi i pisatele těchto 
řádků, pan tajný rada von Goethe pozval na návštěvu. Tři pulty byly již připraveny u otevřeného 
křídla, na kterém ležel svazek notových sešitů. Zvědavě, jak jsem v hudebních záležitostech vždy 
byl, jsem jimi začal listovat a četl: Studie dvojitého kontrapunktu nebo Fugy. Jeden sešit byl také 
nadepsán: Kvartet pro klavír s doprovodem houslí, violy a cella. Na každém sešitu bylo jméno Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. Noty byly psány drobným, pevným rukopisem a podle toho, jak jsem 
mohl takto narychlo soudit, ukazovaly na dobře vzdělaného umělce. Jméno Mendelssohna jako 
hudebníka nám bylo neznámé.
Zatímco jsme ladili naše nástroje ke klavíru, vstoupil vysoký muž, kterého jsme podle jeho 
vzpřímeného vojenského držení těla mohli považovat za bývalého rotmistra. Už jsem ho jednou 
potkal v Berlíně – byl to profesor Zelter, známý ředitel Berlínské pěvecké akademie, Goetheho 
blízký přítel, s nímž si tykal.
Přátelsky nás pozdravil se slovy: „Přišel jsem trochu dříve, pánové, abych Vás o něco poprosil. 
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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”

Kurz nach den Streichquartetten schrieb Mozart auch sein zweites und letztes Klavierquartett (in Es 
Dur). Die Gattung war damals sehr ungewöhnlich und der Klavierpart zu schwer für Dilettanten – 
er hat die Schwierigkeiten eines ausgewachsenen Klavierkonzerts. (Der ursprüngliche Auftrag von 
Hoffmeister Verlag - drei Klavierquartette zu komponieren, konnte Mozart nicht verwirklichen, weil 
das Interesse des Publikums zu gering war. Der Verleger hat Mozart gesagt, dass er das ausbezahlte 
Honorar behalten kann, wenn er die weiteren Quartette nicht schreibt.)
Mozart wollte aber das zweite Klavierquartett auch veröffentlichen. Er fand dafür einen anderen 
Herausgeber - Verlag Artaria. Was das damalige Publikum abschreckte, begeistert uns heute: die 
großartige Qualität dieser Musik, die sich weit vom Angenehm-Konventionellen entfernt hat.

“Beethovens letztes Lobkowitz Quartett und die Folgen”

Als Beethoven die Quartette op. 18 schrieb, kannte er die Quartette von Haydn und Mozart und 
bewundert sie. Genauso haben seine “späten” Quartette op. 74 einen grossen Einfluss auf die 
kommende Generation. In seiner sehr avantgardistischen Gestalt war das Streichquartett Es Dur op. 
74 für mehrere romantische Streichquartette das direkte Vorbild, vor allem Mendelssohns Quartett 
op. 12, sowie Fanny Hensels einziges Streichquartett nehmen dieses Quartett und besonders dessen 
ungewöhnliche Einleitung als Vorlage. Der Name „Harfenquartett“ bezieht sich auf die Pizzicato 
Motive im ersten Satz.
Beethoven schrieb das Quartett 1809 kurz nach der Belagerung Wiens durch die französischen 
Truppen. Dadurch konnte Beethoven seinen Sommeraufenthalt in Baden erst verspätet antreten, 
wo er dann neben dem Quartett auch das „Emperor“ Klavierkonzert und die Klaviersonate „Les 
Adieux“ komponierte. Trotz negativer Kritik der Presse war der Druck des Quartetts bei Breitkopf 
und Härtel ungemein erfolgreich.



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz24

Seznámíte se brzy s dvanáctiletým chlapcem, mým žákem Felixem Mendelssohnem-Bartholdy. 
Jeho hra na klavír a ještě více jeho skladatelský talent Vás nejspíš nadchnou. Chlapec není zvědav 
na lichocení diletantů, ale názory hudebníků poslouchá velmi pozorně a umí dobře rozlišit 
zasloužené uznání od blahosklonné pochvaly. Takže jsem Vás chtěl požádat, pokud byste měli chuť 
ho vychvalovat, raději střízlivě, v neutrální C dur. Doposud jsem ho ochránil před ješitností a 
sebepřeceňováním – nejhoršími nepřáteli uměleckého vzestupu.
Aniž jsme stačili na tuto zvláštní promluvu zareagovat, vběhl už do pokoje Felix. Hezký chlapec, 
jednoznačně židovského původu, štíhlý a mrštný; husté černé vlnité vlasy mu spadaly až na ramena. 
Duchaplnost a život zářily z jeho očí. – Zvědavě na nás pohlédl a každému z nás podal důvěřivě 
ruku, jako starým známým.
S Felixem vstoupil i Goethe, který na naši nejhlubší poklonu odpověděl pozdravem a slovy: „Můj 

přítel“, pokynul k Zelterovi, „s sebou přivedl mladého Berlíňana, který nás v těchto dnech velmi 
překvapil jako virtuos. Nyní ho můžeme poznat i jako skladatele, k čemuž potřebuji Vaši pomoc. 
Nuže, milé dítě, poslechněme si, co tvá mladá hlava vymyslela“, pronesl Goethe hladě chlapce po 
vlasech.
Ten po těchto slovech doběhl pro noty a položil nám je na pulty a pak spěšně zasedl ke klavíru. 
Zelter se postavil za Felixe, aby mohl otáčet, Goethe popošel stranou a mladý skladatel na nás 
pohlédl s jiskrami v očích, dal pokyn hlavou a hra začala.

Mladý Mendelssohn u Goetheho - Kresba C. Döplera
Der junge Mendelssohn-Bartholdy bei Goethe - Originalzeichnung von C. Döpler
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Ein Quartett bei Goethe.
Erinnerung aus Weimars großer Zeit. Von Prof. J. C. Lobe.

Es war Anfangs November, im Jahre 1821, als drei Mitglieder der weimarischen Hof-Capelle, 
darunter auch der Schreiber dieser Zeilen, zu dem Herrn Geheimerath von Goethe bestellt, von 
dem Diener in das bekannte Zimmer, vorn heraus nach dem sogenannten Plan liegend, eingeführt 
wurden. Drei Pulte standen an der Seite des geöffneten Flügels für uns bereit. Auf demselben 
lag ein Convolut geschriebener Notenhefte. Neugierig, wie ich in Sachen der Musik immer war 
und noch bin, blätterte ich darin und las: Studien im doppelten Contrapunkt; ein anderes Heft 
war überschrieben: Fugen; ein drittes: Kanons. Dann kam: Quartett für Clavier mit Begleitung 
von Violine, Viola und Cello. Auf allen Heften stand der Name: Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
Die Noten waren mit fester zierlicher Hand geschrieben, und soviel ich bei schnellem Ueberblick 
bemerken konnte, zeigte die Mache einen tüchtig ausgebildeten Künstler. Der Name Mendelssohn 
als Musiker war uns unbekannt.
Während wir unsere Instrumente in die Hand nahmen und vorläufig in Stimmung mit dem Clavier 
setzten, trat ein langer Mann herein, den man seiner militärisch straffen Haltung nach wohl für 
einen ehemaligen Wachtmeister hätte halten können. Mir war er indeß nicht fremd, ich hatte ihn 
das Jahr vorher in Berlin besucht, – es war der Professor Zelter, der bekannte Director der Berliner 
Singakademie, Goethe’s treuer Freund und Duzbruder.
Er begrüßte uns freundlich und mich als „alten Bekannten“. „Ich bin voraus gegangen, meine 
Herren,“ begann er dann, „um vorläufig eine Bitte an Sie zu stellen. Sie werden einen zwölfjährigen 
Knaben kennen lernen, meinen Schüler, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Seine Fertigkeit als 
Clavierspieler, mehr wohl noch sein Compositionstalent werden Sie wahrscheinlich in einigen 
Enthusiasmus versetzen. Nun ist aber der Junge eine eigene Natur. Alles Dilettantengejauchze um 
ihn herum berührt ihn nicht; auf das Urtheil der Musiker aber lauscht er begierig und nimmt 
jedes für blanke echte Münze; denn der junge Kiekindiewelt ist natürlich noch zu unerfahren, 
um wohlwollende Aufmunterung von verdienter Anerkennung immer gehörig unterscheiden zu 
können. Darum, meine Herren, wenn Sie zu einem Lobgesang angeregt werden sollten, was ich 
immer zugleich wünsche und fürchte, so führen Sie ihn in mäßigem Tempo, nicht zu geräuschvoll 
instrumentirt, und in C-dur, der ungefärbtesten Tonart, auf. Bisher habe ich ihn vor Eitelkeit und 
Selbstüberschätzung bewahrt, diesen vermaledeiten Feinden alles künstlerischen Fortschreitens.“
Ehe wir noch etwas auf diese einigermaßen sonderbare Anrede erwidern konnten, kam er herein 
gesprungen, der Felix. Ein schöner, blühender Knabe, mit entschieden jüdischem Typus, schlank 
und gelenk; reiches, schwarzes Lockenhaar floß ihm bis in den Nacken herab. Geist und Leben 
sprühten aus seinen Augen. – Er sah uns einen Augenblick neugierig an, dann trat er auf uns zu 
und gab jedem freundlich zutraulich die Hand, wie alten Bekannten.
Mit Felix war auch Goethe eingetreten, der unsre ehrfurchtsvolle Verbeugung freundlich grüßend 
erwiderte. „Mein Freund,“ sagte er, auf Zelter deutend, „hat da einen kleinen Berliner mitgebracht, 
der uns dieser Tage große Ueberraschung als Virtuose bereitete. Nun sollen wir ihn auch noch als 
Componisten kennen lernen, wozu ich Ihre Beihülfe erbitte. So laß uns denn hören, mein Kind, 
was Dein junger Kopf producirt hat.“ Bei diesen Worten strich Goethe dem Knaben über die 
langen Locken.
Allsobald lief dieser zu den Noten, legte die Stimmen für uns auf die Pulte, die Principalstimme auf 
den Flügel, und nahm eilig Platz auf dem Sessel. Zelter stellte sich hinter Felix zum Umwenden, 
Goethe einige Schritte seitwärts, die Hand auf den Rücken; der kleine Componist warf einen 
feurigen Blick auf uns, wir legten die Bogen an, eine Bewegung von ihm mit dem Lockenhaupt 
und das Spiel begann.



Poslední leč

v sobotu 9. srpna 2014 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

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Smyčcový kvartet Bdur, KV 458
(věnováno Josefu Haydnovi)

Allegro vivace assai - Menuetto: Moderato - Adagio - Allegro assai

 
Wolfgang Amadeus Mozart - Klavírní kvartet Es dur, KV 493

Allegro - Larghetto - Allegretto

 

Joseph Haydn (1732-1809) - Smyčcový kvartet Es dur, op. 33 č. 2, “Žert”
Allegro moderato
Scherzo: Allegro

Largo e sostenuto
Finale: Presto



Ve stopách Beethovena

v neděli 10. srpna 2014 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

Carl Gottlieb Reissiger (1798-1859) - Smyčcový kvartet h moll, op. 111 č. 2 (1837)
Andante con espressione - Allegro moderato ma appassionato

Andante con moto e fantastico
Scherzo: Presto

Allegro brillante ma non troppo
 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) - Klavírní kvartet h moll, op. 3 (1825)
(věnováno Johannu Wolfgangovi von Goethe)

Allegro molto - Andante - Allegro molto - Finale: Allegro vivace
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Smyčcový kvartet Es dur, op. 74 (1809)
“Harfový kvartet”

(věnováno Františku Josefu Maximilianovi von Lobkowitz)
Poco Adagio - Allegro - Adagio ma non troppo - Presto - Allegretto con Variazioni
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3) Goethe, Beethoven a Tomášek

Ludwig van Beethoven: “Vzdálené milé”

V dubnu roku 1816 složil Ludwig van Beethoven cyklus 5 písní s názvem “An die ferne Geliebte” 
neboli “Vzdálené milé”. Vznikla tak skladba, která zaujímá zvláštní místo v jeho životě i díle svou 
předlohou, svým věnováním i svým obsahem a formou.

Dílo věnoval knížeti Františku Maxmiliánu Lobkowitzovi, svému dlouholetému příteli a mecenáši, 
který mu spolu s knížetem Kinským a arcivévodou Rudolfem vyplácel roční rentu. Tento Lobkowitzův 
slib vůči Beethovenovi se paradoxně později stal důvodem narušení jejich vztahů.
V únoru roku 1811 totiž císař František I. vydal tzv. finanční patent, kterým s účinností od 15. 
března nařizuje výměnu papírových bankovek v poměru 5:1. Toto znehodnocení měny, označované 
jako rakouský státní bankrot, mělo citelný dopad i na šlechtu, z jejichž řad pocházeli hudební 
mecenáši. Pro Františka Maxmiliána znamenalo hotovou katastrofu. Beethoven vymáhal vyplacení 
slíbené penze v původní nedevalvované výši a tento spor se vyhrotil v soudní při, kterou Beethoven 
nakonec vyhrál. Kníže Lobkowitz musel mít formát, protože i když vzájemné vztahy s Beethovenem 
podstatně ochladly i nadále si ho umělecky cenil, o čemž svědčí dopis napsaný o tři roky později: 
„Ačkoliv mám v chování Beethovenově ke mně málo příčin být spokojen, přesto mne jako vášnivého 
přítele hudby těší, že se jeho jistě velká díla skutečně začínají oceňovat.“
I Beethovenovo věnování tohoto cyklu Františkovi Maxmiliánovi je dokladem jejich pozdějšího 
smíření. Bohužel se v tomto díle míjí nejen se svou milovanou, ale i se svým životním dobrodincem, 
podporovatelem. Kníže Lobkowitz umírá v prosinci roku 1816 a Beethovenovi nezbývá než čerstvě 
vytištěné dílo s věnováním předat jeho správci.

Když Beethoven písňový cyklus „An die ferne Geliebte“ dokončil, bylo mu 46 let a měl za sebou 
ty největší veřejné úspěchy, ale v soukromém životě i ty největší neúspěchy. Od listopadu 1814 do 
června 1815 probíhal tzv. Vídeňský kongres – shromáždění evropských panovníků a diplomatů, 
kteří zde rokovali o nových pořádcích, které měly přijít po ukončení více než 20letých válek 
s Napoleonem. O období, které následovalo, jsme se všichni učili ve škole jako o Metternichově 
absolutismu, nicméně z širšího hlediska znamenalo do té doby nejdelší období míru v Evropě.
Na tomto mezinárodním shromáždění slavila Beethovenova 7. symfonie a také programová symfonie 
„Wellingtonovo vítězství” obrovský úspěch. Beethovenovi se tak dostalo opravdu mezinárodního 
oficiálního uznání. Skončila tím také doba velké nejistoty a strachu z Napoleonových vojsk. 
Beethoven však rok 1815 neprožívá právě šťastně. Hrozbu zhoršujícího se sluchu, bolestí hlavy a 
horeček nejhůře pociťuje jako společenskou diskvalifikaci, protože nedokáže duchaplně reagovat ve 
společnosti a orientovat se mezi lidmi. Jeho nedoslýchavost je mu nanejvýš trapná a uzavírá se do 
sebe.
Roku 1816 také jako by vnitřně ukončoval další vleklé trápení. Svému příteli Giannattasio del Rio 
píše, že posledních pět let někoho vroucně miloval. Název a obsah díla, které mu pak přehrává 
v jeho domě, napovídá, že ta láska nedopadla nijak růžově. Mezi posluchači je i Giannattasiova 
dcera Fanny, Beethovenova tajná obdivovatelka a tento zážitek v ní vzbudí sžíravou zvědavost. 
Kdo je předmětem tohoto díla plného emocí? Kdo je ta neznámá? Fanny už to nemohla vydržet a 
odpověď si přímo vyžádala. Beethovenova odpověď byla lakonická, ale upřímná: Prý před pěti lety 
potkal ženu, s níž si uměl představit život v největší harmonii a štěstí, ale bohužel toto přání nemohl 
naplnit. Přesto jsou jeho city stejné jako první den, kdy se setkali a nemůže na ni zapomenout.
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3) Die Gedichte von Johann Wolfgang Goethe in der Musik

Ludwig van Beethoven: “An die ferne Geliebte”

Im April 1816 vollendete Beethoven den Liederzyklus “An die ferne Geliebte” op. 98. Die 
Komposition hatte eine besondere Bedeutung in seinem Leben, dank der Vorlage, der Form, der 
Widmung und des Inhalts.
Die Komposition wurde Franz Joseph Maximilian Fürst von Lobkowitz gewidmet. Ihre langjährige 
Freundschaft wurde in den vorherigen Jahren durch einen Streit über die Jahresrente, die Beethoven 
vertraglich von Fürsten Lobkowitz versprochen wurde, beeinträchtigt. Der österreichische 
Staatsbankrott 1811 - die Folge der Napoleonischen Kriege - hatte auch den Fürsten Lobkowitz 
schwer getroffen.
Den Rechtsstreit, den Beethoven mit dem Kurator des Lobkowitz-Eigentums führte, hatte er 
zwar gewonnen, aber die Beziehung zum Fürsten wurde abgekühlt. Der Liederzyklus war eine 
Komposition, die Beethoven dem Fürsten nach eine lange Pause wieder widmete. Leider konnte er 
die Handschrift nur bei dem Sekretär von Lobkowitz abgeben, weil der Fürst kurz vorher starb.
Beethoven war gerade 46 Jahre alt und er war endlich wirklich berühmt. Sein Erfolg im Wiener 
Kongress 1814 - 1815 war großartig. In seinem Privatleben war er jedoch sehr unglücklich.
Seinem Freund Giannattasio del Rio schreibt er über eine große Liebe, die er nicht leben konnte 
und über das Leid der letzten fünf Jahre. Erst durch die Komposition dieses Zyklus fand er seine 
Ruhe wieder.
Im Jahr 1812 hatte er ein Brief in Teplitz, ohne Adresse geschrieben, der viele Historiker und 
Musikwissenschaftler faszinierte. Man hat versucht herauszufinden, wer „die unsterbliche Geliebte”, 
dieses Briefes ist. Meiner Meinung nach war es Josephine von Brunswick, eine Witwe, die im Fall 
einer Heirat mit einem Mann, der nicht vom gleichen Stand war, ihre Kinder verlieren würde. 

Der Zyklus sollte ursprünglich “An die 
Entfernte” heißen, wie das Gedicht von 
Goethe, das Beethoven liebte. Goethe hat 
die Bewunderung, die Beethoven für ihn 
fühlte, nie wirklich erwidert. Vielleicht 
deshalb hat Beethoven einen Mediziner aus 
Brünn, namens Alois Jeitelles, beauftragt, 
den Inhalt des Werkes nochmals zu 
verdichten.

Der Liederkreis “An die ferne Geliebte” hat 
eine ganze Generation des romantischen 
Liedes beeinflusst. Es inspirierte nicht nur 
durch seine Form und seinen Inhalt, die 
Zentralmelodie wurde sogar zitiert z. B. 
durch Mendelssohn oder Schumann.
So konnte man musikalisch sagen: Meine 
Geliebte ist weit und ich kann sie nur durch 
Musik erreichen.

Raitis Grigalis
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“vítr nechť utiší jeho bolest, trápení ať se rozplyne v lese, kde má pocit, že je jí nablízku, oblaka, 
ptáci ať si za něj pohrají s jejími vlasy a potok ať mu přinese aspoň její zrcadlící se obraz.”

Takovýmito vizemi se utěšuje autor v písni, kterou pomyslně posílá své vzdálené. Touhu po 
její blízkosti, která ani po pěti letech odloučení neodezněla. Co se ale stalo před těmi pěti lety? 
V Beethovenově pozůstalosti se našel tajemný dopis, bez adresy a data a až moderní věda analýzou 
dopisního papíru určila, že byl napsán v červnu 1812 v lázních Teplice.
Jeho oslovení i obsah způsobily bolehlav nejednomu historikovi a hudebnímu vědci. Je totiž určen 
navěky milované, nesmrtelné lásce, andělovi, jak onu neznámou Beethoven oslovuje v tomto 
vášnivém dopise, který však nikdy neodeslal.
Touhu po věčné lásce jakoby měli lidé zakódovanou někde hluboko v DNA. Zajímá je tím víc, 
pokud se týká těch slavných, skvělých a proto snad také společenské rubriky, pojednávající o 
románcích hvězd přitahují takovou pozornost.
Vznikla tak řada spekulací a teorií o tom, kdo je ta tajemná adresátka. Adeptek nebylo v Beethovenově 
životě málo, přestože Beethoven nebyl vzhledem žádný Don Juan a většina lidí, kteří ho potkali, ho 
popisuje spíše jako člověka nápadně ošklivého. Jisté však je, že tedy nejspíš síla jeho ducha zapálila 
nejedno srdce. Problém tkvěl většinou v tom, že společenské kruhy, v kterých se Beethoven pohyboval, 
patřily do jiného ranku, než z kterého Beethoven sám pocházel. Tato společenská propast byla 
také nejspíš překážkou k završení této osudové lásky s nejpravděpodobnější adresátkou zmíněného 
dopisu - Josephinou von Brunswick. Tato vdova by totiž v případě sňatku s Beethovenem ztratila 
práva opatrovnictví svých dětí z prvního aristokratického svazku. Josephine se pod tlakem rodiny 
přestala nakonec s Beethovenem stýkat a znovu se provdala. Její sestra Therése von Brunswick si o 
mnoho let později zaznamenala do svého diáře.
„Beethoven – jak skvělý člověk! Proč jen si ho jen má sestra Josephine, jako vdova Deym, nevzala 
za muže?
On byl její spřízněná duše. Byli pro sebe stvořeni! Byla by s ním jistě mnohem šťastnější než 
se Stackelbergem. Mateřské lásce obětovala své vlastní štěstí.“

Beethoven byl vůbec první, kdo použil název Liederkreis. Do češtiny se překládá jako písňový 
cyklus, ale výstižněji by bylo říci písňový kruh nebo písňový věnec. Věncem sonetů se označovala 
básnická forma, ve které všechny první verše každého sonetu vytvářely závěrečnou báseň věnce. 
U cyklu Vzdálené milované by všechny první sloky z každé básně mohly dávat dohromady novou 
smysluplnou báseň. Autorem Beethovenovy předlohy byl dvacetiletý student medicíny Alois 
Jeitteles, který ji napsal patrně na Beethovenovu objednávku. Svým obsahem nápadně připomíná 
dílo Wolfganga Goetheho, jehož poesii Beethoven dobře znal a miloval. Goetheho báseň se jmenuje 
„An die Entfernte“ což je také přesné znění titulu, který dal své skladbě Beethoven, ještě než ji jeho 
nakladatel přejmenoval na „An die ferne Geliebte“. Tato Goetheho báseň byla zhudebněna bezmála 
všemi skladateli této doby. 
Písńový cyklus Vzdálené milované se stal obrovskou inspirací nejen svou formou, obsahem, ale 
téma úvodní a závěrečné písně se stalo jakousi hudební hláškou nebo narážkou na dané téma. 
Přímo ho cituje např. Mendelssohn nebo Schumann, který se nacházel v podobné životní situaci 
jako Beethoven, když byl dlouhá léta nuceně odloučen od své budoucí ženy Clary Wieckové.



Vzdálené milé

v sobotu 16 srpna 2014 v 17  hod. na Státním zámku Jezeří

kulečníkový sál

Raitis Grigalis (LV/CH) - baryton a Alena Hönigová – fortepiano

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Vzdálené milé, op.98

Franz Schubert (1797 - 1828)

Meine Ruh ist hin
Erlkönig

Robert Schumann (1810-1856)

Intermezzo

Franz Schubert

Liebesbotschaft
Kriegers Ahnung

Ständchen
Ihr Bild

Abschied H dur
Fischermädchen
Doppelgänger

Die Taubenpost
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Texte:

An die ferne Geliebte (Alois Jeitteles)

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!

Meine Ruh´ist hin (J.W. Goethe)

Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

Texty:

Vzdálené milé

Seděl jsem na vršku
a zíral do modré země mlhy
hleděl jsem do dálky,
kde jsem tě drahá našel.

Jsem do tebe tolik vzdálen,
dělí nás hory a údolí
dělí nás a náš pokoj
dělí naše štěstí a naše trápení.

Ach, nemůžeš vidět ten pohled,
který za Tebou tak dychtivě spěchá,
a ty vzdechy budou rozváty
než k tobě doletí.

Nedostane se tedy k tobě nic,
co by nám mohlo být poslem lásky?
Chci zpívat, zpívat písně,
které ti mou bolest povědí.

Protože zvuk lásky zdolá
jakýkoliv prostor nebo čas
a milující srdce dosáhne toho,
čemu je zasvěceno!

Můj klid je pryč

Je mi těžko u srdce
a můj klid je ten tam,
už ho nikdy nenajdu.

A tam, kde není
je mi jak v hrobě,
celý svět mi to kazí.

Moje nebohá hlava,
úplně se zbláznila
a můj rozum je 
roztrhán na kousky.
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Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.
Nach sie nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach sie nur geh ich
Aus dem Haus.

Ihr hoher Gang,
Ihr’ edle Gestalt,
Ihre Mundes Lächeln,
Ihr Augen Gewalt,

Und ihrer Rede
Zauberfluß,
Ihr Händedruck,
Und ach, ihr Kuß!

Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Mein Busen drängt sich
Nach ihr hin.
[Ach]1 dürft ich fassen
Und halten sie,

Und küssen sie,
So wie ich wollt,
An ihren Küssen
Vergehen sollt!

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? 
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

Můj klid je pryč
a moje srdce je těžké
už svůj pokoj
nikdy nenaleznu.

Vhlížím jen ji
dívám se k oknu
jen kvůli ní
vycházím z domu.

Její hrdá chůze
a urozené vzezření
úsměv jejích úst
síla jejího pohledu.

A její řeč
kouzelnický proud,
a její stisk ruky 
a, bože, její polibek!

Moje srdce je těžké
můj klid je pryč,
už ho nikdy
nenaleznu.

Moje hruď se dme
k ní
kéž bych se jí mohl dotýkat
a držet ji.

A líbat ji,
podle libosti
a rozplynout se
v jejích polibcích!

Král duchů

V noc pozdní čí klus tmou větrem zlým?
Aj, to tě otec je s děckem svým;
on drží hocha ve loktech svých,
jej chová jistě, jej hřeje v nich.

Co skryl jsi úzkostně, synu můj líc? —
Hle, otče, král duchů, nezříš nic?
To s chvostem, s korunou král je duch! -
Ba mhy to jen, můj synu, pruh. —
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»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. -

»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. -

»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.« 
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leids getan! 

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

Liebesbotschaft 

Rauschendes Bächlein, 
So silbern und hell,
Eilst zur Geliebten
So munter und schnell?
Ach, trautes Bächlein,
Mein Bote sei du;
Bringe die Grüße
Des Fernen ihr zu.

All ihre Blumen,
Im Garten gepflegt,
Die sie so lieblich
Am Busen trägt,
Und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein, 

„Chtěj se mnou se, mé dítě, brát!
„Což hezké s tebou hry budu hrát;
„je krásných květin u břehu dav,
„moje máti mnohý zlatý má háv.”

Můj otče, můj otče, a neslyšíš snad,
král duchů tiše co slibuje dát? —
Buď klidný, zůstaň klidný, jsem jist,
to v suchém listí větru je svist.

„Chceš, hezký hochu, ty se mnou jít?
„Moje dcery tě budou v péči mít;
„moje dcery noční vždy zahájí rej,
„jim uhýčkat, utančit, úpět se dej.” —

Můj otče, můj otče, a nevidíš tam
teď dcery královy v zatemní sám? —
Ó, věř, ó, věř mi, synu můj, zřít
to starých jen vrb je šedavý svit.

„Tě miluju, jat krásnou jsem postavou tvou;
„a svolným-li nejsi, pak sílu ciť mou.” —
Můj otče, můj otče, a nyní mne jal!
Ba, ublížil už mi duchů král! —

Jest hrůza otci, on rozjel se v trysk,
on v loktech dítě své kvílící tisk,
v dvůr s trudem s těží dorazil on;
leč v jeho loktech už hoch vzal skon.

Milostné poselství

Zurčící potůčku,
stříbrný a jasný,
Spěcháš tak čile a hbitě
k milované?
Ach, drahý potůčku,
Buď mým poslem:
přines jí pozdravy
od toho, jenž je vzdálený.

Všechny květiny
o něž v zahradě pečuje
a jež tak půvabně
nosí na hrudi
i její růže v purpurovém žáru
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erquicke Mit kühlender Flut.
Wenn sie am Ufer,
In Träume versenkt,
Meiner gedenkend
Das Köpfchen hängt,
Tröste die Süße
Mit freundlichem Blick,
Denn der Geliebte
Kehrt bald zurück.

Neigt sich die Sonne
Mit rötlichem Schein,
Wiege das Liebchen
In Schlummer ein.
Rausche sie murmelnd
In süße Ruh, Flüstre ihr Träume
Der Liebe zu.

Kriegers Ahnung 

In tiefer Ruh liegt um mich her
Der Waffenbrüder Kreis;
Mir ist das Herz so bang und schwer,
Von Sehnsucht mir so heiß.

Wie hab ich oft so süß geträumt
An ihrem Busen warm!
Wie freundlich schien des Herdes Glut,
Lag sie in meinem Arm!

Hier, wo der Flammen düstrer Schein
Ach! nur auf Waffen spielt,
Hier fühlt die Brust sich ganz allein,
Der Wehmut Träne quillt.

Herz! Daß der Trost dich nicht verläßt!
Es ruft noch manche Schlacht.
Bald ruh ich wohl und schlafe fest,
Herzliebste - gute Nacht!

Ständchen

Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu 
dir; In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!

Osvěž, potůčku, svým chladivým přílivem.
A když na tvém břehu
Ponořena do snů,
Vzpomínajíc na mne
Svěsí hlavu
Utěš ji, sladkou,
Svým vlídným pohledem,
Neboť milovaný
Se brzy navrátí.

A až se slunce v červenavé záři
Nakloní k obzoru,
Ukolébej milou ke spánku.
Svým bulbáním a šuměním
Ji ukonejši k sladkému spočinutí,
Zašeptej jí sny lásky.

Bojovníkova předtucha

V hlubokém klidu kolem mne spočívá
Kruh mých bratří ve zbrani
Mému srdci je však težko a úzko,
Hoří ve mne touhou.

Jak často jsem tak sladce snil
Na její horké hrudi
A když spočívala v mých pažích,

Jak chladný se zdál žár výhně!
Avšak zde, kde ponurá záře
Tančí - ach! - jen na zbroji, tu se má hruď cítí tak 
osamoceně, stesk roní slzy.

Srdce, kéž tě útěcha nikdy neopouští!
Ještě nás volá nejedna bitva. Již brzy spočinu a 
ponořím se do hlubokého spánku. Milovaná - 
dobrou noc!Jak chladný se zdál žár výhně!

Dostaveníčko

Tiše k tobě moje píseň letí za noci.
Zbav mě, moje milá, tísně,
kruté bezmoci.
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Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

Ihr Bild

Ich stand in dunkeln Träumen
und starrt ihr Bildniss an,
und das geliebte Antlitz
heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen
zog sich ein Lächeln wunderbar
und wie von Wehmutstränen
erglänzte Ihr Augenpaar.

Auch meine Tränen
flossen mir von den Wangen herab.
und ach! ich kann es nicht glauben,
dass ich dich verloren hab!

Abschied

Ade! du muntre, du fröhliche Stadt, ade!
Schon scharret mein Rößlein mit lustigen Fuß; 
Jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden 
Gruß. Du hast mich wohl niemals noch traurig 
gesehn, So kann es auch jetzt nicht beim Abschied 
geschehn.

Šeptají si větve stromů
v světle měsíce.
Naslouchej jim, ne však tomu,
kdo tě děsit chce.

Slyšíš tlukot slavíka?
Ach! úpěnlivě prosí,
Tóny sladkého nářku
Prosí za mě.

Jak chápou žár touhy hrudi
Znají bolest lásky.
Svými stříbřitými tóny
Každé něžné srdce.

Kéž by ti jen připomněli
horoucí můj cit.
Vyhlížím tě zkoprnělý,
přijď mě potěšit!

Její obraz

Stál jsem v temném snu
a díval se na její obraz
a ta milovaná tvář 
začala ožívat.

Její rty se nádherně 
zakulatily do úsměvu
a její oči se zaleskly
jakoby od slz.

I mně začaly stékat slzy po tváři
a bože, nemohu tomu uvěřit,
že jsem tě stratil!

Rozloučení

Buď sbohem! ty svěží, radostné město, sbohem!
Můj koník už hrabe hravým kopytem
Přijmi můj poslední pozdrav na rozloučenou.
Nikdys mne as nevidělo zarmouceného
a nebude tomu tak ani teď,
když se loučíme.
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Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade! 
Nun reit ich am silbernen Strome entlang.
Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang; 
Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört,
So wird euch auch keines beim Scheiden 
beschert!

Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort, ade!
Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus
Mit schelmischen, lockenden Blicken heraus?
Wie sonst, so grüß ich und schaue mich um,
Doch nimmer wend ich mein Rößlein um.

Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh, ade!
Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold.
Wie bin ich euch Sternlein am Himmel so hold; 
Durchziehn wir die Welt auch weit und breit, 
Ihr gebt überall uns das treue Geleit.

Ade! du schimmerndes Fensterlein hell, ade!
Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein 
Und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein.  
Vorüber, ach, ritt ich so manches Mal,  Und wär 
es denn heute zum letzten Mal?

Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau! Ade!
Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht
Ersetzt ihr unzähligen Sterne mir nicht,
Darf ich hier nicht weilen, muß hier vorbei,
Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu!

Buďte sbohem, vy stromy, zahrady tak zelené, 
sbohem! Vydávám se na cestu podél stříbrného 
proudu. Do dáli se nese můj zpěv na rozloučenou; 
nikdy jste ode mne neslyšely smutnou píseň, ani 
k rozloučení vám žádná nebude darována!

Buďte sbohem, vy rozmilé dívenky toho města, 
sbohem,
Co tak šibalsky i vábivě vyhlížíte
z vašich domovů vydávajících vůni květů
Zdravím vás tak jako jindy a rozhlížím se,
ale svého koně za nic neotočím!

Buď sbohem, drahé zapadající slunko, sbohem! 
Nyní už se třpytí zlato mihotajících se hvězd. 
Jak jste mi, hvězdy na nebi, líbezně drahé Na 
našich cestách širým světem všude nám skýtáte 
svůj věrný doprovod.

Buď sbohem, ty svítící okénko, sbohem!
Tak známě mi záříš pohasínajím světlem
A zveš nás tak vlídně do chaloupky
Nejednou jsem jezdíval okolo,
A má to dnes býti naposled?

Buďte sbohem, vy hvězdy, zahalte se do šedi, 
sbohem!Okénko zatažené, ani jeho šeřící se 
světlo mi nahradit nedokážete, vy hvězdy bez 
počtu. Když tu nemohu zůstat a musím dál, Co 
pomůže, když mne následujete sebevěrněji!



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz38

Das Fischermädchen (Heinrich Heine)

Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein Köpfchen
Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb’ und Flut,
Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.
Der Doppelgänger (Heinrich Heine)

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen, doch 
steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe 
uUnd ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; 
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe -
Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.
Du Doppelgänger, du bleicher Geselle!
Was äffst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle
So manche Nacht, in alter Zeit?

Die Taubenpost (Johann Gabriel Seidl)

Ich hab’ eine Brieftaub’ in meinem Sold,
Die ist gar ergeben und treu,
Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz
Und fliegt auch nie vorbei.
Ich sende sie viel tausendmal
Auf Kundschaft täglich hinaus,
Vorbei an manchem lieben Ort,
Bis zu der Liebsten Haus.

Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein,
Belauscht ihren Blick und Schritt,
Gibt meine Grüße scherzend ab
Und nimmt die ihren mit.

Rybářské děvče

Ty rybářko má krásná
Ke břehu s loďkou jeď;
Pojď ke mně a sedni si pěkně,
Líbat se budem teď.

Stul hlavu na mé srdce
A bez bázně na něm lež
Vždyť divokému moři
Se klidně svěřuješ!

Mé srdce jak moře zná bouřit,
Odliv i příliv má
A mnohou krásnou perlu v hluibinách ukrývá.
Dvojník

Noc je tichá, ulice němé,
V tomto domě kdysi žila má drahá;
Už dávno z města odjela,
Ale dům je stále na stejném místě.

Stojí zde muž, hledí do prázdna
A lomí rukama v bolestných mukách;
Děsím se, když vidím jeho tvář -
Měsíc mi ukazuje mou vlastní podobu.
Ty podivný dvojníku, ty sinalý souputníku!
Proč zrcadlíš mou píseň lásky?
Tu, která mě zde soužila
Tolik nocí, za starých časů?

Holubí pošta

Mám za odměnu poštovní holubici,
Oddanou a věrnou,
Cestu si nezkrátí,
A cíl nikdy nemine.
Posílám ji tisíckrát za den
Daleko na výzvědy,
Do mnoha milých míst,
Až k domu mé nejmilejší.

Tam tajně nahlíží do okna,
Sleduje její pohledy a kroky,
Laškovně jí předá ode mě pozdravy
A s jejími zase odlétá.
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Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, 
Die Träne selbst geb ich ihr,
Oh, sie verträgt sie sicher nicht,
Gar eifrig dient sie mir.

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum,
Ihr gilt das alles gleich,
Wenn sie nur wandern, wandern kann,
Dann ist sie überreich!

Sie wird nicht müd, sie wird nicht matt,
Der Weg ist stets ihr neu;
Sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn, 
Die Taub’ ist so mir treu!

Drum heg ich sie auch so treu an der Brust,
Versichert des schönsten Gewinns;
Sie heißt - die Sehnsucht! Kennt ihr sie? -
Die Botin treuen Sinns.

Už nemusím psát žádná psaníčka,
Dám holubici třeba svou vlastní slzu,
O a ona ji jistě neztratí,
Tak horlivě mi slouží!

Dnem i nocí, bdící či spící,
Na tom jí nezáleží,
Jen když může létat a létat,
Pak je přešťastná!

Neunaví se, neochabne,
Každá cesta je pro ni nová;
Netřeba ji vábit, nechce žádnou odměnu,
Tak je mi ta holubice věrná!

A proto ji chovám věrně ve své náruči,
A vím, že nic lepšího získat nemohu;
Jmenuje se - Touha! Znáte ji? -
Tu poselkyni věrnosti?
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Johann Wolfgang  Goethe a Václav Jan Tomášek

Václav Jan Tomášek byl opravdovou hudební osobností tehdejšího českého hudebního dění. Jeho 
hudební ústav zaměřený na klavír a skladbu dobře konkuroval pražské konzervatoři i varhanní 
škole. I jako skladatel se těšil velkému uznání a měl také výborné zahraniční styky. Byl vrstevníkem 
Beethovena (o čtyři roky mladší), ale ze strany konzervativního Goetheho se mu dostalo daleko 
většího uznání než Beethovenovi. Zatímco hrdého Beethovena považoval Goethe spíše za podivína, 

s Tomáškem si rozuměl a jejich společenské vnímání bylo obdobné.
Roku 1818 Tomášek zhudebnil a vydal na 40 Goethových básní, které se staly zakrátko oblíbenými i 
v německých sousedních zemích. “Psal jsem je s chutí a láskou, takže mne uznání příliš nepřekvapilo,” 
psal Tomášek trochu sebevědomě ve své autobiografii. Když dostal J. W. Goethe poštou Tomáškovy 
písně, byl nadšen a napsal Tomáškovi (18. 7. 1820): “Jak rád bych Vám, můj nejdražší, vyjádřil 
ústně vřelé díky za Váš zájem o mé básně a za to, že jim věnujete neúnavně a stále svou pozornost. 
Řekl bych Vám to rád z dvojího důvodu: za prvé proto, že při přednesu Vašich písní jsem strávil 
již mnoho příjemných hodin, za druhé pro své dlouholeté přesvědčení, že asi jen skladatel sám a 
případně několik jeho žáků, kteří jsou zcela prostoupeni jeho pojetím, nám pravdivě a přesvědčivě 
může sdělit, co nalezl v básni, jak jí porozuměl a co do ní vložil.”
Tomášek obdivoval Goetha, a bylo tomu i naopak. Goethe vysoko hodnotil Tomáškovu hudbu, 
zhudebnění svých básní, především jeho pojetí “Touhy Mignen”, které považoval za lepší než pojetí 
Ludwiga van Beethovena či tehdy velmi slavného Louise Spohra. 
Jedno ze svých setkání s Goethem popsal Tomášek podrobně ve své autobiografii: ”První den se 
za přítomnosti Goethových přátel debatovalo o literatuře, hudbě i mineralogii. Když se společnost 
druhý den znovu sešla u advokáta Franka, zasedl Tomášek ke klavíru a zazpíval své písně s 
Goethovými verši. Byli tu Frankovi, rada Grüner i lékárník Helly z Prahy. V Goethových očích se 
objevily slzy.”

Markéta Cukrová, Alena Hönigová
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Johann Wolfgang Goethe und Wenzel Johann Baptist Tomaschek

Wenzel Johann Baptist Tomaschek war eine der wichtigsten Persönlichkeit des Prager Musiklebens. 
Seine 1824 gegründete Musikschule wurde das musikalische Zentrum Prags in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, und Tomaschek galt als einer der bedeutendsten Klavierlehrer seiner Zeit. Er 
war ein anerkannt Komponist mit ausgezeichneten Beziehungen zum Ausland. Ein Zeitgenosse 
Beethovens (vier Jahr jünger) den Goethe viel mehr geschätzt hat. Den stolzen Beethoven hat er 
immer als sonderlich empfunden, mit Tomaschek verstand er sich dagegen gut.

Im Jahr 1818 hat Tomaschek 40 Goethe Gedichte vertont und herausgegeben; sie sind in Kürze 
auch in den Nachbarländern bekannt und beliebt geworden. „Ich habe sie mit Liebe geschrieben, so 
hat mich die Anerkennung nicht überrascht”, schreibt er selbstbewusst in seiner Autobiografie.
Goethe schrieb in 1822 in seinem Tagebuch:
„Erschien Kapellmeister Tomaschek von Prag, der an meinen Liedern sehr viel Antheil nimmt und 
sie sämtlich komponiert hat. Wir gingen zum Gerichtsadvokaten Frank, wo wir ein gutes Wiener 
Fortepiano fanden, woran unser Komponist seine Lieder, mit Eigentümlichkeit, mitunter sehr wohl 
getroffen, glücklich vortrug.”

Markéta Cukrová



Goetheho básně v hudbě Jana Václava Tomáška

v neděli 17 srpna 2014 v 15 hod. na Státním zámku Jezeří

kulečníkový sál

Markéta Cukrová - mezzosoprán
a

Alena Hönigová – fortepiano

Jan Václav Tomášek (1774 - 1850)/ Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

Am Flusse/ Při řece
Der Rattenfänger/ Krysař

Schäfers Klagelied/ Pasáčkova elegie
An die Entfernte/ Vzdálené

An Lina/ Lině

Ludvig van Beethoven (1770-1827)/ Franz Liszt

Mit einem gemahlten Bande, Trommel

Jan Václav Tomášek

Der Fischer/ Rybář
Die Spinnerin/Přadlena
Erlkönig/ Král duchů

Wandrers Nachtlied/ Poutníkova píseň noční
-------------------------------

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Ariadna na Naxu Hob.XXVIb: 2
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Texte: Johann Wolfgang von Goethe

Am Flusse 

Verfließet, vielgeliebte Lieder,
Zum Meere der Vergessenheit!
Kein Knabe sing’ entzückt euch wieder,
Kein Mädchen in der Blütenzeit.
 
Ihr sanget nur von meiner Lieben;
Nun spricht sie meiner Treue Hohn.
Ihr wart in’s Wasser eingeschrieben;
So fließt denn auch mit ihm davon!

Der Rattenfänger

Ich bin der wohlbekannte Sänger,
Der vielgereiste Rattenfänger,
Den diese altberühmte Stadt
Gewiß besonders nötig hat.
Und wären’s Ratten noch so viele,
Und wären Wiesel mit im Spiele:
Von allen säubr’ ich diesen Ort,
Sie müssen miteinander fort.

Dann ist der gutgelaunte Sänger
Mitunter auch ein Kinderfänger,
Der selbst die wildesten bezwingt,
Wenn er die goldnen Märchen singt.
Und wären Knaben noch so trutzig,
Und wären Mädchen noch so stutzig,
In meine Saiten greif ’ ich ein,
Sie müssen alle hinterdrein.

Dann ist der vielgewandte Sänger
Gelegentlich ein Mädchenfänger;
In keinem Städtchen langt er an,
Wo er’s nicht mancher angetan.
Und wären Mädchen noch so blöde,
Und wären Weiber noch so spröde,
Doch allen wird so liebebang
Bei Zaubersaiten und Gesang.

Text: Johann Wolfgang von Goethe

Při řece

Plyňte písně bez naděje
k moři, jež vás vypije;
ať mi hoch vás nezapěje,
ani děvče-lilije.

Jí jste byly věnovány;
ona věrnosť málo ctí.
Do vody jste byly psány;
proto jenom plyňte s ní!

Krysař

Vás všude známý zpěvák vítá,
jenž po svých cestách krysy chytá,
a jehož této perli měst
též jistě zvláště třeba jest.
A nechť tu krys je sebe více,
a třeba s nimi kolčavice:
já město vaše zbavím všech,
pryč odtud musí dát se v jech.

Vás veselý pak zpěvák vítá,
jenž také někdy děti chytá,
nechť sebe více bujný jsou,
mé pohádky je přemohou.
A třebas chlapci vzdorovali,
a děvčátka se upejpaly,
jak počnou moje struny znít,
již musí všechno za mnou jít.

Vás obratný pak zpěvák vítá,
jenž, dá-li se, též dívky chytá;
jenž nebyl ještě v městě snad
by mnohé hlavu nepomat.
A nechť jsou plaché krásotinky,
a nechť si ženy křehotinky,
přec teskno láskou bývá všem
vždy při strunách a zpěvu mém.
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Pasáčkova elegie

Tam na hoře na kopci
už jsem stál tisíckrát
opíral se o svou hůl a hleděl do údolí.
pak jsem následoval pasoucí se stádo,
můj psík se o něj stará.
Sešel jsem dolů
ale vůbec nevím jak.

Přede mnou je louka
plná nádherných květů.
Já je utrhnu, aniž bych věděl,
komu je dám.

Déšť, bouři a nepohodu
jsem přečkal pod stromem
Ty dveře tam zůstávají zavřené,
vše je to bohužel jen sen.

A nad tím domem je duha!
Ona se ale odstěhovala
a vzdaluje se do dáli.

Do dáli
a možná až za moře.
Pryč, ovečky, pryč!
A pasáčkovi je teskno.

Vzdálené

Tak přece odňato mi tebe!
Vzal mi tě, krásná, kvapný čas?
Vždyť ještě slyším vůkol sebe
tvé každé slovo, každý hlas.

Jak poutník, když se rozednívá,
by zrak svůj marně vzhůru pjal,
by skřivánka, jejž blankyt skrývá,
v té dalekosti uhlídal:

tak zraky moje přezírají
houšť, ba i lán i polní trať;
mé všecky písně k tobě lkají:
Ó milá moje, vrať se, vrať!

Schäfers Klagelied

Da droben auf jenem Berge,
Da steh ich tausendmal, an meinem Stabe 
gebogen und schaue hinab in das Tal.
Dann folg ich der weidenden Herde,
Mein Hündchen bewahret mir sie.
Ich bin heruntergekommen
Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen
Die ganze Wiese so voll.
Ich breche sie, ohne zu wissen
Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter
Verpaß ich unter dem Baum.
Die Türe dort bleibet verschlossen
Denn alles ist leider ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen
Wohl über jenem Haus!
Sie aber ist weggezogen,
Und weit in das Land hinaus.

Hinaus in das Land und weiter,
Vielleicht gar über die See.
Vorüber, ihr Schafe, vorüber!
Dem Schäfer ist gar so weh.

An die Entfernte

So hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entflohn?
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 wieder
Durch Feld und Busch und Wald mein Blick;
Dich rufen alle meine Lieder;
O komm, Geliebte, mir zurück!
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Wo der Freund sonst bei dir stand.

Laß die Saiten rasch erklingen,
Und dann sieh ins Buch hinein;
Nur nicht lesen! immer singen!
Und ein jedes Blatt ist dein.

Ach, wie traurig sieht in Lettern,
Schwarz auf weiß, das Lied mich an,
Das aus deinem Mund vergöttern,
Das ein Herz zerreißen kann!

Der Fischer

Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
»Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie’s Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht.
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew’gen Tau?«

Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll,
Netzt’ ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;

tam kde u tebe stávala tvůj přítel.

Nech rozeznít struny
a pak rychle pohlédni do not,
jen nečíst! pouze zpívat!
a každý list je tvůj.

Ó, jak smutně vypadá ta píseň,
takto v písmenkách, černé na bílém,
ta píseň, kterou z Tvých úst zbožňuju
ta píseň, která dokáže utrhnout srdce!

Rybář

Voda hučí, voda dme se,
 rybář u ní sedí,
 k udici, již voda nese,
 z chladné duše hledí.
 A jak sedí naslouchaje,
 rozstoupla se pěna;
 a z ní vstala u pokraje
 zvlhlá ještě žena.

 Zazpívala, promluvila:
 Děláme ti škodu,
 že tvá lesť již usmrtila
 tolik mého plodu?
 Kdybys věděl, jak se čistě
 rybka na dně baví,
 sestoupil bys jistojistě
 ku prameni zdraví.

 Slunce, měsíc v nebes báni
 pěkné mají lesky.
 Nejsou ve vod rozhoupání
 dvojnásobně hezky?
 Což tě kouzlem neovine
 hloubky modro svědčné?
 Ni tvůj obraz, když se šine
 tokem rosy věčné?

 Voda hučí, voda duje,
 smáčí nohu nahou;
 srdce v něm se rozšiřuje
 toužebností blahou.
 Ona mluví, pěje, plesá;



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz46

Da war’s um ihn geschehn; 
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehn.

Die Spinnerin

Als ich still und ruhig spann,
Ohne nur zu stocken,
Trat ein schöner junger Mann
Nahe mir zum Rocken.

Lobte, was zu loben war, -
Sollte das was schaden? -
Mein dem Flachse geleiches Haar,
Und den gleichen Faden.

Ruhig war er nicht dabei,
Ließ es nicht beim alten;
Und der Faden riß entzwei,
Den ich lang erhalten.

Und des Flachses Stein-Gewicht
Gab noch viele Zahlen;
Aber ach, ich konnte nicht
Mehr mit ihnen prahlen.

Als ich sie zum Weber trug,
Fühlt’ ich was sich regen,
Und mein armes Herze schlug
Mit geschwindern Schlägen.

Nun, beim heißen Sonnenstich,
Bring’ ich’s auf die Bleiche,
Und mit Mühe bück’ ich mich
Nach dem nächsten Teiche.

Was ich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Kommt -wie kann es anders sein? -
Endlich an die Sonnen.

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;

 tím jest po něm veta:
 polo stažen, polo klesá
 s vezdejšího světa.

Přadlena

Len jsem předla dávno už
vytrvale, jemně,
přišel mladý, hezký muž
ke kůželi, ke mně.

Chválil vše, co mohl jen,
ne však před mou matkou,
že mám vlasy jako len
a nit pěkně hladkou.

Nechtěl nijak klidným být,
nelaškoval pouze;
přetrhla se moje nit
napředená dlouze.

Proběhlo pak ještě dosť
nitek prsty mými,
ale moje umělosť
nezískala jimi.

Když jsem přešla tkalcův práh,
cítila jsem hnutí,
a mé srdce bilo ach!
jako na puknutí.

Teď je jasný letní den
bílím blízko brodu,
ale mohu stěží jen
nabírati vodu.

Co jsem předla v koutku svém
oddálena lidí,
oni v světle slunečném
spatřují — a vidí.

Král duchů

V noc pozdní čí klus tmou větrem zlým?
Aj, to tě otec je s děckem svým;
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Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? 
- Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. -

»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. -

»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.« 
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leids getan! 

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

Wandrers Nachtlied

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede, ach komm in meine Brust!

on drží hocha ve loktech svých,
jej chová jistě, jej hřeje v nich.
Co skryl jsi úzkostně, synu můj líc? —
Hle, otče, král duchů, nezříš nic?
To s chvostem, s korunou král je duch! -
Ba mhy to jen, můj synu, pruh. —

„Chtěj se mnou se, mé dítě, brát!
„Což hezké s tebou hry budu hrát;
„je krásných květin u břehu dav,
„moje máti mnohý zlatý má háv.”

Můj otče, můj otče, a neslyšíš snad,
král duchů tiše co slibuje dát? —
Buď klidný, zůstaň klidný, jsem jist,
to v suchém listí větru je svist.

„Chceš, hezký hochu, ty se mnou jít?
„Moje dcery tě budou v péči mít;
„moje dcery noční vždy zahájí rej,
„jim uhýčkat, utančit, úpět se dej.” —

Můj otče, můj otče, a nevidíš tam
teď dcery královy v zatemní sám? —
Ó, věř, ó, věř mi, synu můj, zřít
to starých jen vrb je šedavý svit.

„Tě miluju, jat krásnou jsem postavou tvou;
„a svolným-li nejsi, pak sílu ciť mou.” —
Můj otče, můj otče, a nyní mne jal!
Ba, ublížil už mi duchů král! —

Jest hrůza otci, on rozjel se v trysk,
on v loktech dítě své kvílící tisk,
v dvůr s trudem s těží dorazil on;
leč v jeho loktech už hoch vzal skon.

Poutníkova píseň noční

Ty, jenž s modré výše svojí
mezi naše nářky pluješ,
toho, kdo má bolesť dvojí,
dvojnásobně posiluješ,
raně již nudí běh můj vratký!
Žal a rozkoš jsou jen hrou.
Míre sladký, přijď a vejdi v mysl mou!
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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.

Aria (Largo)

Dove sei, mio bel tesoro,
chi 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

a, a chi parlo? Gli accenti Eco ripete sol.
eseo non m’ode, Teseo non mi risponde,
portano le voci e l’aure e l’onde.
oco da me lontano esser egli dovria.
algasi quello che più d’ogni altro 
’alza alpestre scoglio; ivi lo scoprirò.
he miro? Oh stelle, misera me, 
uest’ è l’argivo legno!
reci son quelli!
eseo! Ei sulla prora!
h m’ingannassi almen ...
o, no, non m’inganno.
i fugge, ei qui mi lascia in abbandono.

Ariadna na Naxu

Adagio

Theseo, nejdražší, kde jsi?
Myslela jsem, že jsi u mě,
ale hrozný sen mě zmátl!
Červánky už jsou na nebi,
bylinky a květiny se koupou v ranním světle
a můj chotu, můj milovaný choti, kde jsi?

Zapomněl jsi se na lovu?
Vrať se zpět, drahý!
Já ti budu tím nejsladším úlovkem.
Srdce tvé věrně milující Ariadny ti bude ještě 
pevněji oddané,
naše láska zahoří ještě silnějším plamenem.
To odloučení nevydržím už ani chvilku,
ničí mě touha vidět tě
a moje srdce po tobě vzdychá, přijď drahý!

Aria (Largo)

Kdei jsi můj nádhrný poklade,
co drží tvé srdce vzdáleno ode mě?
Umřu, jestli se neobjevíš!
Moje bolest je příliš velká n to než abych ji 
mohla unést!
Bohové, jestli máte soucit,
přiveďte mi mého milého zpět.
Kde jsi Theseo, kde jsi? Kde jsi?

Recitativo

Ale ke komu to vůbec mluvím? Na moje nářky 
odpovídá jen ozvěna,
Theseus mě neslyší,
vítr a vlny unáší můj hlas pryč.
moc daleko být přeci nemůže!
Vylezu na útes a z výšky ho určitě uvidím.
Co to vodím bohové, já nebohá?
Tam je Argova loď,
jsou to Řekové
a Theseus na palubě!
Ne, to nemůže být pravda, možná se mýlím, ale 
ano je to on!
Utíká a nechává mě zde opuštěnou!
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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.

Naděje je pryč, jsem podvedena.
Theseo, Theseo, slyšíš mě!
Ale co to říkám,
vítr mořské proudy ho odnášejí navždy
pryč ode mě.
Ach, jak nespravedliví jste Bohové,
jestli toho zrádce nepotrestáte.
Nevděčníku! Zachránila jsem tě před smrtí
a teď se nestydíš mě podvést?
A tvoje sliby a přísahy?
Lháři, nevěrníku, jak můžeš mít to srdce mě zde 
nechat samotnou?
Na koho se obrátím? Kde najdu úzěchu?
Potácím se a cítím, jak  v tomto strašlivém 
okamžiku, moje chvějící se duše opouští mou 
hruď.

Aria

Ach! Kéž by mě v tomto hrozném okamžiku 
vysvobodila smrt, Ale ne, Bohové mě nechají 
zase trpět.
Nikdo mě neutěší, nebohou, opuštěnou ženiu! 
ten, kterého jsem tolik milovala, utekl a zradil 
mě.
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4) Skladby Ludwiga van Beethovena pro violoncello a jeho oblíbení cellisté

Beethoven napsal 5 sonát pro violoncello. Jednotlivé opusy vznikaly vždy zhruba po deseti letech 
a tak mapují celý jeho tvůrčí život. První dvě sonáty, opus 5 napsal pro prvního cellistu pruského 
krále Bedřicha Viléma II. (synovce Bedřicha Velikého) - Jean-Louis Duporta. Bedřich Vilém II. byl 
amatérský cellista a hrával v kvartetu, prý to byl velký znalec umění a měl o dost vytříbenější vkus 
než jeho strýček.
Beethoven s Duportem poprvé sonáty uvedli v Berlíně na královském dvoře v únoru 1796. Sonáty 
se líbily a Beethoven dostal zlatou krabičku na šňupací tabák plnou zlaťáků. (Byl velmi pyšný, že to 
nebyla lecjaká krabička, ale taková, kterou král obyčejně daroval ambasadorům.)
O rok později hrál Beethoven sonáty několikrát také s cellistou Bernhardem Rombergem ve Vídni. 
Beethovenův blízký přítel Lenz von Breuning píše v dopise roku 1977: “Beethoven je opět tady 
a hrál na Rombergově koncertě. Je stejný jako dřív a jsem rád, že ještě vychází s Rombergovými. 
Myslím, že jednou už s nimi chtěl skončit, ale zakročil jsem a podařilo se mi je jakž takž udobřit.”

Beethoven znal Bernharda Romberga z Bonnu. Beethoven Romberga velmi ctil jako cellistu, ale když 
mu Beethoven nabídl, že pro něj něco napíše, Romberg odmítl se slovy, že raději hraje své vlastní 
kompozice. Beethoven (jako violista) hrál spolu s ním, jeho bratrancem Andreasem Rombergem 
a Franzem Antonem Riesem v kvartetu. V roce 1799 se ale jejich cesty rozešly, Romberg odjel na 
koncertní turné do Španělska, později učil na konzervatoři v Paříži a stal se členem královské kapely 
v Berlíně. Vedle své virtuózní cellové kariéry skládal opery, symfonie a komorní hudbu a je autorem 
dodnes známé školy pro violoncello. Byl také reformátorem cellové techniky i designu nástroje.

Ilze Grudule
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4) Werke für Violoncello von L. van Beethoven und seine Lieblingscellisten

Beethoven hat 5 Sonaten für Violoncello geschrieben. Die einzelnen Werke sind ungefähr in zehn 
Jahren Abstand entstanden und so reichen sie in alle Schaffensperioden von Beethoven. Die erste 
zwei Sonaten von op. 5 hat er für den Cellisten des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. (der 
Neffe von Friedrich dem Großen) – Jean Louis Duport geschrieben. Friedrich Wilhelm II. war ein 
Dilettant Cellist und hat im Streichquartett gespielt; angeblich war er ein großer Kunstkenner und 
sollte viel feineren Geschmack als sein Onkel gehabt haben.
Zum ersten Mal hat Beethoven mit Duport auf dem königlichen Hof in Berlin in Februar 1796 
gespielt. Die Sonaten kamen beim Publikum sehr gut an und Beethoven erhielt vom König eine 
goldene Tabakdose voll von Louis d´Or. (Beethoven war sehr stolz, dass es nicht eine gewöhnliche 
Dose war, sondern eine wie sie die Botschafter normalerweise erhielten.)
Ein Jahr später hat Beethoven die Sonaten auch einige Male mit dem Cellist Romberg in Wien 
gespielt. Lenz von Breuning, ein naher Freund von Beethoven, schrieb in einem Brief 1977, dass 

und Franz Ries in einem Streichquartett gespielt. 1799 trennten sich ihre Wege. Romberg fuhr 
nach Spanien auf ein Konzert Tournee und unterrichtete später am Konservatorium in Paris und 
wurde Mitglied der königlichen Kapelle in Berlin. Neben seine virtuose Violoncello-Karriere hat 
er auch Opern, Sinfonien und Kammermusik komponiert und er ist der Autor einer Violoncello 
Schule, die bis heute bekannt ist. Er war auch ein Reformator des Violoncello Spiels und ein 
Designer des Instruments.

Anton Kraft lernte Beethoven 1792 kennen und sie sind lebenslänglich gute Freunde geblieben. 
Anton Kraft wurde 1752 in Rokycany (Westböhmen) geboren und wie viele seine Musikkollegen 
ist er nach Wien gegangen, wo er Joseph Haydn kennenlernte. Dieser hat ihn der Esterhazy Kapelle 
empfohlen. Kraft wurde da zum privilegierten Solisten, mit der Erlaubnis Konzertreisen durch 
Europa zu unternehmen. (Eine Reihe von Konzerten hat er z. B. mit Mozart unternommen.)
Ab 1795 wurde er Mitglied der Lobkowitz-Kapelle. Als der Fürst Lobkowitz in finanzielle 
Schwierigkeiten kam und die Kapelle auflösen musste, hat sich Beethoven persönlich für Anton 
Kraft eingesetzt und ihm ein Engagement beim Erzherzog Rudolph besorgt.
Er galt in seiner Zeit als einer der besten Cellisten, sein reiner Ton und seine Technik hielte man als 
unerreichbar er war auch Gründungsmitglied des berühmten Schuppanzigh-Quartetts.
Das Komponieren hatte Haydn ihn selbst gelehrt und seine Kompositionen für Violoncello gehören 
bis heute zu den schwierigsten Kompositionen für dieses Instrument.

Beethoven wieder in Wien ist und er 
freut sich, dass Beethoven mit Romberg 
einigermaßen auskommt, denn einmal 
wollte er schon mit ihm brechen.
Beethoven kannte Romberg schon von 
Bonn, wo er ihn als Cellist hoch achtete. 
Aber wenn Beethoven ihm anbot etwas 
für Violoncello zu schreiben, wies ihn 
Romberg mit den Worten, dass er lieber 
seine eigenen Kompositionen spiele, 
zurück. Beethoven (als Bratschist) hat auch 
mit ihm, seinem Cousin Andreas Romberg 
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Antonín Kraft se s Beethovenem seznámil v roce 1792 a jejich přátelství vytrvalo po celý život. 
Narodil se v Rokycanech a později jako řada výkonných hudebníků odešel do Vídně, kde se seznámil 
s Josefem Haydnem. Působil pak v Esterházyho kapele a postupně se tam vypracoval na sólistu s 
privilegovaným postavením: Mohl odjiíždět na koncerty po Evropě (řadu koncertů podnikl např. 
s Mozartem). 
Od roku 1795 byl stálým členem Lobkovické kapely, a když se kníže Lobkowitz dostal do finančních 
potíží a musel kapelu rozpustit, zajistil mu Beethoven osobní intervencí angažmá u arcivévody 
Rudolfa.
Antonín Kraft byl ve své době ctěn jako jeden z nejlepších violoncellistů, jeho čistý tón a technika 
byly považovány za nedostižné. Byl zakládajícím členem tehdy slavného Schuppanzighova kvarteta. 
Skladbu ho učil sám Haydn. Jeho cellové sonáty, koncerty a komorní hudba patří dodnes k 
nejobtížnějším skladbám pro violoncello.



Virtuózní violoncellové skladby
A. Krafta a L. van Beethovena

hudba “Beethovenových cellistů”

v neděli 24. srpna 2014 v 15 hod. na Státním zámku Jezeří

kulečníkový sál

Ilze Grudule (LVA/ CH) - violoncello

Alena Hönigová - fortepiano
 

Antonín Kraft (1749-1820)

Sonáta G Dur Op.1 No 2
Moderato - Adagio - Finale Rondo. Allegretto con Variazioni

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonáta g moll, Op. 5 No. 2
Adagio sostenuto e espressivo - Allegro molto più tosto presto

Rondo

Bernhard Romberg (1767 - 1841)

Sonáta G Dur, Op. 43, No. 3
Allegro moderato - Romanze - Finale Allegretto
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5) Závěrečný koncert

Závěrečný koncert Hudebního léta v Jezeří připomněl výročí významných událostí spojených s 
Jezeřím. První soukromá premiéra Beethovenovy 3. symfonie „Eroica” v roce 1804, 300. výročí 
narození skladatele, který na Jezeří vyrostl, Christopha Willibalda Glucka a jeho kolegy, který se 
taktéž proslavil reformou opery a narodil se ve stejném roce - Nicoló Jommelliho.

Z Beethovenových skic se dovídáme, 
že symfonie „Eroica” vznikala v letech 
1802 - 1803. Jeho tehdejší nadšení pro 
francouzskou revoluci a Napoleona je 
všeobecně známé, právě tak jako jeho 
zklamání, když se Napoleon nechal 
jmenovat císařem. Myšlenka, jak v 
hudbě ztvárnit heroickou touhu po 
záchraně lidstva, v něm ale klíčila již 
déle. V  roce 1801 Beethoven uvedl 
ve Vídni balet „Die Geschöpfe des 
Prometheus“ op. 43. Jeho téma se také 
znovu objevuje v jeho skicách k symfonii 
a ke klavírním variacím, kterou jsou se 
symfonií úzce provázané. Jejich téma je 
shodné s tématem třetí věty symfonie, 
která je také zkomponována ve variační 
formě a ve stejné tónině.

kastelánka Státního zámku Jezeří/ Kastellanin des Schlosses 
Eisenberg Hana Krejčová

Když Beethoven 15 variací s finále a fugou Es Dur op. 35 nabídl v říjnu 1802 vydavatelství Breitkopf 
& Härtel, napsal, že jsou “zpracované opravdu zcela novým způsobem”. Tyto techniky používá i 
v kompozici symfonie. Její hudba musela na posluchače působit opravdu fascinujícím dojmem, 
když ji slyšeli poprvé, o čemž svědčí následující svědectví.
„Věřím, že se muselo zachvět nebe i země při tomto provedení“. „Je v ní více než v Haydnovi a 
Mozartovi – tímto dosáhla hudba neslýchaných výšin“.

Intenzivní hudební život na zámku Jezeří 
v dobách knížete Františka Maxmiliána 
Lobkowitze je jistě nejslavnějším 
obdobím tohoto zámku. Lobkovicové 
byli ale hudbymilovní již tradičně. 
V dobách Filipa Hyacinta Lobkowitze 
(1680-1734) nacházíme zmínky o tom, 
že zde “byla vytvořena v 1. polovině 
18. století zámecká kapela, složená z 22 
myslivců, která nesměla chybět při žádné 
příležitosti, kdy vyhrávala na lesní rohy, 
trubky a pozouny...”. V té době byl 
lobkovickým lesníkem Alexander Gluck. 
Těžko někdo mohl tušit, že jeho syn 
Christoph Willibald, který se namísto 

křest Gluckovy pamětní desky/Taufe der Geenktafel für Gluck
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5) Abschlusskonzert

Im Abschlusskonzert des Musiksommers in Eisenberg wollten wir der bedeutenden Jubiläen, die 
mit dem Schloss Eisenberg verbunden sind, gedenken. Die erste private Aufführung der Sinfonie 
Eroica in Eisenberg 1804 und den 300. Jahrestag von Christoph Willibald Gluck, der in Eisenberg 
aufgewachsen ist, der durch die Reform der Oper berühmt wurde und im gleichem Jahr wie Nicoló 
Jommelli geboren ist.

Von Beethovenskizzen erfahren wir, dass die Sinfonie „Eroica“ in den Jahren 1802 – 1803 entstanden 
ist. Seine damalige Begeisterung für die Französische Revolution und Napoleon ist allgemein bekannt, 
sowie seine Enttäuschung, als er erfuhr, dass Napoleon sich zum Kaiser krönte. Aber die Idee, 
mit der Musik die heroische Rettung der Menschheit auszudrücken, hat Beethoven schon länger 
beschäftigt. 1801 hat Beethoven das Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43 aufgeführt. 
Sein Thema erscheint auch in den Skizzen zu der 3. Sinfonie und zu den Klaviervariationen, die mit 
der Sinfonie eng verbunden sind. Das Thema ist identisch mit dem Thema des dritten Satzes von 
„Eroica“, beide sind in Variationsform geschrieben und in gleicher Tonart.
Als Beethoven 15 Variationen mit Finale und Fuge in Es Dur op. 35 dem Verlag Breitkopf & Härtel 
anbot, bezeichnete er sie als „auf eine wirklich ganz neue Manier bearbeitet“. Diese Technik benützt 
er auch bei der Komposition der Sinfonie.
Ihre Musik musste die Zuhörer damals richtig faszinieren, was die folgenden Aussagen bezeugen:
„… ich glaube Himmel und Erde muss unter einem zittern bei ihrer Aufführung.“ „Da ist mehr als 
in Mozart und Haydn – damit hat die Musik die unerhörte Höhe erreicht“.
Das intensive Musikleben im Schloss Eisenberg in der Zeit von Franz Maximilian Lobkowitz war 
sicher die ruhmreichste Zeit des Schlosses Eisenberg.
Die Familie Lobkowitz hat aber auch traditionell Musik geliebt. Als Philipp Hyazinth von 
Lobkowitz (1680 – 1734) in Eisenberg regierte finden wir Zeugnisse, dass hier „eine Schlosskapelle 
von 22 Förstern gab, die bei keiner Gelegenheit fehlen durfte, man spielte auf Hörnern, Trompeten 
und Posaunen …“ In der gleicher Zeit war der Wildhüter von Eisenberg Alexander Gluck. Man 
konnte damals schwer ahnen, dass sein Sohn Christoph Willibald Gluck, der sich weigerte den 
Familienberuf zu lernen und ständig musizieren wollte, einmal einer der berühmtesten Musiker des 
19. Jahrhunderts wird.
Sein Herz hat vor allem der Oper gehört und genauso wie sein Altersgenosse Nicoló Jommelli, 
fühlte er, dass die Form der Oper veraltet ist. „Mein Sinn war darauf gerichtet, die Musik wieder 
auf ihr wahres Amt zurückzuführen: dem Drama in seinem Ausdruck und seinen wechselnden 
Bildern zu dienen, ohne die Handlung zu unterbrechen oder sie durch unnützen und überflüssigen 
Schmuck zu erkälten“, schreibt Gluck in dem Vorwort zu seiner Oper Alceste.
Jommelli schrieb in 1729 an Martinelli: „Seien Sie deshalb versichert, dass jeder Effekt den sie 
erarbeiten – und Sie können es gut hören – den Komponisten, der mit Geist und Seele komponiert 
zum Ersten machen wird, der diese Erfahrungen erlebt. Ich weiß nicht wie, noch kann ich mir 
eine Illusion vorstellen, die mich zu diesem Grad der Leidenschaft trägt, die ich benötige, um diese 
ausdrucksstarke Musik zu schreiben, außer wenn ich sie fühlen kann und sie meine Seele berührt. 
Tausend Mal habe ich mich in der gleichen schwierigen Situation gefunden. Es ist meine absolute 
Pflicht die Worte nicht zu betrügen und sie klar auszudrücken, aber es ist weder meine Pflicht noch 
habe ich die Kraft den Worten diesen sensiblen und leidenschaftlichen Scharfsinn zu geben, den 
sie nicht enthalten.”
Kein Wunder, dass Jommeli der „italienischer Gluck“ genannt wurde. Sie wurden im gleichem Jahr 
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učení tradičnímu rodinnému lesnickému povolání přes všechny zákazy raději věnoval hudbě, 
nakonec stane jedním z neslavnějších hudebníků 18. století.

Jeho srdce patřilo především opeře a právě tak jako jeho vrstevník Nicoló Jommelli cítil, že její 
forma je zastaralá. „Snažil jsem se vrátit hudbu jejímu vlastnímu úkolu, totiž podporovat báseň, 
aby zesilovala výraz citů a učinila děj srozumitelnějším v různých fázích jeho vývoje. Soudil jsem, 
že největší část mého úsilí musí směřovat k tomu, abych nalezl jakousi krásnou jednoduchost“, píše 
Gluck v předmluvě ke své opeře Alcesta.
Jommelli zase v jednom ze svých dopisů: „Ujišťuji Vás, že pocity, které Vy zažíváte při poslechu, musel 
skladatel nejdřív zažít ve své duši a na vlastní kůži. Nevím, jak je to možné, ale zkrátka nedokážu 

Barbara Kusa, Alena Hönigová

deska věnovaná Gluckovi a CD s vůbec 
první nahrávkou kantát Jommelliho.

se dostat do toho stavu vášně a nadšení, které mě nutí psát expresivní hudbu, pokud se mě daný 
text osobně nedotkne a jeho obsah necítím v hloubi duše. Tisíckrát už jsem byl v podobné situaci 
zcela zablokován. Cítím to jako svou nejhlubší povinnost nepodvádět ve zhudebnění významu slov 
a vyjadřovat je co nejpravdivěji, ale bohužel nemůžu a nedokážu dát hudbou slovům více důvtipu 
nebo citového významu než doopravdy obsahují.“
Není divu, že se Jommellimu přezdívalo “italský Gluck”. Spojoval je nejen stejný rok narození, 
stejné myšlenkové naladění, ale na Gluckově pohřbu zaznělo také Jommelliho Requiem.
Setkávají se i dnes - v rámci závěrečného koncertu byla na Jezeří také slavnostně pokřtěna pamětní 

Křest Jommelliho CD s mecenáši Dagmar 
Schnabel und Pavel Lavička/ CD Taufe mit 
den Mäzenen Dagmar Schnabel und Pavel 

Lavička



Závěrečný koncert

Hudebního léta v Jezeří 2014

v sobotu 30. srpna 2014 v 17 hod. na Státním zámku Jezeří

kulečníkový sál

Barbara Kusa (FRA, ARG) - soprán

Alena Hönigová - fortepiano
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Variace na originální téma op. 35 Es Dur, zvané Eroica variace

Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787)

Árie Ifigénie

Niccolò Jommelli (1714 – 1774

Kantáta „Giusti numi“ (Didone abbandonata)

Andante “Giusti Numi”
Recitativo accompagnato

Allegro Assai “Accendi o Ré superbo”

geboren, haben ähnliche Musikideale hoch gehalten und sogar auf Glucks Begräbnis hat man ein 
Requiem von Jommelli gespielt.
Sie treffen sich auch heute in unserem Konzert – in dem Abschlusskonzert des Musiksommers in 
Eisenberg. Es wurde die Gedenktafel von Gluck, sowie das CD mit der Erstaufnahme der Kantaten 
von Jommelli getauft.
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6) “Hradozámecká noc na Jezeří”

“Hradozámeckou noc” pořádá Státní zámek Jezeří již tradičně poslední víkend v srpnu. Letos se 
kastelánka Hana Krejčová rozhodla tuto slavnost obsahově spojit s festivalem. Po setmění zámek 
ozářily svíčky a jeho prostory se otevřely návštěvníkům. V 10 hodin večer se tento den již podruhé 
zaplnil kulečníkový sál a francouzská zpěvačka argentinského původu Barbara Kusa posluchače 
doslova vtáhla do atmosféry italského a latinsko-amerického baroka. 
Na závěr bych ráda ocitovala reakci jedné návštěvnice: “Jezeří má opravdu úchvatnou atmosféru, 
jakoby zde hraničily dva světy: dole v údolí ten strohý, smutný a tmavý a tady nahoře přímo nabitý 
atmosférou a uměním”.
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6) Schlossnacht in Eisenberg

Die „Schlossnacht ist eine traditionelle Feier, die Schloss Eisenberg jedes Jahr am letztem 
Augustwochenende veranstaltet. Dieses Jahr entschied sich die Kastellanin von Eisenberg Hana 
Krejčová das Fest mit dem Festival inhaltlich zu verbinden. Nach der Dämmerung wurde das 
ganze Schloss mit den Kerzen beleuchtet und seine Räume wurden für die Besucher geöffnet. 
Um 10 Uhr abends füllte sich der Billiarde-Saal schon zum zweiten Mal mit Publikum und die 
französische Sängerin, argentinischen Herkunft Barbara Kusa zog die Zuhörer in die magische Welt 
des italienischen und lateinamerikanischen Barocks.
Zum Schluss würde ich gerne eine unsere Zuhörerin zitieren: „Eisenberg hat eine bezaubernde 
Atmosphäre, es ist, als ob sich hier zwei Welten begegneten: Da unten die traurige und dunkle 
Industrielandschaft und hier oben die heitere mit starker Stimmung geladene Kunst“.
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III. Podzimní koncerty v Neustadt an der Waldnaab/ Schlosskonzerte in 
Neustadt an der Waldnaab

1) Camesina Quartett

Program: 

Franz Gleißner (1761–1818)
    Streichquartett B-Dur, op. 13 Nr. 2

	 	 	 	 •	Allegro
	 	 	 	 •	Adagio
	 	 	 	 •	Rondo:	Allegro	non	molto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
    Streichquartett B-Dur, KV 458 »Jagdquartett«

	 	 	 	 •	Allegro	vivace	assai
	 	 	 	 •	Menuetto:	Moderato	-	Trio
	 	 	 	 •	Adagio
	 	 	 	 •	Allegro	assai

Joseph Haydn (1732–1809)
    Streichquartett Es-Dur, op. 33 Nr. 2, Hob. III:38
    »Der Scherz«

	 	 	 	 •	Allegro	moderato,	cantabile
	 	 	 	 •	Scherzo:	Allegro	-	Trio
	 	 	 	 •	Largo	sostenuto
	 	 	 	 •	Finale:	Presto

Das Camesina Quartett spielt auf Originalinstrumenten.
	 	 	 	 •	Johannes	Gebauer	Violine	1
	 	 	 	 •	Katja	Grüttner	Violine	2
	 	 	 	 •	Irina	Alexandrowa	Viola
	 	 	 	 •	Martin	Burkhardt	Violoncello
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Wort zum Programm:

»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, Tenor 
(die Viola), Mozart. … …Ich war dort, und ein größeres Vergnügen, oder ein bemerkenswerteres, kann man sich nicht 
vorstellen.«
(aus: Michael Kelly: Reminiscences, 1826; 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.)

Selbst damals, 1784, als sich diese berühmten Komponisten begegneten, dürfte dies ein besonderes Ereignis gewesen 
sein, macht man sich heute Zeitpunkt und Umstände dieses Treffens klar, war es sogar eine Sensation. Denn dort 
wurde der Grundstein für die Entwicklung des Streichquartetts zur Königsdisziplin der Kammermusik gelegt, sowohl 
als Kompositionsgattung, als auch als Ensembleform. Der Musikliebhaber Goethe äußerte sich zu diesem Sachverhalt 
an Zelter wie folgt: “Diese Art Exhibitionen waren mir von jeher von der Instrumental-Musik das Verständlichste,man 
hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten, glaubt ihren Discursen etwas abzugewinnen und die 
Eigenthümlichkeiten der Instrumente kennen zu lernen.”
Sicherlich spielt bei der Entwicklung des Streichquartetts die wohl wichtigste Musikerbekanntschaft der Musikgeschichte 
eine wichtige Rolle, nämlich die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus 
Mozart.
In einem Brief vom 3. Dezember 1781 bot Joseph Haydn dem Abt von Salem mit diesen Worten seine sechs 
Streichquartette op. 33 an: “Euer Hochwürden und Gnaden, als Hohen Gönner und Kenner der Ton Kunst, nehme 
die freyheit, meine gantz neu verfertigte à quadro à 2. violin, viola, et violoncello concertante, auf praemuneration für 
6. Ducaten correct geschriebener, unterthänig anzuerbieten: sie sind auf eine gantz neu Besondere Art, denn zeit 10 
Jahren habe keine geschrieben.”
Worin die “gantz neu Besondere Art” dieser Werke liegen mag, darüber haben sich viele Gelehrte
den Kopf zerbrochen und sind zu verschiedensten Antworten gekommen.
Diese “gantz neu Besondere Art” war nicht nur ein Werbespruch. Das kann man schon daran erkennen, dass diese 
Quartette auch heute noch als der Beginn der echten Wiener Klassik angesehenwerden. Hier findet sich zum ersten Mal 
eine Vollendung des noch jungen klassischen Stils, die es erlaubt, alles, jede Emotion, jeden Witz, jedes Verlangen in 
absolute Musik zu fassen. Jede Modulation, jeder Kontrast ist nun mit rein musikalischen Mitteln möglich, ohne dass 
die Musik “gezwungen” werden muss oder aussermusikalische Programme notwendig wären.
Die sechs Quartette sind zugänglicher, witziger, volkstümlicher als jene Op. 20. Aus den Menuett-Sätzen wurden 
durchwegs Scherzi, weshalb sein Op. 33 auch den Beinamen “Gli Scherzi” verpasstbekommen hat. Drei der Finalsätze 
stehen erstmals bei Haydn in Rondo-Form. Die Sätze sind kürzer und einfacher. Hat Haydn etwa das Niveau gesenkt, 
um verständlicher zu werden? Charles Johnston formuliert es so: “Das Op. 33 lässt nach wie vor in allen Dingen 
Haydns überlegenen Musikgeschmack erkennen, doch kommt er nun im Gewande der ‘Kunst, die Kunst verbirgt’ 
daher, die er in den nachfolgenden Quartetten und Sinfonien immer mehr verfeinern sollte.”
Der entspannte erste Satz enthält die Atmosphäre des unbeschwerten Gebens und Nehmens eines Gesprächs, 
durch die sich der Zyklus op. 33 insgesamt auszeichnet, wobei praktisch alles aus der geselligen Eröffnungsfigur 
entsteht: es ist dies ein locus classicus der berühmten Haydn’schen Monothematik, wo eine einzige Idee ausreicht, 
einen abwechslungsreichen und originellen Satz zu gestalten. Zu Beginn der Durchführung wird der erste Takt des 
freundlichen Themas in ein enges polyphones Netz mit jener vermischten Differenziertheit und luftigen Leichtigkeit 
eingewoben, die für das op. 33 so typisch sind.
Das Scherzo ist ein österreichischer Bauerntanz, ein sogenannter Schuhplattler, mit schweren Akkordwiederholungen, 
die das Fußstampfen begleiten. Muntere ländliche Energie geht Hand in Hand mit Haydn’schem Humor: zu 
Beginn wird die erwartete 4-plus-4-Takte-Phrasierung verschlagen mit einer chromatisch angehauchten zweitaktigen 
Violinphrase unterbrochen. Mozart scheint sich diesen Satz als Vorbild für das Menuett seines Es-Dur-Quartetts, 
KV 428, genommen zu haben. Im Trio liefert die erste Violine eine lebhafte Nachahmung eines österreichischen 
Dorffiedlers samt wunderbar vulgärer Glissandi, die von den peniblen Herausgebern des 19. Jahrhunderts tunlichst 
vermieden wurden. Inmitten all dieser Frivolität sorgt der dritte Satz, Largo sostenuto, für eine gewisse Gesetztheit. 
Er beginnt—zum ersten Mal im Haydn’schen Quartettoeuvre—mit einem feierlichen Duett zwischen Bratsche und 
Cello, bevor die beiden Geigen die Melodie wiederholen und zeitweise von schläfrigem Cello- Grummeln gedämpft 
werden. Bei jedem Wiedererscheinen dieser wunderschönen Melodie, die durch rhetorische Ausbrüche getrennt sind, 
reichert Haydn die Textur an: zunächst in einem Trio, wobei die Melodie von der zweiten Geige übernommen wird, 
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und schließlich im vollen Quartettklang, in dem die Bratsche aus den grummelnden Sechzehnteln einen wunderbar 
beredten Kontrapunkt spinnt.
Der komische Zerfall des Themas in dem quirligen Tarantella-Finale von Nr. 2 in Es- Dur, das dem Hörer mehrfach 
sein Ende vorgaukelt, um dann weiter fortzufahren und am Ende noch einmal die Anfangsphrase im Pianissimo zu 
wiederholen, hat den Beinamen „Der Scherz“. Angeblich komponierte Haydn den Schluss in dieser Weise, um eine 
Wette zu gewinnen, bei der er behauptet hatte, dass die Damen immer zum Reden anfingen, bevor die Musik zu Ende 
sei. Sein unerhörtes Täuschmanöver kann auch heute noch Hörer beider Geschlechter verwirren. (Clara Schumann 
berichtete, wie sie nach einer Aufführung durch das Joachim Quartett laut auflachte.)
(Richard Wigmore © 2013 Deutsch: Viola Scheffel)

Wolfgang Amadeus Mozarts direkte Reaktion auf Haydns Opus 33 sind seine sechs Haydn gewidmeten Quartette, 
von denen 1784 mindestens fünf fertig waren. Was Haydn begonnen hatte, setzte Mozart mit diesen Werken auf seine 
Weise fort: die sechs Quartette weisen eine Vollendung
in Tonsprache, Motivik und musikalischer Balance auf, wie sie auch bei Mozart vorher noch nicht
erreicht war. In seinem wunderschönen Widmungstext an Haydn schreibt Mozart 1785:
»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«
(Johannes Gebauer)
Es ist ein Zeugnis von uneingeschränkter musikalischer und persönlicher Freundschaft und höchstem gegenseitigen 
Respekt. Von Haydn, so behauptete Mozart, habe er gelernt “wie man Quartetten schreiben müsse”. Gerade weil 
das Vorbild Haydn so mächtig war und eine Quartett-Sammlung wie Haydns op. 33 solche Maßstäbe setzte, tat 
Mozart sich in den Jahren 1783/4 mit eigenen Quartetten schwer und vermerkte, dass sie die “Frucht einer langen und 
mühevollen Arbeit” (lunga e laboriosa fatica) gewesen seien. Als der Vater Leopold Mozart später nach Wien kam, hat 
er Haydns viel zitierten Ausspruch der Nachwelt überliefert: “Ich sage Ihnen vor Gott als ein ehrlicher Mann: Ihr Sohn 
ist der größte Komponist, den ich von Person und dem Namen nach kenne.”
Das Streichquartett B-Dur KV 458 von Wolfgang Amadeus Mozart erhielt seinen Beinamen “Jagdquartett” wegen des 
Beginns des ersten Satzes mit einem Thema aus Dreiklängen im 6/8-Takt, einer zum Jagen auffordernden Musik. Es 
ist nicht verbürgt, dass Mozart selbst diesen Beinamen verwendete. Mozart beherrscht auch das Leichtere, Freundliche. 
Das zeigt das B-Dur Quartett. “Und doch wird die Jagdmotivik im Kopfsatz nicht überbetont. Im Menuett verbinden 
sich die Ernsthaftigkeit der melodischen Linie im knapperen Hauptteil und tänzerische Heiterkeit im Trio. Zentrum 
des Werks ist mit seiner Intensität das Adagio, bevor das Finale an die heitere Grundstimmung des Kopfsatzes anknüpft. 
Auch dieser Satz ist eine Reverenz an Haydn. Mozart hatte den Satz zuerst imitatorisch kanonhaft beginnen wollen, 
um ihn dann von jeder spürbaren “schweisstreibenden Arbeit” zu befreien. Vielleicht ist es das, was er mit der “lunga e 
laboriosa fatica” meinte: So lange feilen, bis das Schwere nicht mehr spürbar ist.”
(kammermusik.org)
Franz Gleißner, “hortulani fil. Neostadiensis Lobkowitziensis” (Sohn des Hofgärtners im Lobkowitzischen Neustadt), 
ist der jüngste der drei gespielten Komponisten. Bis heute wird er meist im Zusammenhang mit Mozartausgaben, 
dem Köchel-Verzeichnis und Alois Senefelder, dem Erfinder des Lithographischen Drucks genannt. Als Einziger (!) im 
damaligen München erkannte er frühzeitig die Vorteile des neuen Druckverfahrens, das er sofort übernahm, um damit 
wesentlich billigere Notenausgaben zu erstellen. Dies trug ihm nicht nur in München, sondern auch später in Wien 
den Groll und die Feindschaft der Kupferstecher ein.
Gleißner war ebenso ein überzeugter Mozartverehrer. Diese Haltung manifestiert sich in den Melodien vieler seiner 
Kompositionen, in Bearbeitungen (Gran Partita in B-Dur, KV 361) und Mozart-Zitaten (Idomeneo) z. B. in zwei 
Litaneien. Als junger Mann hat er am 29. Januar 1781 die Idomeneo-Aufführung im Residenz-Theater in München 
sicher miterlebt. Zu dieser Zeit (1779– 1782) war er als “Studierender” im kurfürstlichen Gregorianum. Die Schüler 
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und Studenten wurden bei Opernaufführungen und in Kirchen musikalisch eingesetzt.
“Aus dem Schuljahr 1780/81 ist der Belegplan der Betten vorhanden, der anschaulich zeigt, wie die Aufteilung der 
Schüler und Studenten in den Dormitorien aussah” (Benedict Mario Röder).
Mozarts letzter Besuch in München erfolgte im Oktober/November 1790. Auf Bitte des Kurfürsten gab er zu Ehren von 
König Ferdinand IV von Neapel-Sizilien ein Konzert im Kaisersaal der Münchner Residenz. Auch hier dürfte Gleißner 
als noch unbesoldeter Violonist der kurfürstlichen Hofkapelle teilgenommen haben. Ebenso trug er sich sofort an, die 
Handschriften Mozarts zu ordnen, die 1799 der Musikverleger Johann Anton André aus Offenbach von der Witwe 
Konstanze um 16000 Gulden erwarb. Nur einige Wochen vor dem Erwerb des Nachlasses hatte André zudem Alois 
Senefelder und Franz Gleißner nach Offenbach am Main verpflichtet. Gleißner sichtete den Nachlass und schuf die
Grundlage für das bekannte Köchelverzeichnis. Bei dieser Durchsicht der Noten hat er auch Quartette Mozarts geordnet 
und, das ist mit Sicherheit anzunehmen, diese Quartette auch musikalisch analysiert. Dabei wurde er wahrscheinlich 
zu eigenen Quartett-Kompositionen angeregt. Diese erscheinen als op. 13 aber erst nach dem Umzug nach Wien. Dort 
sollte Gleißner durch Eigenkompositionen und neue Notendrucke von Komponisten wie Krommer und Beethoven 
das Druckverfahren von Senefelder bekannt machen. Die erste Druck-Ausgabe der drei Quartette erfolgte bei »Vienne, 
Au magazin de l’imprimerie chymique imper: Roy: priv: dans la rue Singerstraße a la pome rouge No. 392« (Wien, 
Im Geschäft der chemischen Druckerei mit kaiserlichem und königlichen Privileg in der Singerstraße 392 beim roten 
Apfel). Das dürfte um das Jahr 1802/1803 gewesen sein. Senefelder schreibt in seinem Lehrbuch der Steindruckerei im 
zweiten Abschnitt von 1800 bis 1806: “Die Gleißnersche Familie kam in Wien an … und wir konnten ungesäumt zu 
drucken anfangen. Gleißner’s Symphonien waren unlängst in der Leipziger musikalischen Zeitung sehr gelobt worden, 
(die Recensionen erschienen am 5. Juni 1799) und er machte uns den Antrag, ein Paar von seinen Werken zum Probe-
Anfang in Druck zu nehmen, welches auch geschah”. Das dreisätzige Streichquartett wird heute nach circa 200 Jahren 
wieder aufgeführt. Hören Sie und lassen Sie die Musik eines noch wenig bekannten Komponisten, des in Neustadt a.d. 
Waldnaab geborenen Franz Gleißners, auf sich wirken.

Karl Heinz Malzer



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 65

2) “Eroica Variationen”

Das Konzert erinnert an die private Uraufführung der Symphonie „Eroica“ 1804 bei dem Fürsten 
Franz Maximilian Lobkowitz. Ludwig van Beethoven stand in enger Verbindung zu dem Fürsten 
und so widmete er ihm auch die dritte Symphonie. Bei der Uraufführung war auch war als Gast 
des Fürsten auch Louis Ferdinand Prinz von Preußen anwesend, selbst ein ausgezeichneter Musiker, 
und immer mit seinem Kapellmeister, Lehrer und auch Kumpan Jan Ladislav Dussek an der Seite.
Im Konzert erklangen die 15 Variationen mit Finale und Fuge in Es Dur op. 35, später „Eroica 
Variationen“ genannt, die inhaltlich und kompositorisch mit der Symphonie eng verbunden sind 
sowie Werke von Johann Ludwig Dussek.

„Eroica-Variationen“

Samstag 25. Oktober 2014
Altes Schloss

Foyer

Alena Hönigová, Hammerflügel Broadwood

Robert Schumann (1810 – 1856)

Intermezzo es moll

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Eroica-Variationen
(15 Variationen mit Finale alla Fuga) op. 35 in Es Dur

Jan Ladislav Dussek (1760 – 1812)

Sonate D-dur, op. 69 Nr. 3, Paris 1811 
Allegro maestoso brillante

Larghetto espressivo
Finale Chasse. Allegro scherzo
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V. Interpreti

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).

Ivo Anýž

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

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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V. Interpreten

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.

Ivo Anýž

Der Violist Ivo Anýž ist ein Musiker mit einem breiten stilistischen Spektrum und einer der 
wenigen Instrumentalisten, die erfolgreich das Spiel auf modernen und historischen Instrumenten 
kombinieren können.
Schon parallel zu seinem erstem Engagement im Orchester des Nationaltheaters in Prag war er 
Mitglied des Ensembles, von welchem viele ausgezeichnete tschechische Interpreten der Alten 
Musik stammen - Musica Bohemica.
Es folgte eine Periode, in der er sich auf Kammermusik konzentrierte; er wurde Mitglied der 
Ensembles Virtuosi di Praga, Slavík Quartett, Pro arte antiqua Praha und später wurde er beim 
Ensemble Antiquarius engagiert.
Heutzutage ist Ivo Anýž Mitglied des Sinfonieorchesters des Tschechischen Rundfunks. In dem 
Bereich der Alten Musik arbeitet er regelmäßig mit den Ensembles Collegium 1704, Musica Florea 
a Ensemble Inegal zusammen.

Markéta Cukrová

Mezzosopranistin Markéta Cukrová gehört zu den meistgefragtesten tschechischen Interpretinnen 
der Alten Musik.
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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.

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.)

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.
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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 

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.
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Raitis Grigalis

Dirigent a zpěvák Raitis Grigalis se narodil v roce 1975 v Rize, kde i vyrůstal a absorboval bohatou 
hudební kulturu a pověstnou lotyšskou tradici sborového zpěvu. Začátky jeho hudebního vzdělání 
jsou spojeny s hudební školou  Emilse Darzinse  (která se pozděli stala sborovou školou katedrály 
v Rize). Posléze vystudoval v Rize hudební Akademii (obor sbormistrovství, 1999). Již během 
studií účinkoval v mnoha souborech, včetně Rozhlasového sboru v Rize. Ještě během působení 
v Rize Raitis založil při kostele sv Petra vokální soubor, se kterým se věnoval historicky poučené 
interpretaci staré hudby.  V roce 1999 odešel Raitis do švýcarské Basileje studovat sólový zpěv na 
Schola Cantorum Basiliensis (1999-2004). Jeho učiteli zde byli Richard Levitt a Andreas Scholl, 
posléze spolupracoval na různých projektech také s  Evelyn Tubb, Anthony Rooley a Dominique 
Vellard.

Paralelně se sólovými angažmá je Raitis Grigalis členem různých souborů specializovaných na 
starou hudbu s nimiž koncertuje po celé Evropě, například  Ensemble Gilles Binchois (Dominique 
Vellard), Ferrara Ensemble (Crawford Young), Josquin Capella nebo White Raven. Jeho umělecká 
dráha je dokumentována na četných CD nahrávkách od středověké hudby až po hudbu raného 
romantismu.

Ilze Grudule

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

Anna Hlavenková

začínala zpívat v dětském chrámovém sboru, ze kterého přešla do Brixiho komorního sboru 
Teplice. Vystudovala konzervatoř v Teplicích a již během studia přijala nabídku souboru Musica 
Antiqua Praha zaměřující se na dobovou imterpretaci barokní hudby. S ním se zúčastnila celé řady 
významných evropských festivalů a natočila několik CD a televizních pořadů.

Pro svůj lyrický soprán a stylově čistou interpretaci se brzy stala vyhledávanou sólistkou i mnoha 
dalších souborů zaměřených na autentickou interpretaci barokní hudby (Musica Florea, Ad Vocem, 
Capella Regia Musicalis, La Vinciolina, atd.). Je zakládající členkou souboru Verba Chordis.
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Raitis Grigalis

Der Dirigent und Sänger  Raitis Grigalis  wurde 1975 in Riga geboren, wo er in der reich geprägten 
musikalischen Tradition und Chorkultur Lettlands aufwuchs.  Erste Schritte seiner  musikalischen 
Ausbildung  erhielt er in der Emils Darzins Musikschule (später -  Chorschule des Rigaer Doms). 
Anschliessend  studierte er an der Musikakademie seiner Heimatsstadt und erhielt dort 1999 
sein Diplom in Chordirigieren (Bakalaureus der Kunst). Parallel zum Studium kamen  erste 
Engagements, unter anderem beim  Rundfunkchor Riga. Grigalis gründete das Vokalensemble der 
St. Peters Kirche, wo er die historisch orientierte Musizierweise vorantrieb.

Im Jahre 1999 ging er nach Basel, wo er bis 2004 Hauptfach Gesang an der Schola Cantorum 
Basiliensis bei Richard Levitt und Andreas Scholl studierte. Später arbeitete er auch eng mit Evelyn 
Tubb, Anthony Rooley und Dominique Vellard in verschiedenen Projekten zusammen.

Neben seiner solistischen  Tätigkeit tritt Grigalis auch als Mitglied verschiedener Ensembles, wie 
Ensemble Gilles Binchois, Ferrara Ensemble, Josquin Capella und White Raven in Konzerten in 
ganz Europa auf. Zahlreiche CD- Einspielungen dokumentieren sein künstlerisches Schaffen. Sein 
Repertoire umfasst ein breites Spektrum, von Werken des Mittelalters bis zur Romantik.

Ilze Grudule

wird in Lettland geboren, wo sie an der Musikakademie Lettland Violoncello studiert. Während dieser 
ersten Studienzeit sollte die Begegnung mit dem Cellisten Philippe Mermoud (Genf ) entscheidend 
für ihren weiteren Werdegang sein. Nach ihrem Diplom entschliesst sie sich, bei Mermoud am 
Centre de Musique Ancienne de Genève Barockvioloncello zu studieren. Im Anschluss daran wird 
sie 2001 an der Schola Cantorum Basiliensis in die Klasse von Christophe Coin aufgenommen und 
schliesst 2004 mit dem Diplom für Alte Musik ihre Studien ab.  2004 gründet Ilze Grudule in Basel 
das Kesselberg Ensemble, das sich unter  anderem zum Ziel gesetzt hat, lettische Komponisten des 
Barock wieder  vermehrt in die Konzertsäle zu bringen. Weiter ist sie Mitglied des  Barockorchesters 
Capriccio Basel sowie des Ensembles Il Proteo.  Aufnahmen für den Deutschlandfunk, Chandos 
Records,  cpo, Symphonia, Philips Record dokumentieren  ihre Tätigkeit. 2005 gründet sie die 
Barockmusiktage Rezekne (Lettland) und unterrichtet seit 2008 als Gastlehrerin an der Alte Musik- 
Abteilung der Musikakademie Lettalnd in Riga. Internationale Meisterkurse an der Universität von 
Bogotà und der Musikhochschule Kiev runden ihre breite  Tätigkeit ab.

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 
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Jako sólistka těchto souborů vystupovala na řadě evropských hudebních festivalů ( Lufthansa 
Baroque Festival, Abbaye d´Ambronay, Pražské Jaro, Göttinger Händel-Festspiele atd.) spolupracuje 
s rozhlasem a televizí, natočila řadu tématických CD.
Ve své koncertní činnosti se reprezentuje bohatým repertoárem od renesančních písní až po evropské 
baroko a současnou hudbu předních českých autorů. Od roku 1994 se také věnuje písňové tvorbě 
20. století a lidové písni se souborem Musica Bohemica J.Krčka.
Pravidelně se zúčastňuje koncertních turné po Španělsku a mezi její tamnější vystoupení patří také 
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.

Alena Hönigová

Alena Hönigová vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité 
Mrázkové, Zuzany Růžičkové a generálbas u Václava Lukse. V letech 1999-2004 pokračovala ve 
studiu na Schole cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, 
generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje studium 
zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce „Haschirim ascher 
lischl’lomo“ od Salomona Rossiho.
V roce 2001 vyhrála se souborem „La Vinciolina“ cenu festivalu v Göttingen. Od téhož roku do 
roku 2009 působila na Schole Cantorum Basiliensis jako korepetitorka (nastudování dipl. koncertů, 
korepetice, speciální projekty).
V roce 2002 založila „Ensemble Muscadin“. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 
také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje 
(produkce a umělecké vedení). Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano 
nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Vystoupila například ve Villa Medici v Římě, 
v Instrumentenmuseum v Berlíně, hrála po japonskou císařovnu nebo absolvovala turné v Jižní 
Americe s Ensemblem Cronexos (Fr). Od roku 2004 do roku 2010 organizovala v Basileji úspěšnou 
koncertní řadu v kostele sv. Leonharda a v roce 2011 provedla cyklus koncertů na fortepiano v 
Wildtsche Haus v Basileji.
2011 - 2013 vedla pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním 
refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze, na něž v roce 2014 navázala festivalem „Hudební 
jaro u dominikánů“.
Od roku 2012 je též ředitelkou „Hudební léta v Jezeří“. Zde se dramaturgicky zaměřuje na 
Lobkovickou kapelu, která zde působila na přelomu 18. a 19. století. Uvedla zde několik novodobých 
premiér (J. L. Dusík, J. J. Rösler).
Alena Hönigová také přednáší a vyučuje na mistrovských kursech (2012 - cyklus přednášek pro 
cembalovou třídu pražské AMU, 2012 - v Bernu, 2013 a 2014 - Mezinárodní mistrovské kursy ve 
Valticích (cembalo) a 2014 - v Želivě (generálbas).
V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD „Seicento im 
Lombardei“ (2006 vydavatelství “Ars musici“), 2007 bachovské CD pro francouzský label „Edition 
du nopal“ a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho („Panclassics“, 
CH). 2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana Ladislava Dusíka („Koramant Records“, 
CH) a v současné době je nově na trhu CD s první nahrávkou Jommelliho kantát (Ensemble 
Muscadin, um. vedení Alena Hönigová).
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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 

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. 

Jana Chytilová

In Tschechien geboren, begann sie ihr Geigenstudium am P. J. Vejvanovský-Konservatorium in 
Kremsier und an der Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Brün, an der sie 
ihr Studium mit dem Titel “Magister of Art” abschloss. Im Anschluss an ein Austauschjahr an der 
Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, entschied sie sich in Deutschland zu bleiben und 
ihre Kenntnisse der Alten Musik und der Barockvioline imStudium mit Anton Steck weiter zu 
vertiefen. Meisterkurse brachten sie mit Künstlerpersönlichkeiten wie R. Podger, J. Holloway, S. 
Richie und L. U. Mortensen in Kontakt.

Schon während des Studiums began ihre rege Konzerttätigkeit mit verschiedenen Ensembles 
Deutschlands, der Schweiz und Tschechiens ( Musica Florea Prag, Collegium 1704, Concerto 
Köln,Cappella Coloniensis, Capella Augustina, La Cetra Basel).

Mit La Cetra erhielt sie die Auszeichnug Diapason d’Or für die Live-Aufnahme von Sartorios 
“Giulio Cesare in Egitto”. Sie ist Mitbegründerin des Quartetto Quadrifoglio, einem Ensemble 
das sich insbesondere mit der Interpretation klassischer Werke der tschechischen Musikliteratur 
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Alena Hönigová je autorkou řady vysílání ČRo Vltava (pětidílný pořad „Příběh Lobkovické kapely“, 
„Putování jedné melodie barokní Evropou“,“Vestiva i coli aneb umění zdobit“, „Mozartova Kouzelná 
flétna“, „Salamone Rossi“).

Jana Chytilová

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

Jiří Sycha

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

Daniel Issa 

narozen v Brazílii, nejprve vystudoval architekturu na univerzitě v São Paulo. Jeho zájem o zpěv ho 
pak přivedl do Švýcarska, kde získal diplom na Schole Cantorum basiliensis i Hudební akademii v 
Luzernu. Spolupracoval s řadou slavných souborů staré hudby, k jeho oblíbenému repertoáru patří 
např. Evangelista z Bachových Janových pašijí, Monteverdiho Mariánské nešpory, ale i 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.
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auf historischem Instrumentarium beschäftigt. Mit dem “Cadenza Ensemble” ist sie Preisträger bei 
verschiedenen Wettbewerben der Alten Musik Szene (5. Heinrich Schmelzer Wettbewerb Melk, 
Alte Musik-Treff Berlin).

Jiří Sycha 

Jiří Sycha absolvierte  die Fächer Geige, Chorleitung und Komposition am Kirchenkonservatorium 
in Kremsier (CZ). 2003 gewann er den Yamaha Preis und studierte weiter an der Staatlichen 
Hochschule für Musik in Trossingen (DE), wo er mit Auszeichnung das Studium „Barockgeige 
und historicher Aufführungpraxis“ abschloss. 

Er konzertiert regelmässig als Kammermusik- und Solo-Geiger mit den Ensembles Musica Florea, 
Collegium 1704, Hipocondria a Instrumenta musica. Er hat für den Tschechischen und Deutschen 
Rundfunk, sowie für nationale und internationale Labels aufgenommen. Seine Konzerttätigkeit hat 
ihn nach Deutschland, Italien, Rumänien, Kroatien, Litauen und Island geführt. 

Ausserdem widmet er sich der Pädagogik, Komposition und seine Leidenschaft gehört der 
Folkloremusik und Zigeunerfolklore (er hat mit der Zimbalistin Zuzana Lapčíková gearbeitet). In 
Tabor (CZ), wo er lebt, dirigiert er seit 2009 Kammerorchester Bolech.

Daniel Issa,

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, 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  igaro (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.
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Javier Hagen

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

Jaromír Nosek

Jaromír Nosek vystudoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze u prof. Miroslava 
Košlera a klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jiřího Kotouče. Od roku 2009 
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 
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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 zu den Festivals für  eue 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.

Jaromír Nosek

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 
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repertoáru. Je členem souboru Collegium Vocale 1704 a pravidelně koncertuje i s dalšími českými 
barokními soubory jako Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal či Capella Mariana. 
V minulých sezónách se sólově prezentoval rovněž na koncertech Plzeňské filharmonie či Filharmonie 
Hradec Králové, ale také spolupracoval s několika zahraničními soubory – např. Solamente Naturali, 
Les Talens Lyriques či Doulce Mémoire. Vystoupil na mnoha mezinárodních hudebních festivalech 
v Čechách i zahraničí – Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, 
Festival de Musique de la Chaise - Dieu, Dresdner Musikfestspiele, Settimana Musicale Senese, 
Festival de Sablé, Festival Alte Musik Zürich, Rencontres Musicales de Vézelay, Festival de Música 
Sacra de Bilbao atd.

Barbara Kusa

Profesorka sólového zpěvu na konzervatoři ve francouzském d’Arcueil, Barbora Kusa, pochází z 
Argentiny. Vystudovala sólový zpěv a sbormistrovství na hudební fakultě Pontificia Universidad 
Católica Argentina v Buenos Aires (2003). Od roku 2004 žije v Evropě. Na l’École Nationale 
de Musique de Pantin ve Francii vystudovala generálbas a cembalo ve třídách Alexe De Valera a 
Hélène Dauphin. Paralelně studovala sólový zpěv u Rolanda Seilera a Renaty Parussel v německém 
Würzburgu. Účastnila se řady mistrovských kursů (Monique Zanetti, Jean -Claude Malgoire, Max 
Von Hegmond, Jordi Savall a další). Od roku 2005 pedagogicky působí na hudební škole v Bry sur 
Marne a na konzervatoři d’Arcueil.

Těžiště repertoáru Barbary je ve staré hudbě, ale věnuje se i písňovému repertoáru a hudbě 20. 
století. Především v repertoáru barokní opery a oratoria je mezinárodně žádanou sólistkou.
Barbara spolupracuje jako sólistka s četnými soubory staré hudby po celé Evropě i v zámoří. Bohatá 
diskografie Barbary zahrnuje mimo jiné projekty Cusco, images de la cité perdue  (K617) a Selva 
Morale (Ambronay) se souborem Elyma, Le vœu de Louis XIII (Alpha) a  Un voyage au cœur 
des opéras de Lully  (K617) ve spolupráci s Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (dirigent 
Olivier Schneebeli), Tonos y Tonadas  (MA-recordings) se souborem La Chimera, Soleils Baroques 
(Ambronay) se souborem Les Paladins, Paz, Salam & Shalom  (Ambronay) se souborem Canticum 
Novum, A pie d’un verde alloro  se souborem Cronexos  a Le chant des poètes (Paraty) se souborem 
Entheos a další.

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 
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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.

Barbara Kusa

Die Sopranistin Barbara Kusa wurde in Argentinien geboren und studierte zunächst Chorleitung 
an l’Université Catholique Argentine, später Sologesang in Buenos Aires. Danach setzte sie ihr 
Studium in Frankreich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Cembalistin (bei Hélene Dauphin 
und Generalbass bei  Alex De Valera an École Nationale de Musique de Pantin) fort. Paralell 
studierte sie Sologesang bei Roland Seiler und Renata Parussel in Würzburg. Sie hat an zahlreichen 
Meisterkursen (u.a. bei Monique Zanetti, Jean - Claude Malgoire, Max Von Hegmond, Jordi Savall) 
teilgenommen.
Die große Bandbreite Ihres Repertoires reicht von der Alten Musik über Lied und Oratorium 
der Klassik und Romantik bis zur Avantgarde. Vor allem im Bereich der Barockoper und 
Barockoratoriums ist sie eine international gefragte Sängerin. 
Sie hat eine Reihe von Aufnahmen für renommierte Labels aufgenommen u.a. Cusco, images de la 
cité perdue (K617), und Selva Morale (Ambronay) mit Ensemble Elyma, Dir. Gabriel Garrido, Le 
vœu de Louis XIII (Alpha) und Un voyage au cœur des opéras de Lully (K617) mit Les Pages und 
Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Dir. Olivier Schneebeli, Tonos y Tonadas 
(MA-recordings) mit dem Ensemble La Quimera, Dir. Eduardo Egüez oder Soleils Baroques 
(Ambronay) mit Les Paladins, Dir. Jérôme Correas und Paz, Salam & Shalom (Ambronay) mit 
Canticum Novum, Dir. Emmanuel Bardon, A pie d’un verde alloro mit dem Ensemble Cronexos 
und Le chant des poètes (Paraty) mit dem Ensemble Entheos.

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, 
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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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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.
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VI. Inzerce a mediální ohlasy/ Reklame und Pressestimmen

www.hudebniletovjezeri.cz
www.zamek-jezeri.cz
http://www.kdykde.cz/calendar/pu/396347-hudebni-leto-v-jezeri-2014
http://www.kdykde.cz/calendar/pu/396346-hudebni-leto-v-jezeri-2014
http://www.kdykde.cz/calendar/pu/386104-hudebni-leto-v-jezeri-2014
http://www.kdykde.cz/calendar/pu/386108-hudebni-leto-na-zamku-jezeri
http://rekultivace.kr-ustecky.cz/akce/hudebni-leto-v-jezeri-414/
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/duchcov/1725-blizi-se-hradozamecka-noc-kde-si-pro-vas-
prichystali-na-dnesni-vecer-program
http://www.e-region.cz/volny-cas/clanek-4228-Tipy-na-vikend-8-az-10-srpna.aspx
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/kam-o-vikendu-horni-jiretin-zve-na-staroceskou-pout-
20140807.html
http://www.edecinsko.cz/kde-se-pobavit/1435-nejbohatsi-tipy-na-vikend-jsou-tu-hledani-
zameckych-duchu-formule-na-autodromu-i-zname-tvare
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.e-teplicko.cz/zpravy/duchcov/1725-blizi-se-hradozamecka-noc-kde-si-pro-vas-
prichystali-na-dnesni-vecer-program
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
http://www.npu.cz/hradozamecka-noc-2014/news/15018-hradozamecka-noc-na-jezeri/
http://www.polabskenoviny.cz/aktualne/hradozamecka-noc-je-za-dvermi
http://klickuspechu.cz/zabava/zabava/zamek-jezeri-znovu-rozezni-hudba-ze-slavnych-dob
http://www.news.sk/rss/clanok/2014/08/1965411/hudba-i-vyhled-ze-zamku-jezeri/
http://www.mesto-most.cz/virtuozni-violoncellove-skladby-a-krafta-a-l-van-beethovena/a-6627
http://www.mesto-most.cz/quot-eroica-variace-quot-zaverecny-koncert-letniho-festivalu-2014/a-
6628
http://stredni-morava.kam-za-zabavou.cz/stitek-jezeri-koncert-8874.html
http://m.oberpfalznetz.de/zeitung/127/4358781/
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4315261-127-gleissner-und-mozart,1,0.html
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Tisková konference k třetímu ročníku festivalu „Hudební léto v Jezeří“

ve středu 16. července ve 14 hod. v Presscentru Syndikátu novinářů ČR
Senovážné náměstí 23, Praha 1

Tisková zpráva

ČTK PROTEXT/Praha 28. července
http://www.protext.cz/zprava.php?id=21160

Zámek Jezeří znovu rozezní hudba ze slavných dob

V sobotu 2. srpna 2014 v 17 hod. proběhne zahajovací koncert třetího ročníku Hudebního 
léta v Jezeří. Letošní sezónu opět otevře opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera 
„Vrahem z pomsty“.

O všech srpnových víkendech zde budou ke slyšení díla skladatelů, kteří na Jezeří přímo působili nebo 
jsou se slavným obdobím zámku na přelomu 18. a 19. století úzce propojeni. Hudba Beethovena, 
Haydna, Krafta, Tomáška a dalších zazní v podání našich i zahraničních interpretů, hrajících na 
originální nástroje

František Maxmilián Lobkowitz, tehdejší pán lobkovických panství a muž skvělého rozhledu a 
vzdělání, miloval hudbu a nechtěl se spokojit s ničím druhořadým. Jakožto ředitel Vídeňských 
divadel byl schopen pro svou kapelu získat opravdu vynikající virtuosy i skladatele. Není náhodou, 
že právě zde zazněla premiéra Beethovenovy symfonie Eroica.

Dnes už zámek neobklopují jezera, ale těžební jámy, a možná o to silněji si návštěvník uvědomí jeho 
kouzlo. „Právě kulturní minulost činí z tohoto zámku skutečně výjimečné místo pro naši národní 
historii. Jistě je docela příznačné, že například učitel Antonína Dvořáka byl hudebně vyškolen na 
Jezeří“, říká ředitelka festivalu Alena Hönigová. Inspirace pro srpnové víkendy milovníků umění.
Bližší informace na www.hudebniletovjezeri.cz.
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ČRo Vltava/Telefonotéka/7. srpna  2014 v 09:50/100min./Veronika Paroulková

http://www.rozhlas.cz/vltava/host/_zprava/pozvani-veroniky-paroulkove-prijala-alena-honigova-
cembalistka-a-organizatorka-festivalu-hudebni-leto-v-jezeri--1380080

Zvukový záznam: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3181340

Alena Hönigová, cembalistka a organizátorka festivalu Hudební léto v Jezeří
 

Alena HönigováFoto:  zdroj: web Aleny Hönigové
První víkendový program má za sebou Hudební 
léto v Jezeří, srpnový festival, který pořádá již třetím 
rokem Spolek pro zvelebení staré hudby. Koncerty a 
představení probíhají vždy oba víkendové dny po celý 
srpen na Státním zámku Jezeří, který najdete na úpatí 
Krušných hor.

Podnět k 1. ročníku festivalu “Hudební léto v Jezeří” 
poskytla jedna dějinná událost: Na podzim roku 1806 
byl totiž hostem zámku Jezeří pruský princ Ludvík 
Ferdinand. Na návštěvu přijel v doprovodu svého 
kapelníka a blízkého přítele Jana Ladislava Dusíka.  
Princ Ludvík Ferdinand měl dvě velké záliby: vojenství 
a hudbu. Byl skladatel a výborný klavírista. Podle 
Beethovenových slov prý hrál “zcela neprincovsky a 
nekrálovsky - jako zručný klavírista”. Jana Ladislava 
Dusíka najal do svých služeb v době, kdy měl za sebou 
úspěšné putování po předních evropských centrech a 
proslavil se jako klavírní virtuos i skladatel.  Alena Hönigová

Ludvík Ferdinand si přál mít vedle sebe trvale dobrého hudebníka, který by s ním muzicíroval a 
radil mu při skládání. Toto jeho přání se naplnilo a společný zájem o hudbu a vztah poddaného a 
pána přerostl v přátelství.   

Jan Ladislav Dusík měl v té době za sebou úspěšné putování po Evropě, proslavil se jako virtuos i 
skladatel. Jeho život byl právě tak napínavý a plný zvratů jako jeho tvorba. Jeho životní osudy se 
křižují s cestami osobností, které psali světové dějiny; nechybí zde jména jako Napoleon či Marie 
Antoinetta, Vilém Oranžský nebo Bedřich Vilém II. i Kateřina II. nebo generál Suvorov.  
Stýkal se také s předními umělci své doby jako byl Joseph Haydn, Carl Philipp Emanuel Bach, Muzio 
Clementi nebo Ignaz Pleyel. Přímo ovlivnil také konstrukci klavírů slavné firmy Broadwood.  
Festival by rád připomenul umělecké úspěchy našeho slavného rodáka, přiblížili posluchačům jeho 
život i slavné období Zámku Jezeří.   

Do studia Telefonotéky přijde vyprávět a odpovídat posluchačům na jejich dotazy Alena Hönigová, 
hráčka na historické klávesové nástroje a zakladatelka Spolku pro zvelebení staré hudby.  

Autor:  Veronika Paroulková
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OPERA PLUS/2. 7. 2014 00:00 Lukáš Vytlačil

http://operaplus.cz/s-alenou-honigovou-o-hudebnim-lete-na-zamku-jezeri/

S Alenou Hönigovou o Hudebním létě na zámku Jezeří

Z úpatí Krušných hor shlíží do krajiny zámek Jezeří, jedna z někdejších rezidencí knížecí větve 
Lobkowiczů. Ačkoli byl zámek dlouho jen krok od svého zániku kvůli těžbě hnědého uhlí v 
povrchových dolech, ukusujících kdysi krásné podhůří, díky velkému úsilí správy zámku, 
místních obyvatel a mnoha dalších podporovatelů se rozlehlý komplex daří postupně opravovat 
a zpřístupňovat veřejnosti. Dokladem navracejícího se života je také festival Hudební léto na 
Jezeří, založený v roce 2012. Letos proběhne ve dnech 2.–30. srpna jeho třetí ročník.

Na počátku devatenáctého století bývalo Jezeří významným kulturním centrem, což byla zásluha 
především knížete Františka Maxmiliána Lobkowicze, který byl sám nadšeným a výtečným hudebníkem. 
Udržoval také kontakty s předními umělci té doby a řada z nich také působila v jeho službách. Jak vlastně 
vypadal hudební život na lobkowiczkém dvoře v té době?

Kníže Lobkowicz byl opravdu mimořádná osobnost s kontakty s tehdejší kulturní elitou. Jako ředitel 
vídeňských divadel měl skvělý přehled o evropském hudebním dění. Musel být také mimořádně 
zábavný člověk. Hraběnka Thürheimová, která na Jezeří často jezdila, ho ve svých pamětech nazývá 
největším hudebním bláznem. Hudebníci si tam prý podávali dveře a neustále se tam hodovalo. 
František Maxmilián zde také nechal vybudovat zámecké divadlo a zřídil si vlastní kapelu. Jako muž 
vytříbeného vkusu se nechtěl spokojit s žádnou regionální úrovní a angažoval zde opravdu výjimečné 
hudebníky. Není náhodou, že právě zde proběhla první soukromá premiéra Beethovenovy symfonie 
Eroica. Nechal také přeložit do češtiny Haydnovo oratorium Stvoření a sám v něm zpíval roli 
Rafaela.

Podpora umění byla ve šlechtických kruzích tehdy běžná, ale na našem území byla takto vysoká 
umělecká úroveň ojedinělá. František Maxmilián rozpoznal Beethovenovu genialitu, už když mu 
bylo dvacet let a na jeho objednávku a za jeho peníze vznikla řada skvělých skladeb. My Češi jsme 
velmi hrdí na naši hudební minulost, ale je třeba si uvědomit, že naši nejskvělejší hudebníci museli 
tehdy hledat práci v emigraci. Kníže Lobkowicz měl odvahu podpořit skutečně nové věci a věřil 
svému úsudku – takových lidí bylo a je u nás stále málo.
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srpnový víkend zde má zvláštní téma: 2. a 3. srpna zde uslyšíme Röslerovu operu, 9. a 10. srpna 
smyčcové a klavírní kvartety s berlínským Camesina Quartett právě od Beethovena a Haydna, ale 
i díla skladatelů, kteří na jejich tvorbu přímo reagovali. V sobotu 16. srpna zde vystoupí lotyšský 
zpěvák Raitis Grigalis s písňovým cyklem Vzdálené milé od Beethovena. Beethoven zbožňoval 
Goetheho poezii a jeho básně by byl rád zhudebnil. Při osobních setkáních právě v nedalekých 
Teplicích ale Beethoven Goethemu připadal poněkud podivný a zhudebnění svých básní přenechal 
raději Janu Václavu Tomáškovi. Tuto zcela odlišnou, ale neméně úchvatnou verzi uslyšíme o den 
později v podání Markéty Cukrové. Mohu ještě prozradit, že tajemství, kterými jsou tato dvě díla 
opředena, nebude vyprávět jen hudba a texty, ale budou ilustrována i obrazovými vjemy. V neděli 
24. srpna zde uslyšíme virtuózní violoncellové sonáty stálého člena lobkowiczké kapely Antonína 
Krafta, mimochodem také sólisty, pro kterého psali koncerty a sonáty právě Haydn a Beethoven. 
Zazní zde i skladby dalšího „Beethovenova“ cellisty Romberga a hudba Beethovena samotného v 
podání Ilze Grudule.

Závěrečným koncertem bych ráda připomenula někdejší slavné uvedení symfonie Eroica v zámeckém 
divadle. Atmosféra jejího vzniku a to, co autora k jejímu napsání inspirovalo, je tématem koncertu, 
který zazní na historickém nástroji Broadwood.

Rozhodli jste se také tento ročník znovu zahájit inscenací opery Jana Josefa Röslera Vrahem z pomsty, 
kterou začínal také loňský festival.

Hudba Jana Josefa Röslera mě vloni opravdu nadchla, právě tak jako práce se zpěváky a hudebníky, 
kteří se na projektu podíleli. Dějově je to parodie na italskou operu, ale to nevylučuje naprosto 
skvělou hudbu s polohami komiky, lyriky i opravdového dramatu. Celý ten proces od momentu, 
kdy jsem poprvé četla Röslerovo jméno a zjistila, že to není ten známý Antonio Rössler neboli 
Rossetti, přes hledání jeho hudby, přepracování šestisetstránkového manuskriptu až do chvíle, 
kdy jsme začali zkoušet, bylo opravdové dobrodružství. Jednotlivé postavy se začínaly „líhnout“ v 
osobách hlavních protagonistů Anny Hlavenkové (Isabella), Jaromíra Noska (Riccardo), Daniela 
Issy (Fernando) a Javiera Hagena (Bruno) přímo před mýma očima. Navíc Mirek Rovenský k tomu 
vykouzlil nejen scénu prakticky z ničeho (což byla vzhledem k našemu rozpočtu podmínka), ale i 
opravdu tvůrčí atmosféru. Tohle dobrodružství ještě není zdaleka u konce a já se moc těším na jeho 
další etapu.

Festival na Jezeří je vlastně od počátku tvým projektem a pracuješ na něm jako dramaturg i hlavní 
organizátor. Podílí se na něm ale také řada dalších lidí a organizací, které podaly pomocnou ruku k 
tomuto projektu.

Jedním z poslání festivalu je oživit skladby 
lobkowiczkých hudebníků. Se kterými jmény se 
setkáme v letošním programu?

Zazní zde hudba lobkowiczkého kapelníka 
Jana Josefa Röslera, která je pro mě 
opravdovým objevem, a samozřejmě zde 
nemůže chybět Beethoven a Haydn, favoriti 
Františka Maxmiliána Lobkowicze. Každý 



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 87

Zpočátku to byl jen nápad, kterému měla odvahu věřit kastelánka z Jezeří Hana Krejčová. Založila 
jsem tehdy Spolek pro zvelebení staré hudby (inspirovaný jménem spolku, v kterém aktivně působil 
právě František Maxmilián Lobkowicz a který měl v programu pozvednout hudbu, jež v českých 
zemích upadá… to mně přišlo dost aktuální). Bohužel nejsou našimi členy majetní čeští šlechtici, 
ale hned v nejtěžším prvním roce se nám podařilo získat podporu Česko-německého fondu 
budoucnosti. Později nás také opakovaně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Státní 
fond kultury České republiky i město Horní Jiřetín. Letos přibyla i podpora Fondu Ústeckého 
kraje. Tyto finance jsou pro nás velmi cenné a mým cílem je směřovat je výhradně zpět do umění. S 
prakticky nulovými organizačními a provozními náklady festivalu se tedy peníze skutečně promění 
v honoráře, cesty a ubytování pro umělce, což pokládám za velmi smysluplné, protože každé kvalitní 
angažmá je dalším krokem v životě jednotlivých interpretů.

Kromě standardních cest jste letos zvolili 
také cestu takzvaného crowdfundingu, díky 
kterému může festival podpořit jakýkoli 
zájemce.

Princip podpory našich institucí je 
založen na procentuální účasti na 
celkovém rozpočtu, což považuji za velmi 
smysluplné. Bohužel se mi nedaří získat 
pro projekt žádné české sponzory nebo 
mecenáše, což mě velmi mrzí a nechápu to. 
Navíc Státní zámek Jezeří skutečně zápasí 
o přežití, za úspěch se považuje oprava 

každého jednotlivého okna. Kromě několika zahraničních soukromých osob zůstává celá finanční 
odpovědnost za festival na mně. Jsem ale optimista a věřím, že je v Čechách hodně lidí, kterým 
na naší kultuře a hudbě záleží, jen zkrátka do této záležitosti nevidí nebo o ní neví. Založila jsem 
proto takzvaný crowdfunding projekt, což je forma financování, která se v mnoha zemích osvědčila 
a v které může malou částkou přispět každý, kdo chce pomoci. Odkazy na něj lze nalézt na našich 
stránkách festivalu Hudební léto na Jezeří.

Často slýchám názor, že peníze přece nejsou všechno. To je sice pravda, ale ze zkušenosti i z řady 
zahraničních produkcí musím říci, že jsou skoro všechno.

Mezi místními obyvateli si koncerty brzy získaly svoje posluchače, stejně tak často přijíždějí lidé ze 
vzdálenějších míst. Jaké máte s festivalem plány do dalších let?

Cílem celého našeho snažení je obrátit pozornost k zámku Jezeří, který není jen nádhernou 
architektonickou památkou, ale i významným místem naší hudební historie. Eroica v opraveném 
zámeckém divadle, po jejímž poslechu se hosté budou moci ubytovat přímo na zámku a projít se 
terasovými zahradami, které kdysi obdivoval Goethe. Koupit si zde noty s hudbou Röslera, ale i 
desítek dalších autorů, kteří se zde hráli. Navrátit do života a zachránit tento nádherný romantický 
zámek na úpatí Krušných hor, kde vždy zněla hudba, i pro budoucí generace. To jsou střípky snu, 
který se klidně může uskutečnit.

Děkuji za rozhovor. 



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz88

PARLAMENTNÍ LISTY.cz/8. 8. 2014
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pavel-Svoboda-poskytl-zastitu-festivalu-
Hudebni-leto-v-Jezeri-330119

Pavel Svoboda poskytl záštitu festivalu Hudební léto v Jezeří

Letošní ročník prestižního festivalu staré hudby Hudební léto v Jezeří, se uskuteční pod 
patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru 
Evropského parlamentu. 

Pavel Svoboda, sám aktivní hudebník, převzal záštitu nad festivalem, který se každoročně koná v 
zámeckých prostorách Jezeří - památky ohrožené povrchovou těžbou uhlí. (Těžba uhlí v okolí Jezeří 
byla příčinou zániku dvou vesnic a podstatné části zámeckého parku). Festival je věnován především 
staré hudbě českých i evropských mistrů, která je v České republice dosud málo propagována.

Pavel Svoboda dokonce osobně vystoupil ve sboru v nastudování komorní opery Vrahem z pomsty 
Jana Josefa Rösslera, kterou s umělci v režii Miroslava Rovenského nastudovala Alena Hönigová, 
přední česká cembalistka a hlavní protagonistka festivalu.

Festival, který si získává rok od roku větší oblibu u veřejnosti a prestiž v odborných kruzích, probíhá 
ještě do konce srpna každou sobotu a neděli. Na programu jsou díla Ludwiga van Beethovena, Jana 
Václava Křtitele Tomáška, J. Haydna a dalších.

Pavel Svoboda (Foto: Petr Kupka)
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OPERA PLUS/ 17. 8. 2014 23:15 Jindřich Bálek

http://operaplus.cz/hudba-i-vyhled-ze-zamku-jezeri/

Hudba i výhled ze zámku Jezeří

Zápisník Jindřicha Bálka (61) 

Festival Hudební léto na Jezeří nabízí to, co bylo jeho příslibem. Bylo tu možné zažít prvotřídní 
koncert v místě, na které jen tak nezapomenete.

Markéta Cukrová tu v neděli 17. srpna 
přednesla za doprovodu Aleny Hönigové 
písně, které na slavné básně Johanna 
Wolfganga Goetha zkomponoval Jan Křtitel 
Václav Tomášek. Český skladatel, který se 
těšil z příznivých slov slavného básníka na 
svou adresu, zhudebnil jak Krále duchů, tak 
Krysaře nebo Poutníkovu noční píseň. Výběr 
všech devíti písní byl velmi atraktivní. Nedá 
se sice přeslechnout, že to není Schubert, 
ale každá píseň má hudební salonní půvab i 
kompoziční nápad. Na závěr odpoledního 

koncertu zazněla kantáta Josepha Haydna Ariadna na Naxu… Kulečníkový sál na Jezeří má na 
podobnou produkci ideální akustiku, a tak při přednesu vyzněly intonační i dynamické nuance. 
Hlas Markéty Cukrové tu zněl čistě a přirozeně, naprosto stylově a se všemi výrazovými detaily. 
Člověk mohl jen litovat, že tento repertoár není známější a častěji uváděný.

Také doprovod byl dokonale 
stylový, na historický klavír, 
který si na Jezeří přivezla hlavní 
organizátorka – a také hlavní 
pravidelná účinkující. A krom 
toho, že historickému nástroji 
vdechla živý temperament i 
artikulační jemnost, koncert 
také improvizovaně uváděla.

Alena Hönigová pořádá festival 
třetím rokem a dramaturgií 
připomíná nejslavnější hudební 
kapitoly historie zámku. 
Zámecká kapela knížete 
Lobkovice tu hrála široký 

repertoár mnoha pozoruhodným osobnostem Evropy – Christoph Willibald Gluck trávil dětství v 
nedaleké hájovně, kde je ovšem dnes parkoviště…
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Koncert na Jezeří se koná ještě příští týden 24. srpna, a to ve znamení „Beethovenova“ violoncellisty 
Antonína Krafta. Pořadatelka píše: „Lobkovická kapela byla výjimečná především svým uměleckým 
obsazením. Františku Maxmiliánovi Lobkowitzovi, který měl jako ředitel Vídeňských divadel 
skvělé styky, se podařilo do ní angažovat opravdové virtuosy evropského formátu. Jedním z nich byl 
Antonín Kraft, violoncellista, který již dříve dosáhl skvělé kariéry jako sólista proslulé Esterházyho 
kapely, kde hrál pod taktovkou Josepha Haydna. Kníže Esterházy si Krafta velmi vážil a umožňoval 
mu koncertovat po celé Evropě.“

Samotná návštěva Jezeří, velkolepého 
zámku na svahu Krušných hor, ovšem 
působí i bez koncertu. Nejen samotný 
stav zámku, ale ještě o něco víc výhled 
do šachty pod ním. Jezeří je už od 
osmdesátých let symbolem zkázy 
severních Čech, ale i boje za to, aby zkáza 
nepokračovala. Díky práci kastelánky 
Hany Krejčové, která publikum osobně 
přivítala a na závěr předávala květiny, se 
dá na zámku dnes vidět kus dávné slávy 
i ten tvrdý a bezútěšný kus novodobé 
historie, který ještě zdaleka není za námi. 

Závěrečný koncert se pak uskuteční 30. 
srpna a má podtitul Eroica variace. Že tu 
měla první soukromou premiéru Eroica, se 
asi nedá doložit s potřebnou jistotou. Ale 
bohatství hudební historie tohoto místa, 
stejně jako záslužnost celého podniku, to 
nijak nezmenšuje. 
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Česká pozice/Lidovky.cz/ Domov/Petr Koudelka 23.8.2014

http://ceskapozice.lidovky.cz/chci-zjistit-proc-clovek-zaziva-stesti-pri-hrani-mozarta-pzo-/tema.
aspx?c=A140814_141343_pozice-tema_paja

Chci zjistit, proč člověk zažívá štěstí při hraní Mozarta

Sólistka na cembalo a fortepiano Alena Hönigová organizuje už třetí rok Hudební léto na 
zámku Jezeří – s doprovodným cílem vyrvat tento skvost navštěvovaný kdysi Goethem a 
hostící premiéru Beethovenovy Eroiky, ze spárů uhelné těžby. Nejen o hudbě rozmlouvala s 
Petrem Koudelkou. 

Alena Hönigová je umělkyně velmi aktivní. Působí ve Spolku pro zvelebení staré hudby v Čechách, 
učí na tradiční mezinárodní letní škole ve Valticích, provází cyklus barokní hudby u dominikánů v 
Praze, koncertuje na postních pátcích v kostele sv. Petra Na poříčí, hraje v zámečku Friedrichsfelde v 
Berlíně i ve švýcarské Basileji, kde studovala a vyučovala ve známé hudební instituci Schola cantorum 
basiliensis. Účinkuje rovněž na Želivském kulturním létě, cestuje s cembalem po Kolumbii, má na 
starosti již zmiňovaný festival na Jezeří...  

Kromě toho natáčí díla Bacha, Salamona Rossiho, Jana Ladislava Dusíka či naposled v originálním 
podání také opusy Niccola Jommelliho.

Vystudovala jste hru na cembalo na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Giedré Lukšaité 
Mrázkové a Zuzany Růžičkové a potom pokračovala postgraduálním studiem v Basileji. Jak 
jste se vlastně dostala k interpretaci staré hudby?

Ke staré hudbě jsem se dostala úplně náhodou, když mi bylo sedmnáct. Hrála jsem na klavír a 
jednou jsem se na jedné klavírní soutěži ocitla při přehrávkách cembala. První, co mě zaujalo, 
byl ten nástroj a jeho historie, skladby a interpretace, která se odvíjí původně od zpěvu. Mými 
nástroji se pak stalo kromě cembala i fortepiáno, kladívkový, historický klavír, pak klavichord a další 
nástroje, které jsou spojené každý s určitým obdobím hudební historie a také s uplatněním podle 
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místa v evropském prostoru.

Stará hudba není stará – měli bychom říkat spíš „raná“. 

Stará hudba není stará – měli bychom říkat spíš „raná“. Také v angličtině se to v této podobě 
objevuje častěji. Tehdy byla nová a dnes může být stejně nová nebo ještě novější.

Našel jsem k tomu dobrý citát z císaře Claudia: „Nejstarší věci byly krajně nové.“ Říkejme tedy raná 
hudba. Jak se taková hudba hraje? Slyšíme ji stejně, jako ji slyšeli tenkrát první posluchači? 

Samozřejmě, že máme z čeho čerpat. Jsou tady hudební nástroje té doby, přesné konstrukce, a 
potom zápisy skladeb. Podrobné popisy hraní, velmi obsažná literatura, protože tehdy tvůrce 
a adresáty rané barokní hudby a hudby raného romantismu bavilo psát traktáty o skladbách, 
jejich tématech i o interpretaci. 
U cembala jsou zvláště dobře zapsány „dramaturgické“ postupy skladatele, jeho myšlení a 
záměry. Také jsou zachovány změny v pojetí této hudby, nové trendy, které se měnily třeba i 
každých třicet let. Musíte se „trefit“, docílit souhlasu s původním záměrem. A když ne, můžete 
se dostat i do slepé uličky.

To je o hraní. Ale co přijímání této hudby?

Myslím, že pocity lidí se v podstatě nemění. Jako jsou stejné klíčové situace v životě, tak 
je i příbuzné vnímání rané hudby. K tomu se přidávají emoce, jež jsou v té které době pro 
posluchače důležité. Ale podstata je stejná – hudba totiž podle mého názoru na nás působí i 
čistě fyzicky a i člověk, který o hudbě nic neví, bude reagovat na dominantní téma hudby. 

„V barokní společnosti, kde se tato hudba provozovala, byli posluchači ,naladění‘, dokázali se v 
hudbě vyznat“

Máme to ve všech národních písničkách – je to instinktivní fyzikální nebo fyziognomické 
vnímání. Chvění strun, stavba nástroje počítá s těmito prvky hudební tvorby, jak se odrážejí v 
lidské psychice a přímo v lidském organismu. Jsou to vibrace, které zažíváme a které dokonce 
nutně potřebujeme.
V barokní společnosti, kde se tato hudba provozovala, byli posluchači „naladění“, dokázali se 
v hudbě vyznat. Také ji často přijímali a provozovali, tím se kultivovali, hudba patřila k jejich 
životu, hudba jim život vylepšovala a oni po ní doslova toužili, chtěli ji prožívat. Jinak – byla 
to jistě hlavně zábava. 
Ale tyto pocity a potřeba hudbu poslouchat se přenášejí stejně do naší doby. Řekla bych, že 
hodně standardních hudebních klišé – v dobrém slova smyslu, se objevuje i v současné hudbě 
a vytváří síť pro přijímání třeba barokních skladeb. Melodie nebo harmonické postupy jsou 
podobné.

Proč by se měla raná hudba hrát? 

Jeden důvod je ten, že geniálních skladatelů a dobrých tvůrců zase není tolik, a v baroku jich 
bylo docela hodně. Jsou to prostě dobré skladby a je dobré je slyšet. Objevilo se jich dost na 
české půdě – Dusík, Rösler, Vranický, jenom co bylo těch kolem lobkovické kapely, kterou se 



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 93

zabývám v souvislosti s Jezeřím! 
A k tomu přistupuje fakt, že současná doba není pro umění nijak zvlášť příznivá. Lépe řečeno, 
je znát velké hledání, v hudbě zvlášť a dnešní člověk se těžko orientuje. Proto potřebuje slyšet 
kvalitu. A zdá se mi, že emoce baroka jsou dobře přijímány, jsou nám blízké. Ale není to 
nic pro sto procent lidí. I deset procent bude stačit a takové umění by mělo mít všemožnou 
podporu.

A jak se tato společnost k tomu, o čem mluvíme, chová? Co si tom myslíte?

V Evropě jsou země, které tuto kulturní krizi překonaly, nebo překonávají. Líp než my. V 
Německu třeba je jasná zásada, či linie, která říká, že lidé umění a kulturu nezbytně potřebují. 
Takový názor tu chybí. Místo toho tu panují poměry, které dělají z umělce často krachující 
podnikatele.

Co je kritériem pro podporu umění?

Jednoznačně kvalita. U nás se často prosazují přes známosti amatéři, tvářící se jako 
profesionálové, a odpovědní činitelé si myslí, že je to jedno, hlavně, že „je kultura“.
Ale jedno to není, protože s tím stojí a padá skutečné umění a jeho opravdový význam. Když 
jsme zmínili císaře Claudia – ten například zakázal amatérské divadlo. Měl k tomu jistě důvod. 
Amatérismus, pokud není správně prezentován na své odpovídající platformě, nás stahuje ke 
dnu.
„Amatérismus, pokud není správně prezentován na své odpovídající platformě, nás stahuje 
ke dnu“
Množství „produkcí“ ještě nic neznamená, jestliže kvalitu nedokáže rozlišit ani kritika, která 
často vychvaluje efekt, atrakci, bulvár pro turisty.

A co znamená kvalitu?

Dobře se připravit, důkladně, mít na to čas. Skladba v mém oboru, dejme tomu půlhodinová, 
znamená sto hodin práce, cvičení, přehrávání. 
Jste výkonná umělkyně, tvůrčí člověk a zároveň organizujete hudební večery, cykly a festivaly, 
jako je Jezeří. Kam chcete dojít, co je vaším cílem?
Hrát, mít pohodu na to cvičit pět hodin denně, energii na kontakty s ostatními hráči, na 
vymýšlení projektů, baví mě i učit a zároveň studovat, i z pohledu svého nástroje, fortepiána, 
skvělé tvůrce minulosti, jejich geniální nápady i dobu, ve které žili. Beethovena, Mendelssohna, 
Schumanna, raný romantismus a rané baroko. Zjistit, proč člověk zažije pocit štěstí, když slyší 
nebo hraje Mozarta.
A váš cíl jako producenta festivalů?

Abych se nebála, že dostanu infarkt, když mi přijde poštou faktura nebo složenka.
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HARMONIE 9/2014 - Michaela Freemanová

http://www.casopisharmonie.cz/svet-opery/letni-operni-sezona-ve-valticich-znojme-a-jezeri-iii.
html

Letní operní sezona ve Valticích, Znojmě a Jezeří III. 

Zastávka třetí - Jezeří

Velký půvab mělo 2. a 3. 8. provedení komorní opery lobkovického kapelníka Jana Josefa 
Rösslera (1771–1813) Assassino per vendeta (Vrahem z pomsty), kterou bylo možné vidět a slyšet 
v transkripci a hudebním nastudování Aleny Hönigové a režii Miroslava Rovenského v rámci 
festivalu Hudební léto v Jezeří. I tady využili inscenátoři současné prvky – hned na začátku opery 
se diváci prostřednictvím filmových záběrů seznamují s tragickou historií loupeživého šlechtice 
Riccarda Medana (Jaromír Nosek), jenž vězní Isabellu (Anna Hlavenková), manželku janovského 
šlechtice Fernanda (Brazilec Daniel Issa), který zapříčinil Riccardovo neštěstí. Fernando se spolu 
se svým sluhou Brunem (Katalánec Javier Hagen) vydává svou choť osvobodit. Riccardo ho hodlá 
zavraždit; do obecenstva míří zřejmě ostře nabitým deštníkem, na konci se objeví s vytasenou 
orientální šavlí, aby byl vzápětí odzbrojen a zahnán pryč. Námětově, hudebně i režijně vtipný 
„Fidelio naruby“ se odehrává na miniaturním jevišti, pozůstávajícím ze dvojích kovových schodů a 
spojovací plošiny, žaluzie, která poslouží tu jako úkryt, tu jako promítací plátno, a stolu s telefonem 
staršího střihu a psacím strojem (v některých scénách efektně využitým jako bicí nástroj). Čtyři 
sólisté, malý hudební ansámbl (dvoje housle, viola, violoncello a kladívkový klavír), desetihlavý 
sbor, který komentuje děj a Fernanda k akci pobádající tajemný hlas v podobě černě oděného 
ducha se skleněným mečem v ruce – víc by se do nedávno zrekonstruovaného hlavního zámeckého 
salonu nevešlo. Početným publikem nadšeně kvitované výborné pěvecké a herecké výkony i celkové 
pojetí Rösslerova Vraha z pomsty by si zasloužily zaznamenání na DVD – stejně jako znojemská 
Platée a valtická Armida.
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Pianissimo/2014/4

http://www.zusklavir.jamu.cz/upload/Pianissimo/Pianissimo_cislo4.pdf

O Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích
a festivalu Hudební léto v Jezeří 

...
Hudební léto v  Jezeří. Proč zrovna Jezeří?
O zámku Jezeří nebo Eisenberg jsem četla ještě v době, kdy jsem byla v  cizině. Když dlouhou dobu 
nejste v Čechách, začnete mít zostřenou pozornost ohledně všeho, co se týká vaší země. Tehdy jsem 
připravovala CD Dusíka a obecně se zajímala o jeho dobu, současníky a souvislosti. Na přelomu 18. 
a  19. století vládl lobkovickým panstvím (a  tedy i  na Jezeří) kníže František Maxmilián Lobkowitz, 
který byl opravdu výjimečná osobnost. Byl to opravdu velký milovník hudby s  vytříbeným vkusem. 
Na svém oblíbeném zámku Jezeří nechtěl poslouchat nic druhořadého a  tak založil vlastní kapelu, 
nechal postavit zámecké divadlo a na koncertech se zde střídala operní i divadelní představení.
V  době, kdy většina našich skvělých hudebníků musela jít za prací do ciziny, to bylo skutečně 
ojedinělé. Osobně také podporoval Beethovena, jehož kvality poznal, už když byli oba mladíčci. 
Díky tomu se také zámek Jezeří může pyšnit tím, že zde proběhla první soukromá premiéra symfonie 
Eroica.

Měl kníže František Maxmilián i  hudební archiv, ze kterého nyní můžete čerpat inspiraci pro 
svá koncertní vystoupení?

Ano, lobkovický archiv obsahuje skutečné poklady a  je škoda, že je už delší dobu nepřístupný. 
Řada kopií je ale v  národní knihovně a  hodně not od lobkovických kapelníků je také na Pražské 
konzervatoři. Mnoho skladeb také naleznete v  různých knihovnách po Evropě. Hudební festival 
na Jezeří dokonce výhradně tvoří programy s  hudbou, která se zde přímo hrála nebo má úzkou 
vnitřní souvislost s tehdejším děním na Jezeří a s osobnostmi, které zde působily. Zpracovat celé 
toto období by byla jistě výzva pro celý tým odborníků. Letos zde již podruhé uvádíme například 
operu lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera. Při zkouškách se vždy znovu nadchnu, jak je to 
skvělá hudba a  nemohu uvěřit tomu, že jí doposud nikdo neznal.

Ptala se Věra Chmelová,
odpovídala Alena Hönigová
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Oberpfalzernetz.de  |  Von (hbl)  |  24.09.2014
Neustadt/WN

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4322133-127-gleissner-trifft-grossmeister,1,0.html

Gleißner trifft Großmeister

Camesina-Quartett verbeugt sich mit enormer Spielfreude vor dem Neustädter Komponisten

Die Blumen hatten sich die vier Streicher des 
Camesina-Quartetts beim Schlussapplaus redlich 
verdient. Bild: hbl

Eine große Frage bewegte viele Musikfreunde 
bereits im Vorfeld des von den Kulturfreunden 
Lobkowitz initiierten Konzertes im Alten Schloss: 
Wie kann ein Streichquartett von Franz Gleißner 
neben Werken von Mozart und Haydn bestehen? 
Die Antwort sei vorweggenommen: sehr gut, sogar 
absolut hervorragend.

Großen Anteil am überzeugenden Auftritt des 
großen Neustädters vor rund 70 Zuhöreren hatte 
das Camesina-Quartett mit Johannes Gebauer und 

Katja Grüttner (Violine) sowie Irina Alexandrowa (Viola) und Martin Burghardt (Violoncello). Sie 
musizieren ohne moderne Technik auf historischen Originalinstrumenten.

Mit großem Forschungsaufwand versuchen sie, sich der historischen Aufführungspraxis anzunähern. 
So erzeugen die vier auf den darmsaitenbespannten Instrumenten einen ganz eigenen Klang. Darauf 
muss sich der Zuhörer erst einstellen. Das aber wird schon bald mit einer neuen Klangwelt belohnt, 
die hervorragend zum Ambiente passte.

Genau aufeinander abgestimmt und in perfekter Harmonie kamen so die wundervollen Themen 
und Figuren im Jagdquartett KV 458 von Mozart zur Geltung. Die interne Harmonie im Ensemble 
offenbarte sich in vielfachen Blickkontakten, während sich die Streicher musikalisch die Bälle 
zuspielten. Um beim Fußball zu bleiben: Es gab keinen Fehlpass, jede Chance wurde verwertet.

Besonders dem letzten Satz von Haydns Streichquartett Es-Dur kam die hohe Präzision des 
Zusammenspiels zugute. Das ist auch nötig, um den einkomponierten Witz dieses sogenannten 
Scherzquartetts überhaupt rüberzubringen. Spontan konnten viele Zuhörer ein Lachen nicht 
unterdrücken - ein gelungener Abschluss.

Und dann war da noch Franz Gleißner mit dem Streichquartett B-Dur op. 13. Karl-Heinz Malzer aus 
Altenstadt hat es zusammen mit zwei weiteren Quartetten gleicher Opus-Zahl aus der Vergessenheit 
geholt und auf Basis der alten Quellen erstellt.Ein größeres Kompliment hätte Johannes Gebauer 
Gleißner kaum machen können, als er die Zugabe ankündigte: “Wir spielen noch einmal das 
Adagio, weil es so schön ist.” ES wäre schön, wenn auch die anderen Streichquartette Gleißners 
ihren Weg in die Konzertsäle fänden.
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Oberpfalzernetz.de

http://m.oberpfalznetz.de/zeitung/127/4358781/

Besondere Begegnung 

Alena Hönigová interpretiert Ludwig van Beethoven 

Die Schlosskonzerte in diesem Jahr enden mit einem Komponisten, der den Fürsten Lobkowitz 
sehr nahestand: Ludwig van Beethoven. Hierfür haben sich die Kulturfreunde Lobkowitz eine 
Künstlerin eingeladen, die bereits im vergangenen Jahr für Begeisterung sorgte: Alena Hönigová - 
am Fortepiano Broadwood. 

Das Konzert findet am heutigen Samstag um 20 Uhr im Foyer des Alten Schlosses in Neustadt 
statt. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es ab sofort in der Gärtnerei Steinhilber. 

Ludwig van Beethoven stand in enger Verbindung zum Fürsten Maximilian von Lobkowitz. Ohne 
seine finanzielle Unterstützung wäre dem Komponist nicht nach Wien gekommen, und so widmete 
er auch die Symphonie “Eroica”. Dieses Werk wurde in den Räumen des Palais Lobkowitz in 
Wien uraufgeführt, und so kommt es am 25. Oktober im Lobkowitz-Schloss zu einer besonderen 
Begegnung: Alena Hönigová erinnert an die erste private Einführung der Symphonie “Eroica” bei 
Franz Maximilian Lobkowitz im Jahr 1804. 

Damals war als Gast des Fürsten auch Louis Ferdinand Prinz von Preußen anwesend, selbst ein 
ausgezeichneter Musiker, und immer mit seinem Kapellmeister, Lehrer und auch Kumpan Jan 
Ladislav Dussek an der Seite. 

Für diesen wohl einmaligen Abend in Neustadt hat die Prager Künstlerin ein wunderschönes 
Programm zusammengestellt.

Oberpfalzernetz.de | Von Andrea Prölß  |  29.10.2014 
Neustadt/WN

https://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4362265-127-beethovens-ziemlich-beste-freunde,1,0.html

Beethovens ziemlich beste Freunde

Alena Hönigová bringt historischen Broadwood-Hammerflügel aus Prag mit

Sie waren ziemlich beste Freunde: Ludwig van Beethoven und Fürst Joseph Maximilian von 
Lobkowitz, Jan Ladislav Dussek und Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Vor gut 200 Jahren 
feierten die vier im kleinen, prominent besetzten Freundeskreis die Vorpremiere von Beethovens 
“Eroica”.

Einen “kleinen, aber feinen” Kreis von Musikfreunden begrüßte auch Bernhard Knauer am 
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Samstagabend im Foyer des Alten Schlosses. In der ehemaligen Lobkowitz-Residenz entführte 
die Pianistin Alena Hönigová - mittlerweile eine “gute Freundin” der Kulturfreunde Lobkowitz 
- in die Zeit um 1800. Programmatisch mit Werken der Komponisten Beethoven und Dussek, 
klanglich mit ihrem historischen Broadwood-Hammerflügel, den die tschechische Künstlerin aus 
Prag mitgebracht hatte.

Munter plaudernd verwies Alena Hönigová 
nicht nur auf die Besonderheiten ihres 
Instruments, sondern auch auf die 
Werkgeschichte von Beethovens “Eroica”-
Variationen. Bild: apl

Das Instrument reagierte etwas verschnupft und 
verstimmt, umso fitter zeigte sich die Besitzerin. 
Die Geschichte der “Eroica”-Variationen ist eng 
verbunden mit Beethovens dritter Sinfonie Es-
Dur, der sogenannten Eroica. Ob der böhmische 
Komponist Dussek tatsächlich bei einer dieser privaten 
Vorpremieren zugegen war, konnte die Interpretin 
nicht sicher beantworten. Interessant war ihr 
Schlaglicht auf das damalige Freundschaftsnetzwerk 
allemal.

Quicklebendig zeigte sich ihr musikalischer Vortrag. 
Energisch meisterte sie Beethovens Variationen, zuvor 
ein klangvolles Schumann-”Intermezzo”, lustvoll 
virtuos am Ende ihr Zugriff auf Dusseks Sonate 
D-Dur, op.69/3. Ein mitreißendes Werk, reich an 
Themen, brillantem Laufwerk und rumorenden 

Bässen. Und wer die schillernde Vita des trinkfesten und in Amouren verstrickten Böhmen kennt, 
der weiß, dass es auch hierzu allerhand zu erzählen gäbe.
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VI. Závěrečné vyúčtování/Schlussabrechnung

Hudební léto v Jezeří/ Musiksommer in Eisenberg
1 z 1
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95
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E F G H I J

Struktura nákladů/Kosten Kč EUR %
Honoráře/Honorare Jezeří 423 721 Kč 64,72%
Cesty/Reisekosten 30 860 Kč 4,71%

Ubytování/Unterkunft 56 935 Kč 8,70%

Reklama, propagace/Reklama 61 271 Kč 9,36%

Dokumentace/Dokumentation 40 000 Kč 6,11%
Ostatní/Andere 41 870 Kč 6,40%
Celkem/Suma 654 657 Kč 100,00%

Česko-německý fond budoucnosti 
(FB) 110 000 Kč 4 000 EUR 16,80%
MKČR 130 000 Kč 19,86%
Státní fond kultury (SFK) 85 000 Kč 12,98%
Horní Jiřetín (HJ) 80 000 Kč 12,22%

Fond Ústeckého kraje 35 000 Kč 5,35%
Spolek pro zvelebení staré hudby 138 657 Kč 21,18%
Dárci 76 000 Kč 11,61%
Celkem/Suma 654 657 Kč 100%

Struktura financování /Struktur der Finanzierung

1 z 1
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116
117

E F G H I J

Honoráře/Honorare 68 750 Kč 2 500 EUR
Transport Fortepiano 18 500 Kč 673 EUR
Ubytování/Übernachtung 1 100 Kč 40 EUR
Reisekosten 2 915 Kč 106 EUR
Celkem/Suma 91 265 Kč 3 319 EUR

Lobkowitzfreunde in Neustadt an 
der Waldnaab 44 165 Kč 1 606 EUR 48,39% LF
Česko-německý fond budoucnosti 
(FB) 27 500 Kč 1 000 EUR 30,13% FB

Spolek pro zvelebení staré hudby 19 600 Kč 713 EUR 21,48% SZSH
Celkem/Suma 91 265 Kč 3 319 EUR 100%

Struktura nákladů/Kosten

Struktura financování/Struktur der Finanzierung

Podzimní koncerty/ Schlosskonzerte in neustadt an der Waldnaab


