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I. Cyklus barokních koncertů

Od září 2011 probíhá v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí 
v Praze Cyklus barokních koncertů. Těmto koncertům je věnován vždy každý 
druhý čtvrtek v měsíci v rámci programů platformy Dominikánská 8.
V roce 2013 zde mohli návštěvníci slyšet umělecké výkony 27 umělců deseti 
národností (z České republiky, Německa, Švýcarska, Holandska, Lotyšska, Francie, 
Rumunska, Brazílie, Kolumbie a Izraele, Bulharska, Ruska a Rumunska). Interpreti 
z různých zemí spolupracovali na jednotlivých programech většinou s českými 
umělci. Programy často sledovaly liturgické téma daného období nebo se 
zaměřovaly na konkrétní duchovní téma obecného charakteru. Díla, která byla 
většinou psána na zakázku s daným obsahem, se snažíme posluchačům co nejvíce 
osvětlit. Důsledně překládáme veškeré cizojazyčné texty. Komentáře Aleny 
Hönigové a bratří dominikánů nebo rozhovory s interprety jsou součástí každého 
koncertu. Týkají se nejen obsahu, ale jsou prokládány epizodami a zajímavostmi 
souvisejícími se vznikem děl, životy skladatelů a dobovým kontextem. Často jsou 
provázeny i promítáním.
Způsobem podání těchto komentářů se snažíme vyhnout dojmu poučování 
nebo výčtu encyklopedických faktů - jsou spíše “mostem” pro ucho posluchače, 
orientačními body pro pozornost. Téměř na všech koncertech jsme uvedli díla 
barokních skladatelů, která jinak v Čechách nelze slyšet, zazněla i díla v novodobé 
premiéře. 
Tímto úsilím bychom rádi přinesli i špetku skutečného umění do centra Prahy, 
kde výrazně převažují „turistické koncerty“, na nichž se již 20 let hrají stále stejné 
skladby. Ke skutečnému umění patří to “nové”, a to i ve “staré hudbě”. Také umělci 
se rozvíjejí pomocí nových výzev a nastudování takovýchto programů je často 
časově i finančně velmi náročné. Jsme přesvědčeni, že uváděním a oceněním 
takovýchto programů nejen tříbíme vkus posluchačů, ale podporujeme i výkonné 
umělce.
Koncerty si našly své publikum, i když stále pracujeme na možnostech, jak oslovit 
větší množství lidí, což je limitováno délkou našeho působení, jakož i finančními 
prostředky vynakládanými na reklamu.
Na koncerty opakovaně reagoval Ćeský Rozhlas, Hudební rozhledy a časopis 
Harmonie.
Protože věříme, že vysoká úroveň provedení nejen podporuje sdílený obsah, ale 
je sama o sobě hodnotou a že kvalita není marnivým luxusem, držíme stále ceny 
vstupenek na skutečně lidové úrovni (230Kč/120Kč).
Letošní cyklus mohl proběhnout díky spolupráci s Dominikánským klášterem 
sv. Jiljí, který zajišťuje zázemí pro koncerty a dle možností i ubytování pro umělce. 
Dále díky spolupráci se zahraničními subjekty (Verein zur Förderung der Basler 
Absolventem SCB, Kesselberg Ensemble) a propojení s Hudebním létem v Jezeří 
a koncerty v Neustadtu an der Waldnaab (Česko-německý fond budoucnosti). 
Srdečný dík patří též soukromým dárcům.
Rádi bychom zde také srdečně poděkovali odboru církví Ministerstva kultury 
České Republiky, Státnímu fondu kultury České Republiky a za podporu 
jednotlivých akcí také Nadaci Život umělce a Úřadu městské části Prahy 1. 
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Fiori musicali  
aneb hudební květomluva Pietra Matthioliho
(C. Monteverdi, V. Galilei ad.)

In cordis Ensemble

čtvrtek 9. května 2013 v 19:30 hod.

Cantabo domino
Concerti ecclesiastici 
od Ludovica Viadany (1602)

Giovanna Urrutia – sopran
Sebastian Len – tenor
Iva Lokajíčková – barokní flétna
Oren Kirschenbaum – varhanní pozitiv

čtvrtek 13. června 2013 v 19:30 hod.
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Gabriela Eibenová – soprán
Ensemble Sporck
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Dominikánská 8
místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze 

Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách

Vstupné 230 / 120 Kč, rezervace na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 721676018.
Změna programu vyhrazena.

Hudební
večery

barokní refektář dominikánského kláštera
vstup z ulice Jilská 7a

čtvrtek 12. září 2013 v 19:30 hod.
Pocta J. K. Vaňhalovi
Johannes Gebauer, 
Irina Alexandrowna – klasicistní housle
Linda Mantcheva – violoncello
Alena Hönigová – fortepiano

čtvrtek 10. října 2013 v 19:30 hod.
J. S. Bach: Flétnové sonáty
Philippe Bernold, Jan Ostrý – flétny
Alena Hönigová – cembalo
Libor Mašek – violoncello

středa 13. listopadu 2013 v 19:30 hod.
Carlo Donato Cossoni (1623–1700)
– Il sacrificio di Abramo
Ensemble Kesselberg, um. vedení Ilze Grudule

čtvrtek 12. prosince 2013 v 19:30 hod.
Dialogy svatého Františka 
Della Ciaia, Marcorelli
Ivana Šedová – soprán
Richard Šeda – cornetto
Alena Hönigová – cembalo
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II. Návštěvnost a publicita

Pravidelně rozesíláme tiskové zprávy.

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

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

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

Koncerty v průměru navštívilo 50 posluchačů na každý koncert.
Nejvíce posluchačů přišlo na říjnový koncert flétnových sonát J. S. Bacha, který 
byl propojen s interpretačními kurzy.
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III. Jednotlivé koncerty
16. koncert cyklu - leden

Lednový koncert je věnován hudbě Leopolda Mozarta. Svědectví o něm jsou 
velmi kontroverzní. Většina z nás ho má asi díky filmu „Amadeus“ spojeného 
s nálepkou otce despoty a morouse. Názvy skladeb jako „Hudební sáňkování“ 
však svědčí o tom, že měl smysl pro humor. Byl bezpochyby člověk velkého 
kulturního rozhledu, vášnivě miloval literaturu a přírodní vědy, mezinárodně se 
proslavil svou Školou hry na housle.
Složil řadu krásných barevných symfonií, duchovních kantát, trií i klavírních sonát. 
Bohužel byla řada z nich v osobním vlastnictví a nedostala se do archívů a dnes 
je prakticky nemožné je dohledat. Několik jeho sonát však naštěstí vyšlo tiskem 
a ty se mu opravdu povedly. Stejně jako kantáty a písně, které zazní v podání 
mezzosopranistky Markéty Cukrové.

Snad právě neúspěchy v jeho životě (nedostudoval filosofii, prý pro „časté 
absence a nezájem“) zapříčinily, že se tolik snažil, aby jeho syn Amadeus měl 
stálé a jisté angažmá odpovídající jeho geniálnímu nadání, což vedlo k častým 
roztržkám a vzájemnému nepochopení. Nic však nesvědčí o tom, že by byl 
manipulativní, autokratický nebo svému synovi záviděl. Lednovým koncertem 
bychom rádi představili Leopolda Mozarta v realističtějším světle – jako skvělého 
muže, obdarovaného nadáním, vtipem, briskně ovládajícím skladatelské řemeslo. 
Nebude chybět ani promítání.
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Leopold Mozart (1719 – 1787)

An die Freude

Sonata č. 2 B Dur 
Allegro assai

Du wahrer Mensch und Gott (1755)

Sonata č. 2 B Dur
Andante

Komm, liebe Zither (1781)

Hudební sáňkování

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Abendempfindung (1787)

Leopold Mozart: Sonata 1 F Dur
Molto allegro

Andante
Presto – Andante grazioso – Presto – Andante grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart
Lied der Trennung

Děkujeme za laskavé zapůjčení německého 
dvoumanuálového nástroje Mietke z cembalové dílny Jan 

Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl – Bystřec.
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17. koncert cyklu - únor

výtvorům s obdivem vzhlížela celá Evropa, nebylo nic zvláštního. Tyto sonáty 
však zkomponovala žena a její opus 16 se tak stal první publikovanou sbírkou 
instrumentálních skladeb z pera něžného pohlaví.
Život této ženy je zahalen tajemstvím – v šestnácti letech totiž odešla do kláštera, 
kde strávila celý svůj život. A tak asi neměla mnoho příležitostí ani chuti starat se 
o své společenské PR. Víme o ní, že se jmenovala Isabella Leonarda, pocházela 
z bohaté a vlivné rodiny ze severoitalského města Novara, vzdáleného asi 
padesát km od Milána. V klášteře Uršulek zastávala různé pozice a určitou 
dobu i řídila klášter jako matka představená. Její jméno se ale přesto dostalo 
do povědomí široké veřejnosti - Lazaro Agostino Cotta (Museo novarese, 1701) 
napsal v knize představující nejvýznamnější osobnosti Novary: „Přestože může 
být Novara hrdá na řadu skvělých mužů všech možných profesí, nepostrádá ani 
ženy, které jí proslavily. Mezi nimi září jméno Isabelly Leonardy, a protože vynikla 
v hudebním umění, můžeme ji směle nazvat novarskou múzou par excellence.“
Isabella Leonarda nebyla jedinou ženou italské hudby 17. století, ale byla 
první ženou, která vydala tiskem instrumentální skladby. Jejími nejslavnějšími 
současnicemi byly Francesca Caccini a Barbara Strozzi - obě virtuózní 
zpěvačky, skládající výhradně světskou vokální hudbu. Jejich životy boří 
mnohá klišé o životě barokní ženy, i když byly nepochybně výjimkami. Jméno 
Francesca Caccini tak například stálo na nejvyšším místě medicejských 
výplatních listin pro hudebníky. Barbara Strozzi by svým nekonvenčním 
životem jistě vzbuzovala pozornost ještě ve 20. století. Nikdy se nevdala, ale 
měla čtyři děti, z toho tři z nich s přítelem svého adoptivního a patrně i 
pokrevního otce.
Každá z těchto dam zanechala po sobě nádhernou hudbu. Jejich díla jsou 
velmi rozdílná a originální a povšiml si jich i autor prvního francouzsky psaného 
hudebního slovníku Sébastien de Brossard. O Isabelle Leonardě napsal: „Díla 
vynikající a neporovnatelné Isabelly Leonardy jsou tak krásná a úchvatná a 
zároveň tak umná a moudrá, že mohu pouze litovat, že je nevlastním všechny.“

Únorový večer nás zavede do magického světa 
Isabelly Leonardy – dámy, jejíž hudba uchvátila 
celou Evropu, ale ona strávila celý život v klášteře 
severoitalského městečka Novara.

Její současníci jí nazývali „múza z Novary“ a 
existuje dobový sonet, kde je její talent přirovnáván 
k vojenské síle císaře Leopolda I.

Roku 1693 vyšla v Bologni tiskem sbírka dvanácti 
sonát pro 1, 2, 3 a 4 nástroje. To by v Itálii, která 
hýřila hudebními talenty a k jejímž kulturním 
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Isabella Leonarda (1620 – 1704)

Sonata terza op. 16

Vivo in paena o Jesu pro te op. 17 
(intavolatura sólového moteta)

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) 

Toccata ottava

Isabella Leonarda 

Sonata duodecima op. 16

Alessandro Grandi (1586 –1630)

(intavolatura sólového moteta)

Isabella Leonarda 

Sonata duodecima op. 16

Sonata prima op.16
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Děkujeme za laskavé zapůjčení německého dvoumanuálového nástroje Mietke 
z cembalové dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl – Bystřec.
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18. koncert cyklu - březen

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou 
pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době 
uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu 
přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a 
spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl 
Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.
Vznikla tak skladba složená z předehry, sedmi meditativních částí a jednoho 

dramatického kusu na závěr - „Terremoto“ (Zemětřesení). Toto úchvatné intimní 
dílo bylo ve velkém orchestrálním obsazení poprvé provedeno v roce 1787 
pod taktovkou autora a setkalo se s velkým ohlasem. Vzápětí ho Haydn také 
adaptoval pro smyčcový kvartet a v roce 1796 vydal oratorní verzi díla, právě tak 
jako autorizovanou verzi pro cembalo nebo fortepiano.

Po krátkém úvodu začíná první ze sedmi slov: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, 
co činí“ a dílo končí posledním slovem: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého 
ducha!“ 
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Joseph Haydn (1732 – 1809)
Sedm posledních slov Kristových, Hob. XX/1c

Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo 
fortepiano

L'Introduzione (Maestoso ed adagio)

Sonata I (Largo)
Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt

Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.

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

Sonata III (Grave)
Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!

Ženo, hle tvůj syn.

Sonata IV (Largo)
Eli, Eli, lama asabthani?

Bože můj, proč jsi mě opustil?

Sonata V (Adagio)
Sitio

Žízním.

Sonata VI (Lento)
Consummatum est!

Dokonáno jest.

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

Il terremoto (Presto e con tutta la forza)
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19. koncert cyklu - duben

In Cordis Ensemble je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím 
se na repertoár pro drnkací nástroje z 15. – 18. století. Úchvatné zvukové 
spojení trojřadé barokní harfy, loutny a theorby nechává znovu ožít díla, 
která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké 
technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto 
souboru.

Jejich dubnový program je opravdu jarní – je věnován květinám. Hudební 
květomluva, odhalující symboliku květin a dřevin, byla oblíbeným tématem 
hudby a poezie 16. – 18. století a byla odpradávna spojena s duchovním 
rozjímáním. Pořad je provázen čtením o jednotlivých rostlinách z renesančního 
herbáře Pietra Matthioliho, C. Monteverdi, V. Galilei ad.
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Fiori musicali 
Hudební květomluva

In Cordis Ensemble:

Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa a zpěv
Jan Krejča – theorba a barokní kytara

Miloslav Študent – arciloutna, barokní kytara a zpěv

Zahradnický balet
Ballet des Jardiniers - Anonym (17. stol.)

Narcis, Hyacint, Růže
L’Allegra - Ecco Filena - Girolamo Montesardo 1612

Kdouličková
Cotogniella Pizzicata - Antonio Carbonchi 1640

Listoví
Folia - Giovanni Colonna

Na probuzení
Capriccio detto lo Svegliatoio - Bellerofonte Castaldi 1622

Kvetoucí
Florida Corrente - Bellerofonte Castaldi 1622

Vavřínová
Laurina Corrente -Bellerofonte Castaldi 1622

Větřík kvítím pohupuje
Ecco di dolci raggi - Claudio Monteverdi 1632

Krásná ještěrka
La Bella Lisarda - Corrente - Andrea Falconiero 1650



barokní refektář dominikánského
kláštera, vstup z ulice Jilská 7a

čtvrtek 10. ledna 2013 v 19:30 hod.
Leopold Mozart:  
Hudební sáňkování 
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 14. února 2013 v 19:30 hod.
Isabella Leonarda (1620 - 1704):
La Musa novarese
Magdaléna Malá – barokní housle
Richard Šeda – cornetto
Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 14. března 2013 v 19:30 hod.
Sedm posledních slov
Originální verze oratoria Josepha Haydna 
pro sólové cembalo

Alena Hönigová – cembalo

hudební
večery

vstupné 230 Kč/120 Kč, rezervace na www.dominikanska8.cz  
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
změna programu vyhrazena

dominikánská 8
místo vzdělání a kultury 
při klášteře sv. Jiljí v Praze
a spolek pro zvelebení staré 
hudby v Čechách

Spolek pro zvelebení  
staré hudby v Čechách

barokní refektář dominikánského
kláštera, vstup z ulice Jilská 7a

čtvrtek 10. ledna 2013 v 19:30 hod.
Leopold Mozart:  
Hudební sáňkování 
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 14. února 2013 v 19:30 hod.
Isabella Leonarda (1620 - 1704):
La Musa novarese
Magdaléna Malá – barokní housle
Richard Šeda – cornetto
Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 14. března 2013 v 19:30 hod.
Sedm posledních slov
Originální verze oratoria Josepha Haydna 
pro sólové cembalo

Alena Hönigová – cembalo

hudební
večery

vstupné 230 Kč/120 Kč, rezervace na www.dominikanska8.cz  
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
změna programu vyhrazena

dominikánská 8
místo vzdělání a kultury 
při klášteře sv. Jiljí v Praze
a spolek pro zvelebení staré 
hudby v Čechách

Spolek pro zvelebení  
staré hudby v Čechách

www.dominikanska8.cz
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

30

Nádherný Hyacint
La Hermosa Iacinta - Andrea Falconiero 1650

Kateřinka prvosenka čili k jaru klíč
Corrente la bella Caterina - Pietro Paolo Melli 1616

Jabloňové
Brando dicho el Melo - Andrea Falconiero 1650

Zlý trn
La Mala Spina - Corrente - Andrea Falconiero 1650

Hlemýždí
Capriccio detto Hermafrodito Bellerofonte - Castaldi 1622

Rumělková růže
Quella vermiglia Rosa - Sigismondo d’India 1609

Toccata čtvera ročních období
Toccata à 4 (stagioni) - Giovanni Maria Trabaci 1603

Vínová correnta
Corrente detta la Malvasia - Pellegrini 1650

Bílý květ
Il Bianco Fiore - Cesare Negri 1604

Nebeská lilie
Celeste Giglio - Fabritio Caroso 1582

Květinový tanec
Ballo del Fiore - Fabritio Caroso 1582

Fialce i tobě stejně běží čas
Filli dolce pastorella - Enrico Radesca 1616
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20. koncert cyklu - květen
Květnový koncert v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí je opět 
výsledkem spolupráce se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Scholy 
Cantorum basiliensis“. Jak už je pro tento světově proslulý institut typické, 
vystoupí na něm umělci z nejrůznějších koutů světa. Zpěváci Giovanna Urrutia 
a Sebastián Mariňo León z Kolumbie a varhaník Oren Kirschenbaum z Izraele. 
Českou notu celému výkonu dodá naše flétnistka Iva Lokajíčková.
Představí nám sbírku italského skladatele Lodovica Viadany „Cento concerti 

ecclesiastici“, která byla vydána krátce po přelomu století roku 1602. Přelomová 
není jen doba jejího vydání, ale i její název, v němž se vyskytují tenkrát naprosto 
pionýrsky použitá dvě slova, která doslova ovládla hudbu pozdějších dvou set 
let: „concerto“ a „basso continuo“. Přelomový byl i její vliv, protože kompoziční 
technika založená na užití bassa continua je jedním z hlavních pilířů baroka, 
a tehdy ojedinělé, spíše módní slovo „koncert“ se stalo běžným názvem pro tisíce 
skladeb. Zajímavá je též etymologie tohoto termínu: Jeho původ se dá odvodit 
buď od latinského „concertare“, což znamená soutěžit, předhánět se, trumfovat 
se. Anebo od italského slovesa, které se sice psalo úplně stejně, ale jeho dobový 
význam byl diametrálně odlišný – znamenalo totiž naladit se na sebe, souznít 
nebo sjednotit se.
Jednotliví interpreti se tedy budou vzájemně trumfovat a soutěžit o srdce 
posluchačů, ale budou muzicírovat i spolu jako jedna duše. A to se přece 
nevylučuje. 
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Lodovico Viadana (1560-1627)
„Cantabo domino“

Cento concerti ecclesiastici (1602)

Lodovico Viadana (1560 – 1627)
Duetto: Salve Regina

Duetto: Haec est vera fraternitas

Hunc preclarum diem

Ego autem sum vermis

Cantabo Domino

O Gloriosa Domina

Dario Castello (ca 1590 – ca 1658)
Sonata Prima

Lodovico Viadana
O Altitudo divitiarum

Decantabat populus Israel

Memento salutis auctor

Quem vidistis pastores

Duetto: Montes Goelbe

Duetto: O quam suavis est
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Salve Regina
mater misericordiae; 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et 
flentes 
in hac lacrimarum valle.

Eja ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte.
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende. O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria.

Haec est vera fraternitas
quae numquam potuit violari 
certamine;
Qui effuso sanguine secuti sunt 
Dominum,
contemnentes aulam regiam
pervenerunt ad regna caelestia.
Ecce quam bonum et quam 
jucundum habitare fratres in unum.

Hunc praeclarum diem
per orbem terrarum devota 
solemnitate celebremus.
Quem Melchior, Caspar et Balthasar 
Magi ab Oriente venientes stella 
duce coluerunt: et Christus recens 
natus in preaesepio adoratur. Itaque 
jubilemus et exultemus in eo in voci 
laudis et tuba orationis in psalterio, 
cantico, chordis et organo.

Ego autem sum vermis
et non homo;
opprobrium hominum et abjectio 
plebis. Omnes videntes me 
deriserunt me; locuti sunt labiis et 
moverunt caput. 

Cantabo Domino
in vita mea  psallam Deo meo  

Zdrávas Královno,
matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď 
zdráva! K tobě voláme, vyhnaní 
synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.

A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života 
svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, 
Panno Maria!

Toto je pravá bratrská láska,
která zvítězí nad rouháním tohoto 
světa.
Následovala Krista
a obdrží zářivé nebeské království.

Hleďte, jak dobré a krásné je,
když bratři žijí ve svornosti.

V tento překrásný den,
slavíme po celé zemi slavnost,
kdy přišli Kašpar, Melichar a 
Baltasar, mágové z Orientu, vedeni 
zářící hvězdou, aby uctili právě 
narozeného Krista.
A proto budeme jásat
a oslavovat ho,
chválou a modlitbami,
v žalmech, zpěvech,
tancem a hrou.

Já však jsem červ
 a ne člověk, potupa lidství, povrhel 
lidu. Všem, kdo mě vidí,
jsem jenom pro smích,
šklebí se na mě
a opovrhují mnou.

Budu zpívat Hospodinu
po celý svůj život, svému Bohu zpívat 
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quamdiu sum.
Jucundum sit ei eloquium meum
ego autem  delectabor in Domino.

O gloriosa Domina,
excelsa super sidera
qui te creavit provide
lactasti sacro ubere. 
Quod Eva tristis abstulit
tu reddis almo germine;
intrent ut astra flebiles
Caeli fenestra facta es.

žalmy, dokud budu. 
Kéž mu je příjemné moje 
přemítání! Hospodin je moje 
radost.

Ó Paní nad vše slavená, 
až nad nebesa zvýšená, 
ty toho, který stvořil tě, 
svým prsem svatým kojíš teď. 
Co Eva bědně ztratila, 
to vracíš synem vznešeným. 
By k hvězdám vešli ubozí, 
jsi otevřela ráje vchod. 

Tu regis alti janua
et porta lucis fulgida;
vitam datam per Virginem
gentes redemptae, plaudite.

Gloria tibi Domine
qui natus es de Virgine
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna secula. Amen.

 Tys širá brána královská, 
tys palác světlem zářící. 
Život, jejž Panna dala nám, 
spasení lidé, velebte! 
  
Buď, Kriste Pane, sláva ti, 
jenž jsi se z Panny narodil, 
i Otci, Duchu svatému 
do konce věčných věků všech! 
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Jak nesmírná je hloubka Božího 
bohatství,
jeho moudrosti i vědění!
Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy
a nevystopovatelné jeho cesty!

Celý Izrael zpíval;
Alleluia,
celé společenství Jakobovo společně 
zpívalo; Alleluia
a David je doprovázel na loutnu v 
chrámu páně.
Alleluia.

O altitudo divitiarum sapientiae
et scientiae Dei:
quam incomprehensibilia
sunt iudicia ejus 
et investigabiles viae ejus.

Decantabat populus Israel;
Alleluja
et universa multitudo Iacob canebat 
legitime; Alleluja
et David cum cantoribus citharam 
percutiebat in domo Domini ; 
Alleluja.

Memento salutis Auctor
quod nostri quondam corporis
ex illibata Virgine
nascendo formam sumpseris. 
Maria mater gratiae
mater misericordiae
tu nos ab hoste protege
et hora mortis suscipe. 
Gloria tibi Domine
qui natus es de Virgine
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna saecula. Amen.

Quem vidistis pastores? 
dicite, annunciate nobis

Původce spásy pomni jen,
že zrodem z lůna svatého
jsi z Panny přijal zároveň
podobu těla našeho
Maria, Matko milosti,
ó Matko dobrotivosti,
od ďábla ochraň v každý čas
a ve smrti se ujmi nás.
Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený Pannou nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.

Koho jste viděli, pastýři?
Řekněte nám, kdo se ukázal na zemi?
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in terris quis apparuit?
Natum vidimus et choros  angelorum 
collaudantes Dominum. Allekuja.

Montes Gelboe,
nec ros nec pluvia veniat super vos 
quia in te abjectus est clypeus 
fortium clypeus Saul quasi non 
esset unctus oleo.
Quomodo ceciderunt fortes in 
proelio? Jonathas in excelsis tuis 
interfectus est. 
Saul et Jonathas amabiles
et decori valde in vita sua
in morte quoque non sunt divisi.

O quam suavis est
Domine spiritus tuus
qui ut dulcedinem tuam
in filios demonstrares
pane suavissimo de caelo praestito
esurientes reples bonis
fastidiosos divites
dimittens inanes.

Viděli jsme dítě a sbory andělů,
jak chválí Pána, aleluja.

Hory v Gilbóe,
rosa ani déšť ať na vás nesestoupí ,
ať se v oběť nepozdvihuje
nic z vašich polí,
neboť tam byl pohozen štít Saulův, 
nepomazán olejem.
Jónatanův luk neselhal. 
Saul a Jónatan,
v životě hodni líbezné lásky,
neodloučili se od sebe ani v smrti. 

Ó, jak sladký je
Tvůj Duch, Pane,
Jeho něžnost ukazuješ
v darech svým dětem,
dáváš jim ten nejsladší
chléb z nebe,
abys nasytil hladové
a bohaté posíláš s prázdnou.



www.dominikanska8.cz
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

38

21. koncert cyklu - červen

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý 
den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají 
našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a 
texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým 
tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když 
slova nestačí, je zde hudba. Právě skládání hudby pro bohoslužbu bylo hlavní 
náplní barokních kapelníků a bohaté farnosti se předháněly v získání těch 
nejlepších. Vznikly tak slavné Bachovy kantáty a právě také cyklus kantát 
„Harmonická bohoslužba“ G. P. Telemanna, který je tématem červnového 
koncertu v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí.

Jejich texty v sobě nezapřou luteránského ducha, plného výtek a poučování, 
ale nepostrádají ani humor a jednotlivá slova jsou zhudebněna často velmi 
výmluvně, vpravdě melodramaticky. Jejich obsah je nepopiratelně aktuální: 
Nemáme se prý strachovat o materiální potřeby, ale důvěřovat, že vše se v 
dobré obrátí
Jejich hudba je nádherná a velmi nápaditá a má tu čarovnou moc nechat 
každého z nás zapomenout na ten osobní letošní rok - ať už je právě harmonický 
nebo ne.
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Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Wenn lsrael am Nilusstrande, TVWV 1: 1562

Izrael na břehu Nilu
(Ze sb. Harmonická bohoslužba, sv. III)

Recitativ - Árie – Recitativ - Árie

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Sonata G Dur pro flétnu a basso continuo

Adagio – Allegro – Adagio -  Boree – Menuetto

J. S. Bach (1685 – 1750)
Árie “Was Gott tut, das ist Wohlgetan” pro soprán a 

flétnu a basso continuo  z kantáty BWV 100

Georg Philipp Telemann
Sonáta f moll pro fagot a basso continuo

Triste – Allegro – Andante – Vivace

Wer sehnet sich nach Kerker, Stein und Ketten ,VWV 
1: 1594

(Kdo by toužil po vězení, tvrdém kameni a řetězech)
(Ze sb. Harmonická bohoslužba, sv. III)

Árie – Recitativ - Árie
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G. P. Telemann: Wer sehnet sich nach 
Kerker, Stein und Ketten, TVWV 1: 
1594
Text: Arnold Wilkens 

Am dritten Sonntage nach Trinitatis

1. Aria (Andante) 
Wer sehnet sich nach Kerker, Stein 
und Ketten, 
dem sonsten weiche 
Schwanenbetten
zu Diensten stehn? 
Wer rennet ohne Widerstand
den strengsten Feinden in die Hand? 
Die tun’s, die sích mit eiteln Sorgen 
qualen: 
die sinďs, die Feind und Fesseln 
selber wahlen 
und töricht aus der Ruh’ in Angst 
und Unruh’ gehn. 

2. Recitativ 
Ein Christ muss sich der Sorge billig 
schämen, 
wo dies, wo jenes herzunehmen? 
Er kennt ja den, der alle Welt 
versorget, nähret und erhält. 
Hört, was der Heiland spricht:
Seht nach den unbesorgten Heeren 
der Bürger
in der Luft, ob ihnen was gebricht! 
Sie säen nicht, sie ernten nicht, 
und euer Vater weiss sie dennoch zu 
ernähren. 
Seid ihr denn nicht viel mehr denn 
sie?
Ach, dies ermuntert meinen Sinn. 
Ihr Sorgen, fliegt zugleich mit jenen 
Vögeln hin! 
Wenn Ismael sích dort in Durst und 
Hitze quälet, 
so hört der Herr das Schreien dieses 
Knaben; 
sein Engel muss heruntersteigen 
und Hagar Ort und Quelle zeigen, 

G. P. Telemann: Kdo by toužil po vězení, 
tvrdém kameni a řetězech, TVWV 1: 
1594
Text: Arnold Wilkens 
Český překlad: Alena Hönigová

Třetí neděli po svátku Nejsvětější 
Trojice

1. Árie (Andante) 
Kdo by toužil po vězení, tvrdém 
kameni a řetězech,
když může spát v měkké posteli?
Kdo by se vydával krutým 
nepřátelům všanc bez odporu?
Dělají to ti, kteří se trápí marnými 
starostmi:
Ti se totiž vydávají do rukou 
nepříteli a sami si uvazují pouta a 
bláhově tak vyměňují vnitřní klid za 
strach a zmatek.

2. Recitativ 
Křesťan by se měl stydět, pokud si 
dělá starosti, pozn.2

kde vezme to nebo ono.
Zná přeci toho, který se stará o celý 
svět,
živí ho a zachovává.
Slyš, co praví Spasitel:
Podívejte se na ty bezstarostné 
ptáčky ve vzduchu,
jestli jim něco chybí!
Ani nesejí, ani nesklízejí
a přesto je jejich otec umí nakrmit.
Nejste vy, mnohem víc než oni?
Moji duši toto naplňuje důvěrou.
Starosti, odleťte spolu s těmi ptáčky!
Když Izmaele na poušti sužovala 
žízeň a horko, pozn. 3

také Pán slyšel jeho volání;
jeho anděl sestoupil na zem
a ukázal Hagar, kde najít pramen s 
vodou,
aby žíznící mohl ovlažit své hrdlo.
A nejen na naše existenciální starosti
má tento doktor recept,
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den dürren Gaum des 
Schmachtenden zu laben. 
Doch nicht fur Nahrungssorgen nur, 
fur alles andre, was uns fehlet, 
weiss dieser Arzt zugleich die Kur. 
Gott ist kein Mensch wie wir,
dem was unmöglich fällt;
wer Mut und Zuversicht nur 
felsenfest
auf seine Rettung stellt, 
der darf vor keinen Plagen, 
wie viel, wie gross sie sind, verzagen.
Wohlan, so will ich seiner Kraft und 
Huld mein ganzes Leben in Demut, 
Hoffnung und Geduld ergeben. 
Bis hierher hat mich Gott erhalten; 
der das vermocht, der mag auch 
ferner walten. 

3. Aria 
Nein, nein, du wirst mich nicht 
versäumen, 
Nein, nein, du hast auf meinen 
Zustand acht, 
versorgende Liebe, beschützende 
Macht. 
Kein Gram soll meinen Geist 
umfassen; 
ich lebe zufrieden und ruhe 
gelassen, 
solange deine Vorsicht wacht.

J. S. Bach: Kantate BWV 100
Aria
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er wird mich wohl bedenken;
Er, als mein Arzt und Wundermann,
Wird mir nicht Gift einschenken
Vor Arzenei.
Gott ist getreu,
Drum will ich auf ihn bauen
Und seiner Gnade trauen.

ale i na všechny naše ostatní bolesti 
a potřeby má vždy poruce vhodnou 
kúru.
Bůh není člověk, pro něhož může 
být něco nemožné.
Kdo je odvážný a skálopevně 
důvěřuje svému Pánu,
toho nikdy nepřemůžou žádné 
nesnáze,
byť by byly sebevětší.
A proto chci celý svůj život, 
pokorně a trpělivě důvěřovat
jeho síle a milosrdenství
Doposud mě Bůh ochraňoval,
bude-li chtít, bude tak činit i nadále.

3. Árie 
Ne, ne, ty mě nenecháš padnout,
ne, ne, ty na mě dáváš pozor,
pečující lásko, ochranná moci.
Žádný zármutek nezastíní mou duši,
žiju spokojeně a v pokoji,
dokud nade mnou bdí tvá 
prozíravost.

J. S. Bach: Kantáta BWV 100
Árie
Co Bůh činí, to je dobré.
Bude na mě myslet;
On - jako můj lékař a tvůrce zázraků, 
mi přece nepodá jed
namísto léku.
Bůh je věrný,
proto se na něj spoléhám
a důvěřuju jeho milosti.
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G. P. Telemann:
Wenn lsrael am Nilusstrande
TVWV 1: 1562
Text: Arnold Wilkens
Am siebenten Sonntage nach 
Trinitatis

1. Rezitativ 
Wenn lsrael am Nilusstrande
die schwersten Ziegel dulden muss,
wenn Babylon das Volk des 
ochsten zwinget und in die 
tiefste Knechtschaft bringet; was 
stellen beide zum Gewinn den 
schwitzenden gedrückten Sklaven 
hin? Verderben, Schmach und 
Bande! Nicht anders geht es dem,
der sich den Sünden weiht. 
Für alle seine Dienstbarkeit ist die 
Bezahlung Tod und Schande.

2. Aria 
Meidet diese Sklaverei! Fliehet 
diese Tyrannei! 
Wollt ihr euren Seelen raten. 
Scheut ihr Untergang und Hohn, 

G. P. Telemann:
Izrael na břehu Nilu
Text: Arnold Wilkens
český překlad: Alena Hönigová 
Sedmou neděli po svátku 
Nejsvětější Trojice pozn. 4

1. Recitativ
Když Izrael na břehu Nilu
musel vláčet těžké cihly pozn. 5,
když Babylon izraelský lid utlačoval
a uvrhl ho do otroctví,
co pak sklidil za mučení,
pot a ponižování?
Zkázu, hanbu a okovy!
Nejinak se povede tomu,
kdo svůj život zasvěcuje hříchu.
Odměnu za každou nectnou 
závislost
je smrt a hanba.

2. Árie
Vyhněte se takovému otroctví! 
Utečte této tyranii!
Poraďte svým duším.
Vyhněte se úpadku a výsměchu,
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scheuet ihr der Sünden Lohn, 
ach, so scheut auch ihre Thaten! 

3. Rezitativ 
Zu diesem Meiden zu diesem 
Fliehen hat Christi Herrlichkeit und 
Leiden uns Kraft verliehen. 
Dagegen soll zu dessen Werk allein 
so Seel’ als Leib von uns geheilíg’t 
sein. 
Ach ja, wen Könige in hohe Dienste 
nehmen der sehnt sich wohl nach 
Bauernarbeit nicht. 
Wer will sich denn zu Satans Dienst 
bequehmen, da Iesus, dem kein 
irďscher König gleicht, uns selbst an 
seine Hofstatt zeucht? Wie ungleich 
ist hiernächst der Lohn von beiden. 
Da jene nichts als Schand und 
Sterben durch ihre Dienstbarkeit 
erwerben, so mu der Dienst, zu 
welchem wir bereit, durch Gottes 
Gütigkeít uns eine bessre Frucht, 
ein schöners Ende geben. 
Die Frucht ist Heiligkeit das Ende 
jenes Leben. 

vyhněte se výdělku za své hříchy,
vyhněte se spáchání takových činů!

3. Recitativ
K tomu, abychom se dokázali
vyhnout tomuto prokletí,
nám propůjčila sílu Kristova sláva i 
utrpení.
Proto bychom mu měli oddat
svou duši i své tělo.
Kdopak by toužil po lopocení,
když ho svých služeb zvou králové?
Kdo by tedy chtěl sloužit Satanovi,
když Ježíš, největší z pozemských 
králů,
nás sám zve k sobě?

Jak neporovnatelná je odměna 
těchto dvou pánů.
Jeden odměňuje veškerou práci jen 
hanbou a smrtí,
u druhého sklidíme na konci 
mnohem lepší ovoce 
a čeká nás zcela jiný konec.
To ovoce je věčnost, ten konec je 
věčný život.



www.dominikanska8.cz
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

45

Poznámky:

1) Tato kantáta byla napsaná pro třetí neděli po svátku Nejsvětější Trojice, 
na níž připadal následující liturgický text. Básník z něho v textu této kantáty 
vychází.
1. list Petrův 5, 6-11
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! 
Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by 
pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude 
ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás 
povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, 
posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

2) Zde básník naráží na tento biblický text:
Matouš 6, 25-29
Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, 
co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je 
váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o 
jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si 
děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a 
pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna 
z nich. 

3) Zde opět básník navazuje na biblický text:
1. Mojžíšova, Genesis 21, 14-19
Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě 
na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi. Když voda v 
měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, 
co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ 
Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel 
z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel 
hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já 
z něho učiním veliký národ.“ Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s 
vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.

4. Aria 
Monarch der ganzen Kreatur! 
Ich will dir itzt und ewig dienen. 
Verzeihe meiner Schwachheit nur. 
Ist in der Zeit mein Dienst mit 
manchem Fehl verbunden, 
so freu ich mich auf jene Stunden,
wenn mit der sel’gen Ewigkeit
erst die Vollkommenheit 
erschienen.

4. Árie
Vládce celého stvoření!
Chci ti sloužit teď a navěky.
Promiň mi jen mou slabost.
I když je moje služba občas spojena
s nějakými nedostatky,
těším se na ten čas, až jednou v 
blažené věčnosti
zakusím dokonalost.
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22. koncert cyklu - září
Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana 
Křtitele Vaňhala (1739-1813). Přesně 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal i 
„hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje 
jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří 
pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil 
jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

Jeho klavírní kvartety zahraje Alena Hönigová na historický klavír Broadwood 
a členové berlínského Camesina Quartett. Ensemblu, který hraje na dobové 
nástroje a specializuje se historicky poučenou interpretaci a natočil vynikající 
nahrávku právě Vaňhalových pozdních kvartetů. Jejich název je odvozen od 
Camesina Haus. Zde se pořádaly proslulé kvartet-párty s Josephem Haydnem u 
pultu prvních houslí, Carlem Dittersem von Dittersdorf (2. housle), Wolfgangem 
Amadeem Mozartem (Viola) a Janem Křtitelem Vańhalem (Violoncello).
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„Pocta Janu Křtiteli Vaňhalovi“

Johannes Gebauer – housle
Irina Alexandrowna- viola

Linda Mantcheva – violoncello
Alena Hönigová – historický klavír

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

Allegro moderato - Adagio - Rondo. Allegretto

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

Allegro

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

Allegro – Largetto - Allegretto
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23. koncert cyklu - říjen

Bachovy první skladby pro flétnu jako sólový nástroj pocházejí z období, kdy 
Bach působil jako dvorní kapelník prince Leopolda v Cöthenu (1717 - 1723). 
Bach je složil pro francouzského flétnistu Pierre-Gabriela Buffardina (1690-1768), 
s kterým se poznal v Drážďanech roku 1717.
Princ Leopold byl, podle Bachových slov, mužem, který hudbu miloval 

a rozuměl jí. Svého kapelníka si velmi vážil. V Cöthenu Bach také potkal svou 
druhou o šestnáct let mladší ženu Annu Magdalenu. Bach zde prožil jedno 
z nejšťastnějších období svého života, které skončilo až svatbou prince Leopolda 
s jeho sestřenicí Friderikou, princeznou z Anhalt-Bernburgu, která pro hudbu 
neměla porozumění. 
V barokním refektáři je přednese špičkový francouzský flétnista Philippe Bernold. 
Jeho stylový záběr je velmi široký a jeho hluboký zájem o barokní hudbu ho 
vedl k úzké spolupráci s dirigentem Johnem Eliotem Gardinerem, jedním 
z průkopníků staré hudby.
Koncert je spojen s mistrovskými kursy na pražské konzervatoři a ostravské 
univerzitě ve třídě profesora Ostrého. Jan Ostrý se po studiích ve Francii také 
právě u Philippa Bernolda vrátil do Čech a z jeho znalostí, talentu a nadšení 
tak mohou profitovat i čeští studenti a posluchači. Je také duší této zajímavé 
spolupráce.
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Cyklus barokní hudby
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J. S. Bach: Flétnové sonáty
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J. S. Bach: Flétnové sonáty

Philippe Bernold - flétna
Jan Ostrý - flétna

Alena Hönigová - cembalo
Libor Mašek - violoncello

Sonáta e moll BWV 1034 pro flétnu a basso continuo
Adagio ma non tanto- Allegro – Andante - Allegro

Sonáta Es dur BWV 1031 pro flétnu a cembalo
Allegro moderato – Siciliana - Allegro

Toccata fis moll BWV 910
Ouverture, Allemande, Aria

Sonáta A dur BWV 1032 pro flétnu a cembalo
Largo e dolce - Allegro 

Sonáta G dur BWV 1039 pro 2 flétny a basso continuo
Adagio - Allegro ma non presto - Adagio e piano - 

Presto 
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24. koncert cyklu - listopad

Listopadový koncert v barokním refektáři prezentuje zcela nový objev z knihovny 
kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Osudy některých skladeb jsou právě tak 
spletité a podivuhodné jako samotné osudy lidí. Mini-oratorium „Abrahámova 
oběť“ od italského skladatele Carla Donata Cossoni mezi takovéto donedávna 
ukryté poklady patří.
Carlo Donato Cossoni se narodil roku 1623 do hudební rodiny sídlící 
u severoitalského jezera Como. Víme, že zastával ctihodné místo prvního 
varhaníka v bazilice sv. Petronia v Bologni a později kapelníka Milánské katedrály. 
Z jeho rozsáhlého díla bylo doposud objeveno asi 350 opusů.

Proč ve své závěti myslel právě na klášter v Einsiedeln, už se asi nedovíme. Jisté je, 
že v raně barokní době byl tento klášter významným kulturním centrem a sehrál 
velkou roli v kulturním transferu přes Alpy. Z pohledu dnešní doby internetu 
a rychlé komunikace je až k nevíře, jak se tenkrát umělecké novinky rychle šířily 
po Evropě.
Virtuosní vokální skladby uslyšíme v podání švýcarského Ensemblu Kesselberg 
pod vedením Ilze Grudule. Tento komorní soubor založili lotyšští absolventi 
Schola cantorum basiliensis. Mezinárodní respekt si získali prezentací hudby 
pocházející ze slavné barokní minulosti někdejšího hanzovního města Riga. 
Právě díky tomuto dnes již mezinárodnímu uskupení se sídlem v Basileji, zažívá 
svou renesanci i Cossoniho hudba.
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Carlo Donato Cossoni (1623-1700)
Il Sagrificio d’Abramo

a další manuskripty z klášterní knihovny 
v Einsiedeln (CH)

„Kesselberg Ensemble“ (Basel)
Camilla de Falleiro – soprán

Hugo Naessens –  alt
Joost van der Linden – tenor

Raitis Grigalis - baryton
Helena Zemanová, Daila Dambrauska –  

barokní housle
Claire Piganiol –  barokní harfa

Soma Salat-Zakariás – viola da gamba, violon
Marc Meisel – cembalo

Ilze Grudule – barokní violoncello a  vedení

Audite insulae. Tenore solo con violini

Il Sagrificio d’Abramo. Dialogo à 3 voci.
Anděl, Abrahám, Izák

Beatus vir. Basso solo con violini

Cur me tenetis. Soprano solo

Beatus vir. A quattro in fuga
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Audite insulae,
audite maria, montes, valles, fontes et 
colles, audite cantica.
Guadeant angeli, concinant spiritus, 
jubilent homines, et psallant 
animae.
Chori qui pervolant per caeli spatia 
de regis gratia en testes convolant.
Ergo porrigere cantus est dignius, 
sed cor corrigere adhuc est melius.
Alleluja.

Il Sacrificio d’Abramo
Abraham, Abraham!
Quae vox de caelo sonat?
Angelus Dei vocat.
Adsum: quid fieri iubes?
Tolle filium tuum unicum quem 
diligis, Isaac, vade in terram visionis 
et offeres eum Deoin holocaustum 
super unum montium, quem 
montravero tibi.
Ne dubita cor meum, imperium 
grande est. Sed iubet Deus. Isaac, 
puer mi, Isaac, fili mi, surge de 
somno. Isaac, dilecte mi, responde 
mihi.
Quis vocat me?
Abraham, pater tuus.
Adsum, genitor care. Quo, iubes 
ire?
Immolandum Deo super desertum 
montem: sic iubet Deus.
Venio.
Festinemus per silentia noctis.
Eamus, festinemus ad montem quo 
nos vocat Deus: per tenebras noctis 
eamus. Aspice, fili, sidera caelo fixa 
sereno: tot nostro e sanguine nepotes 
surgere concessit Deus. Mundi 
Rectorem, qui certa lege cuncta 
gubernat pronus adoro.
Iam nos apparet quo vocat Deus, 
iam surgit aurora, eamus. Hic locus 
sacrificii, hic immolandum Deo.
Ecce gladius, ecce ignis, ecce ligna 
holocausti: victima ubi est?
Tu victima, o puer es.

Poslouchejte mě, ostrovy,
slyšte mě moře, hory, údolí, říčky a 
kopečky, poslouchejte můj zpěv.
Andělé ať se radují, duch ať se rozjasní, 
lidé ať jásají a duše zpívají.
Podívej támhle! Sbory, které putují po 
celé šíři nebe, se slétají k sobě svědčit 
o králově milosti.
Proto je důležité zpívat chvalozpěvy, 
ale ještě důležitější dále zkrášlovat své 
srdce. Aleluja.

Abrahámova oběť
Abrahame, Abrahame!
Co je to za hlas, který zní z nebe?
To volá Anděl Boží.
Zde jsem, co mám učinit?
Vezmi svého jediného syna Izáka, 
kterého miluješ, odejdi do země Mórija 
a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na 
jedné hoře, o níž ti povím!
Nepochybuj mé srdce,
ten příkaz je ohromující,
ale je to Bůh,
kdo mi ho přikazuje.
Izáku, můj synu, vstávej,
můj milý, odpověz mi.
Kdo mě to volá?
Abraham, tvůj otec
Zde jsem, můj milý otče. 
Kam mi poroučíš, abych šel? 
Půjdeme obětovat Bohu na jednu 
osamělou horu - to poroučí Bůh.
Jdu tedy.
Běžme tichou nocí, pojďme k té hoře,
ke které nás Bůh volá. Spěchejme skrze 
temnotu noci. Podívej, můj synu, na ty 
hvězdy na klidném nebi: tak početné 
bude naše pokolení s Božím svolením.
Já ctím s pokorou vládce světa,
který vše řídí jistými zákony.
Už vidíme místo, na které nás Bůh volá, 
už je zde ráno, pojďme.
Zde je místo té oběti, zde ten který 
bude Bohu obětovat.
Zde je meč, zde je dřevo.
Kde je oběť?
Oběť jsi ty, ó dítě moje.
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Libenter morior hic sanguis meus 
effluat totus, si iubet Deus.
Submisse colla, claude oculos, amate 
puer, ne timeas ferrum.
Expecto mortem.
Quid titubas tremebunda manus? 
Recede paterna pietas. Terrae et caeli 
Creator, accipe holocaustum hoc 
sanguinis mei. confirma brachium 
meum: tibi haec victima cadat.
Parce, suspende ferrum: nunc 
cognovi quodtimes Deum. Quia 
fecisti rem hanc, iuravi per memet 
ipsum dicit Dominus: multiplicabo
semen tuum sicut stellas caeli.
Sic coronatur qui vincit se: iustus 
es, Domine. Non confundetur qui 
credit, qui sperat, qui diligit te.

Umřu rád, nechť teče moje krev, jestli 
to Bůh poroučí.
Skloň hlavu a zavři oči, moje milované 
dítě, neboj se toho nože.
Jsem připraven na smrt.
Proč váháš, moje třesoucí se ruko?
Stvořiteli nebe a země, přijmi oběť mé 
krve, dej mi sílu: tato oběť je pro tebe.
Buď milosrdný a zadrž: nyní vím,
že Boha ctíš.
Přísahal jsem proto, řekl Hospodin,
že tvé potomstvo rozmnožím jako 
nebeské hvězdy a jako písek na 
mořském břehu.
Takto je odměněn, ten kdo zvítězí sám 
nad sebou. Ty jsi spravedlivý pane. 
Ten kdo v Tebe věří, nebude žít ve 
zmatku.

Beatus vir
Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus
generatio rectorum benedicetur,
gloria et divitiae in domo ejus:
et justitia ejus manet in saeculum 
saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis 
misericors, miserator et justus.
Jucundus homo qui miseretur
et commodat, disponet sermones 
suos in judicio: quia in aeternum 
non commovebitur. In memoria 
aeterna erit justus, ab auditione 

Beatus vir (žalm 112)
Blaze muži, jenž se bojí Hospodina,
jenž velikou zálibu má v jeho 
přikázáních! 
Jeho potomci se stanou bohatýry 
v zemi, pokolení přímých bude 
požehnáno.
Jmění, bohatství má ve svém domě, 
jeho spravedlnost trvá navždy.
Ve tmách vzchází přímým světlo; 
Bůh je milostivý, plný slitování, 
spravedlivý. Dobře bývá muži, jenž se 
smiluje a půjčí a své věci spravuje dle 
práva: nezhroutí se nikdy,
spravedlivý zůstane v paměti věčně.
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mala non timebit. Paratum cor ejus 
sperare in Dominum confirmatum 
est, non commovebitur donec 
despiciat inimicos suos dispersit 
dedit pauperibus, justitia ejus manet 
in saeculum saeculi cornu ejus 
exaltabitur in gloria.
Peccator videbit, et irascetur 
dentibus suis, fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula 
saeculorum.Amen.

Cur me tenetis gloriae fallaces? 
Volo catenis solvere cor meum. Cur 
me ligatis compedes tenaces? Volo 
expedita properare ad Deum. Fac 
meus Domine hanc  misericordiam 
tuam ut solum te diligam; spes cordis 
mei, virtus animae meae solus es 
redemptio mea.
Est in caelis amor meus, volo ad 
caelum festinare.
Ah, nolite retardare dum me vocat 
sponsus meus. Me miseram dolens 
deficio Amore, langueo nec video te.
Sponse dulcissime ad isto carcere 
libera me ad hac exilio libera me.

Nemusí se bát zlé zprávy,  jeho srdce 
pevně doufá v Hospodina.
Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, 
jednou spatří pád svých protivníků.
Rozděluje, dává ubožákům,
jeho spravedlnost trvá navždy,
jeho roh se zvedne v slávě. 
Svévolník na to zlostně hledí,
skřípe zuby a odvahu ztrácí;
choutky svévolníků přijdou vniveč.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku,
i nyní i vždycky a na věky věků.Amen.

Proč se mě spoutáváte,
vy falešné chlouby?
Chci osvobodit své srdce od okovů.
Proč mě spoutáváte těžkými řetězy?
Chci spěchat vstříc Bohu.
Zalej mě svou milostí, pane, ať jsem 
svobodný.
Ty jsi naděje mého srdce, síla mé duše, 
ty sám jsi mé vysvobození. Moje láska 
je v nebi, proto si tam chci pospíšit.
Ach, nedržte mě, když mě volá můj 
ženich. Soužím se, láska mě trápí, 
protože po Tobě toužím, ale nevidím 
Tě. Můj sladký milý,vysvoboď mě z 
tohoto strašného vězení, odveď mě z 
tohoto vyhnanství.
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25. koncert cyklu - prosinec

Závěrečný koncert Cyklu hudebních večerů v Dominikánské 8 opět uvádí hudbu, 
která na českých pódiích zazní vůbec poprvé. Centrem večera je tajuplný sen 
sv. Františka z Assisi. Uprostřed jedné mystické noci má najednou velmi zvláštní 
pocit. „Je to snad fantom noci?“ ptá se sám sebe a snaží se zorientovat v míhajících 
se stínech. Dozví se, že k němu promlouvá sám Bůh a ujišťuje ho o lásce, naději 
a nadcházejícím světle. Který člověk v úzkých by si v hloubi duše nepřál takové 
ujištění.

Tuto legendu zhudebnil i italský skladatel Giovanni Francesco Marcorelli (1610-
1651), ale inspirovala i řadu malířů. V klávesové intavolaci za doprovodu obrazů 
ji uslyšíte právě na prosincovém koncertě.
Dalším autorem, který nás tento večer bude provázet je Azzolino Bernardino 
della Ciaja (1671-1755). Jeho cembalové sonáty hýří úchvatnými harmoniemi, 
ale jsou také virtuózní a efektní. V klávesovém repertoáru italské hudby jsou 
výjimečné právě postižením specifické zvukové krásy cembala.
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Azzolino Bernardino della Ciaja (1671 – 1755)
Sonata No.4, op. 4 **

Toccata – Canzone – Largetto – Allegro

Giovanni Francesco Marcorelli (1610 – 1651)
Dialog svatého Františka*

Azzolino Bernardino della Ciaja
Sonata No. 5, op. 4 **

Arpeggio – Canzone – Moderato – Maestoso

Antonio Vivaldi (1678– 1741)
Sonata in  D major, Op. 3, No. 9 ***

Allegro – Larghetto – Allegro

*úryvky v transkripci pro cembalo
**Sonate per cembalo con alcuni saggi ed altri contrapunti di largo e grave 

stile ecclesiastico per grandi organi, op. 4 (Rome, 1727?)

** dobová transkripce od Vivaldiho současnice Ann Dawson pro cembalo
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František: 
Je to fantom noci? Nebo snad božská moc? Je vůbec možné vnímat Boží varování 
a porozumět jim? Požehnaná noc, která dokáže vyjevit tajemství nebes. Šťastné 
srdce, které rozumí Božím proroctvím.
Zdá se mi to? Ale za co mám bojovat? Proč to trápení? 
Rozpoutám válku proti nepříteli, spojím se s Marsem, Se znamením kříže 
zvítězím.

Bůh:
Františku, to jsem já, kdo tě volá, ten který tě miluje. 
Temnota podlehne vábení světla. Poddá se věčnému Bohu, o synu, zaraduj 
se a doufej.
Jeruzalém tě neočekává. Sion, to klidné město, miluje rány lásky a bitvy 
ducha, ne zbraně a vraždění.

František:
Proto se budu obávat útoku démonů. Budu bezbolestně obracet vzpurné 
duchy.
Bůh:  Františku, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Zapomeň na sebe a následuj 
mě. Když bude čas utíkat, ty mysli na věčnost. Buď silný bojovník, veď armádu 
chudých mečem milosrdenství. Obnov můj dům, který je v ruinách.

Vyobrazení:
Cyklus fresek „Legenda o svatém Františku“ v bazilice sv. Františka v Assisi
původně připisován  Giotto di Bondone, vznikl v letech 1297-1300 patrně 
namalován jeho žáky
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IV. Interpreti

Markéta Cukrová

Mezzosopranistka Markéta Cukrová patří mezi nejvyhledávanější interpretky 
ve svém oboru.
Je hostem mnoha uskupení interpretujících na špičkové úrovni hudbu 
středověkou (Mala Punica/Itálie, Club Mediéval/Belgie) a hudbu barokní 
(Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensemble 
Baroque, Capella Regia, Arte dei Suonatori/Polsko, Wroclawská filharmonie/
Polsko, Göttingen Festival Orchestra/Německo).
Markéta Cukrová 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.
Spolupracovala s mnoha významnými umělci ( F. Augudin, J. Bělohlávek. 
M. Esfahani, P. van Heyghen, S. T´Hooft, M. Ivanovič, V. Luks, P. Memmelsdorf, 
A. Parrott, M. Štryncl, V. Švec) a vystoupila na pódiích významných mezinárodních 
hudebních festivalů ( Biennale Alte Musik Berlin Bratislavské hudobné slávnosti, 
Dresden Festspiele, Europalia, Festival de la Chaise-Dieu, Festival Ribeuvillé, 
Internationale Händel Festspiele Göttingen, Miami Tropical Baroque, Moravský 
podzim, Musikverain Wien, Pražské jaro, Tojours Mozart, Festival de Sable, 
Laus Polyphoniae, Resonanzen Wien, Schleswick-Holstein Festival, Svjatoslav 
Richter December Nights v Moskvě a další).
V roce 2012 přijala pozvání Mezinárodního handelovského festivalu v německém 
Göttingenu ke spolupráci na Handelově rané opeře Amadigi di Gaula (Dardano) 
pod hudebním vedením Andrew Parrotta, v režii známé specialistky na barokní 
gestiku Sigrid T’Hooft.

Alena Hönigová
 
vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze ( u Giedré Lukšaité 
Mrázkové a Zuzany Růžičkové, generálbas u Václava Lukse). V letech 1999-2004 
pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis, kde se věnovala cembalu, 
fortepianu, generálbasu a improvizaci. (Její učitelé byli Andrea Marcon, Edoardo 
Tobianelli, Jesper Christensen a další). Svoje studium zakončila diplomovou prací 
(hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce „Haschirim ascher lischl’lomo“ 
od Salomona Rossiho.
 V roce 2001 vyhrála se souborem La Vinciolina cenu festivalu v Göttingen. 
Od téhož roku do roku 2009 pracovala na Schole cantorum basiliensis jako 
korepetitorka.
 V roce 2002 založila Ensemble Muscadin. Vedle běžné koncertní činnosti 
zrealizovala roku 2006 také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, 
zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně koncertuje jako sólistka 
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na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. 
Od roku 2004 do roku 2010 organizovala v Basileji koncertní řadu v kostele 
sv. Leonharda.
V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti 
CD “Seicento im Lombardei“ (2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bachovské 
CD pro francouzský label Edition du nopal a 2009 nahrávku vokálních a 
instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics, CH). Její poslední nahrávka 
patří dílu J. L. Dusíka pro fortepiano (Koramant Records, CH). Od září roku 2011 
vede také koncertní řadu duchovní hudby v refektáři dominikánského kláštera 
sv. Jiljí v Praze (www.dominikanska8.cz) a od roku 2012 realizuje “Hudební léto 
v Jezeří”.

Magdalena Malá

studovala hru na housle u prof. D. Zárubové na Pražské konzervatoři, absolvovala 
v roce 2004. Aktivně se účastnila mnoha kurzů a seminářů historické poučené 
interpretace (D. Zárubová, C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, 
A. Steck, R. Richter, I. Korol). Je spoluzakladatelkou Ensemble Fiorello 
a Ensemble 18+. Dále spolupracuje s barokními ansámbly Capella Regia, 
Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, 
Hipocondria, Musica Florea, Musica Salutaris.
V roce 2012 absolvovala obor Historická hudební praxe na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze.

Adéla Štajnochrová

se narodila roku 1978 a hře na housle se věnuje od svých pěti let. Je absolventkou 
Konzervatoře v Praze (v třídě Dany Vlachové) a Akademie múzických umění 
v Praze (v třídě prof. Petra Messiereura). Během studia na AMU měla možnost 
absolvovat roční výměnný pobyt na londýnské Guildhall School of Music and 
Drama v rámci programu Erasmus. Studium v Londýně si prodloužila o další 
rok a absolvovala tu postgraduální kurz. Kromě hry na moderní housle (u 
prof. Krzysztofa Smietanu) se věnovala i autentické interpretaci staré hudby 
na barokní housle (v třídě Rachel Podger). Vybrali ji do studentského programu 
London Symphony Orchestra, což jí umožnilo zkoušet a koncertovat s tímto 
renomovaným orchestrem. Zúčastnila se mnohých interpretačních kurzů, kde 
pracovala s takovými osobnostmi, jako například L. Kaplan, S. Ashkenasi, I. Levin, 
M. Bourgue a další. Je laureátkou mnoha mezinárodních houslových soutěží.
Po návratu z Anglie se věnuje oběma nástrojům. Je členkou klavírního tria 
ArteMiss, se kterým koncertuje doma i v zahraničí, působí v souborech 
zabývajících se interpretací staré hudby (Musica Florea, The Sixteen, Collegium 
1704. Capella Appolinis), je koncertní mistryní Talichova komorního orchestru 
a vystupuje i sólově.

Iva Lokajíčková

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

Giovanna Urrutia

se narodila v Bogotě v Kolumbii. Po studiu u Maria Olga Piñeros na Universidad 
Javeriana de Bogota, kde získala bakalářský titul, pokračovala dále u  Evelyn Tubb 
na Schole Cantorum Basiliensis.
Již v Kolumbii zpívala v řadě produkcí staré hudby jako např. Magnificat J. S. Bacha, 
Gloria A. Vivaldiho, Requiem W. A. Mozarta, Stabat Mater G. B. Pergolesiho, Mši 
G Dur F. Schuberta. Vystoupila také v řadě scénických produkcí jako například  
Únos ze Serailu W. A. Mozarta, Paridův soud J. Ecclese, Pašije W. Hayese, Dido 
a Aeneas H. Purcella nebo Vítězství času a pravdy G. F. Händela.
Také vystoupila na Festival de Musica Renacentista y Barroca de chiquitos 
v Bolívii roku 2006 a na Hudebním festivalu v Utrechtu roku 2011. Spolu s Marií 
Gonzalez získala cenu na International Young Artist’s Presentation roku 2011 
v Antwerpách.
V roce 2008 natočila The Passions s Anthonym Rooleym pro vydavatelství Scholy 
Cantorum a v roce 2012 Missa pro defunctis od Antonia Caldary se souborem 
Musica Fiorita. V roce 2010 zpívala Magnificat J. S. Bacha v prestižní koncertní řadě 
FAMB (Freunde Alter Musik Basel) pod vedením Gerd Türka a Chiary Banchini.
Spolupracuje se soubory Vox Humana, Musica Fiorita a Ensemble Elyma 
pod vedením Gabriela Garrida. K jejím posledním úspěchům patří 3. cena 
na pěvecké soutěži Francesca Provenzale v Neapoli.

Sebastián León

se narodil roku 1985 v Kolumbii. Studoval zde u Carlose Godoy na Pontificia 
Universidad Javeriana a na Universidad El Bosque v Bogotě. Absolvoval také 
mistrovské kurzy u Raphaëla Boulay, Detlefa Bratsche, Katariny Livljanic, Rosa 
Domínguez, Marcela Boone a Maargret Honig. Roku 2011 absolvoval magisterské 
studium u Gerd Türka na Schole Cantorum Basiliensis a v současné době pokračuje 
u německého barytonisty Marcuse Niedermeyra.
V Kolumbii pravidelně vystupoval s Coro Santa Cecilia a dalšími soubory 
specializujícími se na starou hudbu. Zpíval  např. v Les Ateliers Baroques v Montfrin 
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(Francie), pod vedením Gabriela Garrida nebo v opeře Dido & Aeneas roli Aenea 
pod  vedením Leonarda García Alarcón. 2009 se zúčastnil turné po Francii se 
souborem La Boz Galana, který se věnuje hudbě latinské Ameriky, v létě 2011 
zpíval se souborem Gilles Binchois pod vedením Dominique Vellarda. Titulní role 
mu byla svěřena v opeře La liberazione di Ruggiero od Francesca Caccini, která 
byla uvedena roku 2012 v Basileji a v Drážďanech.
V současnosti spolupracuje se soubory Alba Sonora, La Boz Galana, Les Doulçaines, 
Vox Vagans a La Musa Armonica.

Oren Kirschenbaum 

se narodil roku 1982 v Izraeli. Po studiu klavíru pokračoval na Hudební akademii 
univerzity v Tel-Avivu bakalářským studiem varhan, teorie a skladby. Svoje 
varhanické vzdělání pak zakončil v roce 2010 diplomem s vyznamenáním 
na Schole Cantorum Basiliensis ve Švýcarsku (Andrea Marcon, Wolfgang Zerer, 
Lorenzo Ghielmi a Jörg-Andreas Bötticher). V roce 2012 též s vynikajícími výsledky 
absolvoval studium cembala a generálbasu u Jespera Christensena.
Oren Kirschenbaum je držitelem mnoha mezinárodních cen: 1. cena na soutěži 
Organi Storici del Basso Friuli 2009 (Itálie), 2. cena na August-Humer-Wettbewerb 
2009 (Rakousko) a právě tak 2. cena na Paul Hofhaimer-Wettbewerb 2010 
v Innsbrucku. Jeho všestranné schopnosti ho zavedly jakožto varhaníka, 
improvizátora, ale i skladatele do nejrůznějších částí Švýcarska, ale i Německa, 
Rakouska a Itálie. Jako hráč generálbasu působí např. v prestižním souboru 
J. S. Bachstiftung (St. Gallen) nebo v projektu Bachkantaten v Predigerkirche 
v  asileji. 2010 vyšlo jeho první CD Organi Storici Del Basso Friuli. Jeho nejnovější 
nahrávka je portrétem nádherného historického nástroje v Zollikonu, kde působí 
od roku 2009 jako hlavní varhaník.

Marc Meisel

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

Katerina Ghannudi

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

Jan Krejča

studoval nejprve hru na renesanční loutnu pod vedením Rudolfa Měřinského 
a poté, již jako samouk, rozšířil svůj zájem o teorbu a barokní kytaru. Zúčastnil se 
četných interpretačních kurzů pod vedením Evangeliny Mascardi, Hopkinsona 
Smithe, Lyndy Sayce, Jacoba Lindberga a dalších. 
V poslední době vystupuje se sólovými recitály. Jako vyhledávaný hráč bassa 
continua spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními soubory (Collegium 
Marianum, Collegium 1704, Ensemble Tourbillon, Capella Regia, Societas 
Incognitorum, Ritornello, Verba Chordis, Musica Florea, Harmonologia aj.). 
Pravidelně hraje na festivalech Pražské jaro, Pražský podzim, Concentus Moraviae, 
Svatováclavské slavnosti, Haydnova Lukavice, Letní slavnosti staré hudby aj. 
Zúčastnil se četných nahrávek pro Českou televizi, Český rozhlas, vydavatelství 
ARTA Records, Supraphon, Rosa. Věnuje se také pedagogické činnosti.

Miloslav Študent 

se již za svých studií hudební vědy a estetiky (Masarykova Univerzita v Brně) 
věnoval intenzivně otázkám provozovací praxe hudby 16. – 18. století, ve stejné 
době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V. Richterem 
a V. Mikuláškovou), s nímž nastudoval a uvedl řadu novodobých premiér 
zapomenutých mistrovských děl. Po období, kdy jako samouk byl odkázán jen na 
mistrovské kurzy (loutna - S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith, viola da  gamba 
– R. Boothby) odešel studovat do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium 
provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě R. Giniho Laboratorio 
permanente di ricerca sulla musica italiana del XVII secolo (Oddělení staré hudby 
Městské hudební školy v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula 
Beiera diplom hry na loutnu.
Od roku 2002 vede třídu hry na loutnu na Akademii staré hudby při Ústavu 
hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výuky na půdě tohoto 
pracoviště, jehož vedením byl pověřen v letech 2004 - 2008, realizuje různé 
speciální přednášky a semináře. V roce 2003 vedl specializované semináře též 
na Accademia internazionale della musica di Milano. V roce 2004 byl uměleckým 
ředitelem festivalu barokní opery ve Valticích, pro který tehdy i v následujícím 
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roce připravil a nastudoval hudebně taneční představení Duel zpěvu a tance 
a Festino. V letech 2007 a 2008 působil jako lektor hry na loutnu a komorní hry na 
Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. V roce 2007 se významně podílel 
na hudební přípravě a realizaci inscenace Orfea C. Monteverdiho v Národním 
divadle, pro kterou také zpracoval kritickou edici partitury.
Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, R. Gini, 
I. Troupová, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Hugget, E. Machová, M. Pospíšil ad.) a 
s ansámbly (Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Societas Incognitorum, 
Capella Regia Praha, Musicalische Copagney Berlin, Ensemble Galatea, Teatro 
Franco Parenti Milano, Musica Bellissima, La Gambetta), s nimiž koncertoval 
kromě Evropy také v Jižní Americe. Vystupuje také sólově a nahrává pro různé 
gramofonové společnosti, rozhlas, TV a film.

Gabriela Eibenová

Sopranistka Gabriela Eibenová se věnuje systematicky autentické interpretaci 
staré hudby, je spoluzakladatelkou souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní 
Sólisté, s nimiž úspěšně koncertuje v Čechách i v zahraničí. Její koncertní výkony 
jsou nadšeně přijímány posluchači i odbornou kritikou, přirozený projev, hudební 
cit i bravurní koloratura byly opakovaně superlativně zmiňovány v hudebních 
recenzích.  S Ensemble Inégal se spolupodílí na oživení díla českého barokního 
génia Jana Dismase Zelenky, jejich nahrávky obdržely nejvyšší mezinárodní 
ocenění (Diapason d ´or, IRR outstanding atd). Účinkuje na prestižních 
hudebních festivalech po celé Evropě (Pražské Jaro, Bruggy, Utrecht, Londýn), 
zpívala v Izraeli i Japonsku. Hostovala např. s Českou Filharmonií, Südwestfunk 
Freiburg, v Národním divadle, ve Státní opeře Praha nebo Divadle J.K.Tyla v 
Plzni. Po studiích na Pražské konzervatoři a soukromém studiu v Londýně se 
zdokonaluje u Doc. Magdaleny Hajóssyové. 

Lukáš Vytlačil 

vystudoval na konzervatoři nejprve hru na zobcovou a příčnou flétnu, později 
také dirigování u Jana Valty. V l. 2008 - 2011 absolvoval barokní flétnu u Jany 
Semerádové na Univerzitě Karlově v Praze. Během studií získal ocenění 
na několika soutěžích a r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka pro nejlepšího 
absolventa. Zúčastnil se mnoha interpretačních kursů u předních osobností ve 
hře sólové (Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, 
Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia, Thijs van Baarsel ad.), komorní 
(např. Florilegium, Jesper Christensen, Françoise Lengellé, Dmitry Sinkovski) 
i v dirigování (Peter Kopp). Na kursech Rebeccy Stewart se věnuje také zpěvu 
vokální polyfonie.
Je uměleckým vedoucím Ensemble Sporck a spolupracuje také s dalšími domácími 
soubory, jako Ensemble Inégal, Musica Florea, či The Czech Ensemble Baroque. 
Účinkoval na mnoha festivalech (Bach-Tage in Hessen, Haydnovy hudební 
slavnosti, Hudební festival Znojmo, Festival Ludwiga van Beethovena, Theatrum 
Kuks, Jihočeský komorní festival atd.) a kromě ČR vystoupil také v Německu, 
Portugalsku, Gran Canarii, Polsku a Maďarsku. Jako dirigent spolupracoval např. 
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se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, či klavíristou Ivem 
Kahánkem, a v l. 2006 - 2008 byl sbormistrem dětského sboru Fontána. Kromě 
koncertů se věnuje také pedagogické činnosti. Vyučoval hru na zobcovou flétnu 
na Konzervatoři v Teplicích (2005 - 2009) a připravoval také vzdělávací projekty 
pro Pražské jaro (2011) a Českou filharmonii (2012). Na jaře 2012 se podílel na 
koncertě k narození J. S. Bacha, který živě přenášel Český rozhlas 3. Nyní působí 
v Praze a vedle hudby se věnuje historii a mluvenému slovu. Je také redaktorem 
Hudebních rozhledů.

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  edením 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.

Irina Alexandrowna

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

Linda Mantcheva

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

Philippe Bernold

započal svá hudební studia v rodném městě Colmar nejprve studiem flétny, 
později studoval dirigování u René Mattera. Studium flétny na Pařížské 
konzervatoři zakončil získáním 1. ceny konzervatoře a hned následující rok, 
ve věku 23 let, byl jmenován prvním sólo flétnistou v l’Orchestre de l’Opéra 
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National de Lyon. V roce 1987 zvítězil v mezinárodní soutěži  Concours 
International Jean-Pierre Rampal a získal první cenu (Premier Grand Prix). Toto 
vítězství mu umožnilo odstartovat sólovou kariéru a spolupráci s předními 
světovými umělci a orchestry (M. Rostropovitch, J.-P. Rampal, M. Nordmann, 
B. Hendricks, l’Orchestre de Paris, Budapešťský komorní orchestr F. Liszta, 
Hallé Orchestra, Varšavská filharmonie, Tapiola Sinfonietta, l’Orchestre National 
de Lyon, Tokijský symfonický orchestr) a dirigenty (S. Bychkov, J. E. Gardiner, 
L. Maazel,  K. Nagan, Sir Y. Menuhin, M. Inoué, T. Koopman a řada dalších). 
Koncertoval na mnoha předních světových scénách: londýnská Royal Festival 
Hall, la Salle Pleyel, le Théatre du Châtelet, Bunka Kaikan de Tokyo, Seoul Art 
Center, Velký koncertní sál moskevské Konzervatoře P. I. Čajkovského. Pravidelně 
také koncertuje na festivalech, např. Festival d’Aix-en-Provence, Cannes, 
Radio France, Evian, Strasbourg, La Roque d’Anthéron, Saou Chant Mozart aj. 
K dirigování se vrátil v roce 1994, kdy založil na podnět Johna Eliota Gardinera 
hudební těleso Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon. Od té doby vystoupil jako 
hostující dirigent v řadě předních orchestrů.
Ve spolupráci s l’Ensemble Orchestral de Paris natočil sérii tří CD pro společnost 
Nouveaux horizont. Za své první CD získal v roce 1989 cenu Grand Prix Akademie 
Ch. Crose (l’Académie Charles Cros). Od té doby natočil Philippe Bernold více 
než dvacet CD pro tyto společnosti: Harmonia Mundi, EMI, Lyrinx. S klavíristou 
Alexandrem Tharaudem realizoval několik nahrávek, které získaly ceny „Choc“ 
(Monde de la Musique) a „Diapason d’Or“. Jeho poslední nahrávka s Ariane Jacob 
byla nominována na Victoires de la musique. 
Philippe Bernold je v současné době profesorem flétny na Lyonské konzervatoři 
a profesorem komorní hudby na Pařížské konzervatoři.

Jan Ostrý 

začal hrát na zobcovou flétnu u prof. V. Žilky a poté pokračoval na flétnu příčnou 
pod vedením prof. F. Malotína na Pražské konzervatoři. Od roku 1992 studoval 
na CNR de Versailles (prof. Ch. Rayneau) a později jako stipendista francouzské 
vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ve třídě 
proslulého flétnisty Ph. Bernolda, kde ukončil studium jednohlasným udělením 
prestižní 1. ceny konzervatoře.  
V průběhu svého studia obdržel řadu cen na různých interpretačních soutěžích 
(Concertino Praga, Soutěž F. X. Duška v Praze, Soutěžní přehlídka konzervatoří 
ČR a další).
Během studií se zúčastnil mistrovských kurzů u předních flétnistů, jakými jsou 
B. Kuijken, A. Marion, J. Zoon, K. Hünteler či K. Zoeller.
Koncertoval v mnoha zemích a vystupoval na významných evropských 
festivalech, např. Styriarte v Grazu (založený a vedený N. Harnoncourtem), Dny 
Pierra Bouleze v Lyonu a St.-Etienne (pod vedením P. Bouleze), Svatováclavský 
hudební festival, Pražské jaro, Concentus Moravie (s Pražskou komorní filharmonii 
a J. Bělohlávkem), festival rozhlasu ORF Eggenberger Schlosskonzerte, 
Česká sezóna ve Francii 2002, Festival Emmy Destinové, Steirische Stifts-
und Schlosskonzerte, Haydnovy hudební slavnosti, Martinů Fest ve Vídni, 
Mezinárodní flétnový festival v Maastrichtu a řada dalších. Představil se také 
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na koncertě pro holandský rozhlas v síni Concertgebouw v Amsterdamu.
Spolupodílel se na výběrové CD nahrávce z komorního díla A. Rejchy a 
J. L. Dusíka (cena Tip Harmonie 1998, Studio Matouš), CD Evy Urbanové České 
Vánoce, souborném provedení kvartetů J. J. Ryby (Naxos), kompletu Bachových 
sonát pro 2 flétny a continuo a CD „Bach family“, které uvádí 
výběr komorní hudby Bachových synů (Nimbus Records).
V koncertní sezóně 1999/2000 byl sólo flétnistou v Orchestre National de Lyon a 
v sezóně 2001/2002 působil na stejném postu v Den Norske Operaen Oslo.
V současné době vyučuje na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě. 
Od roku 2001 je pak pravidelně zván na mistrovské kurzy Evropské flétnové 
akademie v rakouském Fissu a od roku 2003 i na semináře při festivalu Neuberger 
Kulturtage. 

Libor Mašek

absolvoval Konzervatoř v Brně v oboru hra na violoncello, následně Janáčkovu 
akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Bedřicha Havlíka. Zde rovněž 
absolvoval ve hře na varhany (Mgr. Petr Kolař), varhanní improvizaci a řízení sboru 
v rámci oboru duchovní hudba. Od počátku studií se věnoval interpretaci barokní 
hudby v souborech Telemann Baroque Collegium a Cappella Apollinis. V těchto 
letech absolvoval řadu mistrovských kurzů cellové a varhanní interpretace 
tzv.  staré hudby. Od roku 2003 je členem souboru Collegium 1704. Často je 
zván ke spolupráci dalšími tělesy specializujícími se na interpretaci staré hudby: 
např. Musica Florea, Ensemble Inegal, Collegium Marianum, Czech Ensemble 
Baroque. Již od založení Pražské komorní filharmonie (1994) je členem její 
violoncellové skupiny. V kostele sv. Antonína v pražských Holešovicích působí 
osmým rokem jako varhaník. Vyučuje na Pražské konzervatoři obor basso 
continuo a na Akademii staré hudby v Brně obor barokní violoncello. Mimo to 
se věnuje přepisu a spartaci starých hudebních pramenů do současné notační 
podoby. Protipólem obliby hudby 17.-18. století je zájem o hudbu 20. století. 
Nyní je to především elektronická hudba (Musique concrete), k jejíž realizaci 
využívá vlastní skromné studio elektronických hudebních nástrojů.

Kesselberg Ensemble (Basel)

byl založen roku 2004 lotyšskými absolventy Schola cantorum Basiliensis. Soubor 
je pojmenován podle jedné čtvrti města Riga (lotyšsky Katlakalns),  někdejšího 
hanzovního města se slavnou barokní minulostí. Zde strávil závěr svého života 
také nejvýznamnější lotyšský skladatel 18. století - a poslední žák Johanna 
Sebastiana Bacha - Johann Gotfried Müthel (1728 – 1788). 
Jedním z hlavních cílů souboru je právě znovuoživení hudby Müthela a dalších 
lotyšských skladatelů a jejich prezentace i za hranicemi Lotyšska. Ensemble 
Kesselberg má na svém kontě i řadu dalších objevů. V současné době tak 
právě díky němu zažívá svou renesanci hudba Carla Donata Cossoni, nalezená 
v knihovně kláštera Einsiedeln.



Ensemble Kesselberg uvádí jeho hudbu na evropských pódiích, ale je i úzce 
spjat se svou vlastí. Každoročně pořádá koncerty, přednášky a mistrovské kurzy 
na „Barokních dnech v Rezekne“, v kulturním centru východního Lotyšska 
a zároveň sociálně a ekonomicky nejslabším regionu země. Dlouhodobě 
spolupracují s muzikologem Dr. Peterem Reidemeisterem, právě tak jako 
s proslulým fagotovým virtuosem a docentem Hudební akademie v Basileji 
– Sergiem Azzolini, s nímž také nahráli vůbec jako první na světě Müthelovy 
fagotové koncerty.
www.kesselbergensemble.com

Ilze Grudule

se narodila v Lotyšsku, kde také úspěšně zakončila své první studium violoncella 
na Hudební akademii v Rize. Rozhodující pro její další životní osudy bylo 
setkání s cellistou Phillipem Mermoudem (Ženeva), u kterého později studovala 
na Centre de Musique Ancienne de Genève barokní cello. Dále pokračovala ve 
svých studiích u Christopha Coina na Schola cantorum basiliensis, které pak roku 
2004 završila diplomem interpretace staré hudby.
Roku 2004 založila Kesselberg Ensemble s cílem uvést lotyšské barokní 
skladatele zpět na koncertní pódia. Dále je členkou barokního orchestru 
Capriccio a Ensemble Proteo. Její uměleckou činnost dokumentují nahrávky 
pro Deutschland Rundfunk, Chandos Records, Symphonia, Philips Records. 
2005 založila Barokní dny v Rezekne (Lotyšsko) a od roku 2008 je také hostující 
profesorkou na oddělení staré hudby Lotyšské hudební akademie v Rize.  Její 
bohatá umělecká a pedagogická činnost jí zavedla např. až do Bogoty nebo 
Kijeva, kam byla pozvána vyučovat na mistrovských kurzech.
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Leopold Mozart:  
Hudební sáňkování 
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 14. února 2013 v 19:30 hod.
Isabella Leonarda (1620 - 1704):
La Musa novarese
Magdaléna Malá – barokní housle
Richard Šeda – cornetto
Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 14. března 2013 v 19:30 hod.
Sedm posledních slov
Originální verze oratoria Josepha Haydna 
pro sólové cembalo

Alena Hönigová – cembalo

hudební
večery

vstupné 230 Kč/120 Kč, rezervace na www.dominikanska8.cz  
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737
změna programu vyhrazena
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V. Média
Do kláštera za kulturou i bez křestního listu. Česká televize – ČT 4,
ceskatelevize .cz. 13. 6. 2013 

Do kláštera za kulturou i bez křestního listu

autor: ama

Praha - Kam za kulturním zážitkem? Zajděte do kláštera. Klášter dominikánů 
při kostele sv. Jiljí v centru Prahy se totiž už několik let stále více otevírá veřejnosti. 
Místní řeholníci chtějí, aby se stal živým místem a nebyl jen zakonzervovanou 
památkou. Pod Platformou Dominikánská 8 tak v pražském centru postupně 
vzniká nové místo kultury a setkávání. 

Projekt obnovy kláštera – známý pod názvem Platforma Dominikánská 8 - vznikl 
v ateliéru českého architekta Josefa Pleskota. Kromě architektonických úprav, 
které respektují zachování historicky cenných částí, počítá projekt s otevřením 
areálu široké veřejnosti. “Mým snem do budoucna je, aby k nám do kláštera 
bez obav přicházeli nejen praktikující katolíci, ale všichni ti, kteří mají zájem 
o kulturu a vzdělávání, a to bez ohledu na to, zda mají, nebo nemají křestní list”, 
řekl provinciál P. Benedikt Mohelník. Více o projektu zde.

V barokním refektáři, v kostele sv. Jiljí a v kapli sv. Zdislavy se tak koná mnoho 
kulturních a vzdělávacích akcí - literární večery, přednáškové cykly Výzvy paměti 
a Rozpravy u dominikánů nebo Cyklus barokní hudby. “Programy, které nabízíme, 
zapadají do poslání kázat evangelium, svědčit o křesťanských hodnotách 
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a nabízet je co nejširší společnosti,” uvedl Mohelník. Část budovy také slouží 
jako oáza klidu pro návštěvníky Prahy, kteří se zde mohou ubytovat.

Dominikánský řád v budově sídlí s výjimkou doby komunismu už téměř 400 let. 
“Nechceme být pouhými správci muzea, nechceme udržovat staré pořádky, ale 
porozumět době a otevřít se lidem,” dodal Mohelník.

Součástí kláštera je kostel sv. Jiljí s vchodem z Husovy ulice. První písemná 
zmínka o kostelu pochází z roku 1238, archeologické průzkumy ale odhalily, 
že se svatyně mohla na tomto místě nacházet už na přelomu 11. a 12. století. 
Kázal zde například Jan Milíč z Kroměříže, jeden z významných představitelů 
předhusitské reformace. Dnes zde žije deset řeholníků. O jejich životě natočila 
ČT pořad Zasvěcení.

Pozvánka na koncert

V rámci Cyklu barokní hudby se v klášteře 13. června od půl osmé večer koná 
koncert s názvem Harmonický rok, na kterém vystoupí Ensemble Sporck (soubor 
mladých interpretů usilující o oživování hudby starších slohových období v nové 
moderní dramaturgii) pod vedením Lukáše Vytlačila s hosty sopranistkou 
Gabrielou Eibenovou, Petrem Budínen (barokní fagot) a Alenou Hönigovou 
(cembalo), kteří zahrají cyklus Telemannových kantát Harmonická bohoslužba. 
Více o akci zde. /zdroj: http://dominikanska8.cz/akce_archiv.php?id=152/
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VELVYSLANECTVÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE
h t t p : / / w w w . m f a . g o v . l v / c z / p r a g u e / a k t u a l n - i n f /
AktualniInformace/2013/11-18/

Velvyslanectví v České republice slaví den státnosti koncertem lotyšského 
hudebního souboru staré hudby z Basileje „Kesselberg Ensemble” a recepcí pro 
krajany
18.11.2013

U příležitosti oslavy 95. výročí nezávislosti Lotyšské republiky se 13. listopadu 
za podpory velvyslanectví v klášteře sv. Jiljí v Praze konal koncert lotyšského 
hudebního souboru staré hudby z Basileje „Kesselberg Ensemble”. Koncert svým 
projevem zahájil velvyslanec Alberts Sarkanis. Koncert pořádala Dominikánská 
8 – místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze – v rámci cyklu hudebních 
večerů.

Jádro „Kesselberg Ensemble” tvoří lotyšští hudebníci, kteří absolvovali studium 
na slavné Schola Cantorum Basiliensis ve Švýcarsku. Soubor byl založen roku 
2004 a jedním z jeho cílů je hrát a popularizovat rižskou barokní hudbu, zvláště 
pak tvorbu nejvýznamnějšího rižského skladatele 18. Století, posledního žáka 
J. S. Bacha, Johanna Gottfrieda Müthela. Ten také inspiroval jméno souboru 
„Kesselberg”, což lotyšský znamená Katlakalns, kde J. G. Müthel pravděpodobně 
strávil poslední roky svého života a kde byl také pohřben. Za dobu své nedlouhé 
existence soubor již vystoupil na festivalech Les Goûts Réunis Lausanne 
ve Švýcarsku, Münstersommer Freiburg v Německu, jakož i na koncertech 
v Lotyšsku. Zvláštní význam získalo každoroční turné po Latgale – účast souboru 
na Dnech barokní hudby v Rēzekne, jež soubor sám založil.

14. listopadu byla na velvyslanectví uspořádána recepce pro Lotyše žijící v České 
republice a přátele Lotyšska, kteří jsou svými zájmy a pracovním zaměřením 
spojení s Lotyšskou republikou. Mezi nimi mnozí jsou absolventi baltistických 
studií Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.
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Český rozhlas/ 10. lenda 2013

http://www.rozhlas.cz/mozaika/hudba/_zprava/hudebni-sankovani-v-

klastere-sv-jilji--1160036
Autor:  Jindřich Bálek
Pořad: Mozaika  |  Stanice: ČRo 
Vltava

Hudební sáňkování v klášteře sv. Jiljí

V refektáři kláštera dominikánů 
v Jilské ulici v Praze ve čtvrtek 
10. ledna v 19:30 pokračuje cyklus 

Pohled z Rajského dvora na kostel
Foto: Václav Žmolík

„Dominikánská 8 – hudební večery“.
Znít bude hudba Leopolda i Wolfganga Amadea Mozarta a podtitul koncertu zní 
neobvykle: Hudební sáňkování. Jindřich Bálek hovořil s oběma protagonistkami 
koncertu, altistkou Markétou Cukrovou a cembalistkou Alenou Hönigovou, která 
cyklus koncertů organizuje. 

Altistka Markéta Cukrová a cembalistka Alena Hönigová o koncertech v refektáři 
kláštera dominikánů u kostela u sv. Jiljí.

audio: http://media.rozhlas.cz/_audio/02804084.mp3

Český rozhlas/ 10. listopadu 2013
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/cossoniho-
abrahamova-obet-a-dalsi-manuskripty-z-klastera-v-einsiedeln-zazni-v-
praze--1278734

Cossoniho Abrahamova oběť a další manuskripty 
z kláštera v Einsiedeln zazní v Praze
Autor:  Teresie Bečková
Pořad: Doteky víry  |  Stanice: ČRo Radiožurnál-

Listopadový koncert v barokním refektáři 
pražských dominikánů nabídne provedení zcela 
zapomenutých barokních skladeb, které byly 
nedávno objeveny v knihovně švýcarského 
kláštera v Einsiedeln. Carlo Donato Cossoni: Abrahámova 

oběť. Nahrávka souboru Kesselberg 
Ensemble - Foto: jpc.de
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Osudy některých skladeb jsou právě tak spletité a podivuhodné jako samotné 
osudy lidí, říká organizátorka koncertů staré hudby v Dominikánské 8 Alena 
Hönigová. Malé oratorium Abrahamova oběť italského skladatele Carla Donata 
Cossoniho patří mezi skryté poklady evropského baroka. Cossoniho manuskripty 
byly objeveny teprve nedávno:  

Archiv švýcarského kláštera 
Einsideln - Foto: Franz Kälin, 

Alena Hönigová: „Je to úplně nový objev z klášterní 
knihovny v Einsiedeln, což je obrovské centrum ve 
Švýcarsku, je to vlastně klášter v horách, který má 
obrovskou sbírku, kterou se ve 20. století podařilo 
uspořádat a rekonstruovat, je tam řada cenných 
tisků, které jinde nejsou.“  
V minulosti to byly právě kláštery, které sloužily 
jako výměna informací, skrze tato centra se lidé 
dozvídali, co se jinde skládá. Klášter Einsideln byl 
důležitým strategickým bodem na cestě z Itálie přes Alpy do Evropy. Proto je 
zdejší sbírka hudebnin svým rozsahem naprosto unikátní. 
 
Abrahámova oběť je jedno z asi 300 děl, které Cossoni tomuto klášteru odkázal. 
Jeho hudbu tady objevil švýcarský Kesselberg Ensemble, který ji také v Praze 
provede.  

Alena Hönigová: „Já sama se na koncert moc těším, protože znám některé 
interprety, kteří tam budou zpívat nebo hrát a podle mě to jsou naprosto 
špičkoví interpreti v oblasti staré hudby. Já se těším, jak ztvárnili tuto látku, mě 
samotnou to strašně zajímá, protože to téma Abrahamova oběť je pro dnešního 
člověka strašně zvláštní – obětovat vlastního syna. A mě zajímá, jak to Cossoni 
zhudebnil.“  
Přestože žil Carlo Donato Cossoni v 17. století a ve své době byl docela významný, 
u nás je zcela neznámý, a tak možnost slyšet něco úplně nového může být lákavou 
inspirací. Čím to vůbec je, že je stará hudba u posluchačů stále oblíbená a že se 
mladí hudebníci rádi na tuto oblast specializují?  
Alena Hönigová: „Já si myslím, že pro hodně lidí je stravitelnější než třeba 
romantická hudba, protože harmonické modely jsou podobné jako v populární 
hudbě 20. století. Každý hudební styl má v sobě určitou takovou základní 
myšlenku a myslím si, že ta barokní hudba – tam je z toho cítit, že bylo něco 
objektivně daného. Například když tam jde o nějaký smutek, i opravdu šílený 
lidský smutek, tak je to v úplně jiném rámci než třeba v romantismu, to je i 
podobné v literatuře, jak je vnímaný ten člověk v rámci nějakého většího celku a 
myslím si, že pro hodně lidí je to uklidňující nebo je v tom nějaká radost…“  

Koncert se uskuteční ve středu 13. listopadu v 19.30 hodin v barokním refektáři 
dominikánského kláštera u sv. Jiljí.  

Součástí bude i představení nového CD právě s hudbou Cossoniho, nahrávka 
vznikala v severní Itálii na unikátních varhanách, na které hrál sám skladatel. 
Podrobnosti najdete na webu http://www.dominikanska8.cz/akce.php?id=165. 
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audio: http://media.rozhlas.cz/_audio/03002533.mp3

Muzikus | Stará hudba v Praze – ohlédnutí i přísliby - úryvek
15.04. | Autor: Michaela Freemanová | sekce: klasická hudba jazz - články

http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Stara-hudba-v-
Praze-ohlednuti-i-prisliby~15~duben~2013/

V posledních měsících obohatilo pražský hudební život několik zajímavých 
projektů, které, ač pozoruhodné, snadno mohly uniknout pozornosti publika, 
protože se konají stranou hlavního koncertního provozu. Patří sem jak další 
ročník Café Créme Moniky Knoblochové (kostel sv. Vavřince), tak Cyklus barokní 
hudby, který v refektáři staroměstského kláštera dominikánů nově připravuje 
cembalistka Alena Hönigová, která sem loňského 13. prosince přivedla 
výbornou mladou sopranistku Pavlu Čichoňovou, v programu, nazvaném Oči 
mé duše (Händelovy árie a kantáty, Bachovy skladby pro klávesové nástroje), 
letošního 10. ledna v Hudebním sáňkování Markétu Cukrovou (písně Leopolda 

a Wolfganga Amadea Mozarta, prostřídané jejich klávesovými kompozicemi), 
14. února komorní tvorbu italské raně barokní skladatelky Isabelly Leonardy a 
14. března klávesovou verzi Haydnových Posledních slov.
Dramaturgicky mimořádně pozoruhodné večery, věnované staré hudbě, se 
stále častěji objevují v programech koncertních řad FOK. 22. ledna vystoupily 
v jeho cyklu Varhany – cembalo – kladívkový klavír Petra Matějová  a Katarzyna 
Drogosz. Dvě mimořádně talentované dámy hammerklavieru spojily v kostele 
sv. Šimona a Judy síly, aby posluchače provedly čtyřručním salonním 
repertoárem přelomu 18. a 19. století – prostřednictvím skladeb Leopolda 
Koželuha, Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Christiana Bacha a Chopinova 
učitele Józefa Elsnera. Připomenuly tak ne vždy zřejmou skutečnost, že salonní 
repertoár v době, kdy tato díla vznikala, pozůstával z virtuózních kusů první 
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kategorie; zatímco od mužů se v oněch časech vyžadovalo, aby byli dobrými 
hospodáři, u paní a dívek se předpokládalo výtečné hudební vzdělání, které 
zvyšovalo jejich hodnotu na svatebním trhu: i tento  čistě pragmatický rys 
dobového společenského života stál u kolébky brilantních kompozic, které by 
si zasluhovaly mnohem větší pozornost koncertních pořadatelů, než jaké se těší 
v současné době.

Hudební rozhledy 04/2013/Hudba v Praze

V refektáři sv. Jiljí se 14. 2. konal koncert z díla italské skladatelky Isabelly Leonardy 
(1620-1704). Účinkovaly houslistky Magdalena Malá a Adéla Štajnochrová.

Stará hudba na přelomu dvou sezon - úryvek
18.11. | Autor: Michaela Freemanová | sekce: klasická hudba jazz - kritiky

http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-kritiky/Stara-hudba-na-
prelomu-dvou-sezon~18~listopad~2013/

Koncertní cyklus Dominikánská 8 (refektář kláštera dominikánů) pokračoval 
10. října pozoruhodným vystoupením francouzského flétnisty Philippe 
Bernolda, který na moderním nástroji (nikoli kovovém, nýbrž dřevěném, 
zvukově na poslech velmi příjemném) provedl tři Bachovy sonáty pro sólovou 
flétnu (BWV 1034, 1031, 1032); ve čtvrté sonátě, pro dvě flétny (BWV 1039) mu 
byl výtečným partnerem Jan Ostrý, na cembalo hrála Alena Hönigová, která 
vystoupila i sólově (Toccata fis moll BWV 910).

Philippe Bernold hraje s typicky francouzskou elegancí – jeho Bach nejspíš 
ze všeho asociuje představu francouzsky orientovaného pruského královského 
dvora a výtečného flétnisty Bedřicha Velikého, Bachova obdivovatele. Večer měl 
mimořádnou atmosféru a velmi pozorné a početné obecenstvo – účastníky 
Bernoldova pražského mistrovského kursu.



Hudební rozhledy/08/2013/Rozhovory/Lukáš Vytlačil
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VI. Závěrečné vyúčtování

Hudební večery v Dominikánské 8 ‐ 2013

koncert doklad č.
datum 
platby

způsob 
hrazení

zdroje 
hrazení

10. ledna 2013
Hudební sáňkování
Honorář M. Cukrová 8 000 Kč v.d.D1001131 10.1.13 hotově SFK
Honorář A. Hönigová 8 000 Kč v.d.D1001132 10.1.13 hotově SFK
14. února 2013
Isabella Leonarda: La musa Novarese
Honorář M.Malá 5 000 Kč v.d.D1402131 14.2.13 hotově SFK
Honorář A.Štajnochrová 5 000 Kč v.d.D1402132 14.2.13 hotově SFK
Honorář A.Hönigová 5 000 Kč v.d.D1402133 14.2.13 hotově SFK
14. března 2013
7 posledních slov
Honorář A. Hönigová 10 000 Kč v.d. D110313 14.3.13 hotově MKČR

zapůjčení cembala 1 500 Kč
f.č.3/03/2013, 
bank:převod 17.4.13 spolek konto

11. dubna 2013
Fiori musicali

Honorář ʺIn cordis ensembleʺ 21 000 Kč v.d.130411 11.4.13 spolek konto  SFK+Spolek
9. května 2013

60 000 Kč ʺVereinʺ

Honorář I. Lokajíčková 5 000 Kč bank převod 6.6.13 spolek konto MKČR
Cestovné 20 000 Kč ʺVereinʺ
pronájem a transport varhanní positiv 5 000 Kč f.č. 130603 6.6.13 spolek konto MKČR
13. června 2013
G.P. Telemann: Harmonický rok
Honorář G. Eibenová 10 000 Kč bank. převod 17.6.13 spolek konto MKČR
Honorář L. Vytlačil 5 000 Kč bank. převod 17.6.13 spolek konto MKČR
Honorář L. Mašek 5 000 Kč bank převod 17.6.13 spolek konto MKČR
Honorář A. Hönigová 10 000 Kč v.d.D130613 20.6.13 hotově MKČR
12. září 2013
Pocta J. Vaňhalovi

Honorář Johannes Gebauer
kurz ČNB 
12.9.=25,8 8 000 Kč bank.převod 16.9.13 spolek konto FB

Honoráře Irina Alexandrowna 310 EUR 8 000 Kč bank převod 16.9.13 spolek konto FB

Honorář inkl.cesta  Linda Mantcheva 340EUR 8 772 Kč
bank.převod, 
v.d. D120913 16.9.13 spolek konto FB

Honorář Alena Hönigová 10 000 Kč v.d.D1209132 13.9.13 hotově NZU

Transport fortepiana Praha1‐P7 4 000 Kč
f.č.23‐2013, 
bank převod 17.9.13 spolek konto

NZU 
+ʺSpolekʺ

10. října 2013

Závěrečné vyúčtování,  zdroje krytí, spolupráce s 
partnery projektu

Honorář G. Urrutia, S. M. Leon, O. 
Kirschenbaum

Lodovico Viadana: Concerti eclesiastici (ve 
spolupráci s Verein für Förderung der Basler 
Absolventen auf dem Gebiet der Alten Musik)

Bach: Flétnové sonáty  ‐ ve spolupráci s Pražskou a 
Ostravskou konzervatoří
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Honorář J. Ostrý_realizace projektu 18 500 Kč v.d. D1010131 10.10.13 hotově SFK
Honorář L. Mašek 5 000 Kč v.d. D1010133 10.10.13 hotově SFK
Honorář A. Hönigová 10 000 Kč v.d. D1010133 10.10.13 hotově MÚ Prahy1
13. listopadu 2013

2 000 EUR 54 200 Kč v.d.D131113 13.11.13 hotově ʺSpolekʺ
kurz ČNB 
13.11.=27,1

2 100 EUR 56 910 Kč hrazeno Ensemblem Kesselberg

Cesty 32 230 Kč
viz el. 
letenky hotově/KK ʺSpolekʺ

Ubytování 9 776 Kč
11.a 
12.11.13

hotově a 
kred. kartou ʺSpolekʺ

12. prosince 2013
Dialogy vs. Františka
Honoráře 10 000 Kč v.d.D121213 12.12.13 hotově ʺSpolekʺ

30 000 Kč
f.č. 08/2013, 
v.d. D 201213 20.12.13 hotově ʺSpolekʺ

fotografování a editace 1 500 Kč
f.č..6/2013, v.d. 
D201113 20.11.13 hotově ʺSpolekʺ

Přehled kult. pořadů
 leden Prog. info v PKP 1/2012 960 Kč f.č.402662 29.1.13 os. konto ʺSpolekʺ

únor 968 Kč f.č. 400192 25.2.13 os.konto ʺSpolekʺ

březen 968 Kč f.č.400424  19.3.13 os.konto ʺSpolekʺ

duben 605 Kč f. č. 400662 15.4.13 spolek konto ʺSpolekʺ

květen 605 Kč f.č. 400782 5.8.13 spolek konto ʺSpolekʺ

červen 605 Kč bank. Převod 9.9.13 spolek konto ʺSpolekʺ

září 605 Kč banlk. Převod 9.9.13 spolek konto ʺSpolekʺ

říjen 605 Kč f.č.401829 29.10.13 spolek konto ʺSpolekʺ

listopad 605 Kč f.č. 402059 20.11.13 spolek konto ʺSpolekʺ

prosinec 605 Kč f.č. 402274 6.1.14 spolek konto ʺSpolekʺ
Suma 457 519 Kč

Honoráře celkem 346 382 Kč
Cestovné celkem 52 230 Kč
Ubytování celkem 9 776 Kč
Transport a pronájem nástrojů 10 500 Kč
Reklama, tisk, propagace 38 631 Kč
Celkem 457 519 Kč

Z toho
osobní náklady 408 388 Kč
nemateriální náklady 10 500 Kč
materiální náklady 38 631 Kč

Honoráře Kesselberg

Sacrificio d´Abramo ‐ ve spolupráci s Ensemblem 
Kesselberg, Projekt Cossoni
Ensemble Kesselberg‐ denní náhrady; 
10 umělců na tři dny

Reklama a tisk, 
propagace, audio, 
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Zdroje hrazení

80 000 Kč 17,5%

56 910 Kč 12,4%
Spolek pro zvelebení staré hudby 92 737 Kč 20,3%
Příspěvek posluchačů na náklady ‐ vstupné 56 100 Kč 12,3%
Česko‐německý fond budoucnosti 24 772 Kč 5,4%
Nadace život umělce 12 000 Kč 2,6%
MÚ P1 10 000 Kč 2,2%
MKČR odbor církví  50 000 Kč 10,9%
Státní fond kultury 75 000 Kč 16,4%
Celkem 457 519 Kč 100,0%

Spolupráce s Partnery projektu

Ensemble Kesselberg je mezinárodní soubor zabývající se 
uváděním nových děl, jejich nahrávkami. Bez spolupráce s nimi 
a propojením s dalšími projekty bychom nemohli takovýto 
náročný projekt zařadit do našich programů.

Ensemble Kesselberg

Verein für Förderung der Basler 
Absolventen auf dem Gebiet der Alten 

Klášter dominikánů v Praze poskytuje prostory barokního
refektáře, zajišťuje zázemí pro koncerty, podílí se na propagaci,
zaštiťuje Cyklus v rámci ʺDOMINIKÁNSKÉ 8ʺ ‐ místa vzdělání
a kultury při klášteře sv. Jiljí. Koncerty pak zaznívají každý
druhý čtvrtek v měsíci, ostatní čtvrtky jsou věnovány dalším
cyklům (historické, knižní, teologické).
ʺVerein für Förderung der Basler Absolventen auf dem Gebiet
der Alten Musikʺ pořádá koncerty a nahrávky spojené s
nejnovějšími trendy ve výzkumu a interpretaci staré hudby.
Barokní refektář se tak stává vedle Basileje a Magdeburgu
dalším prestižním místem, kde jsou tyto programy
prezentovány. Spolupráce s nimi činí také tyto programy pro
nás finančně dostupné. 


