
 

pořádají cyklus  

Hudba bez hranic  

XI. ročník 

Dramaturgie koncertů 2019       

Koncert č. 1  - 27. února       -         Královské baroko pro housle a cembalo                

Jaroslav Šonský (housle) a Gesine Tiefuhr  (cembalo - Německo)                                                          

Antonio Vivaldi                  Sonáta in Re - F XIII č. 6 pro housle a basso continuo 
Johann Sebastian Bach    Sonáta č. 2  A-dur pro housle a cembalo 
Jiří Antonín Benda             Sonatiny pro cembalo              
Bohuslav Martinů              Dvě skladby pro cembalo (Deux pièces pour clavecin)  
Tomaso Antonio Vitali     Chaconne g-moll 
 
 

Koncert č. 2 – 22. května    -           Jarní serenáda   

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského                                                               

sólisté: Anna-Katarina Thoma – housle (Německo) 

Bohuslav Martinů          Serenáda pro smyčce                                                                                    

Antonio Vivaldi               Čtvero ročních dob pro housle a smyčcový orch – Jaro, Léto               

Josef Suk                           Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr, op. 6   

Koncert představí vynikající mladou německou houslistku, vítězku řady soutěží, s vazbami 

na české prostředí   

 

Koncert č. 3 – říjen nebo listopad  (s možností druhé varianty místa - u sv. 

Anny – Pražská křižovatka nebo barokní refektář dominikánů)                                                                                                                    

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského                                                               

sólista:  Jaroslav Pelikán – flétna (I. flétnista orchestru Národního divadla)                               

Španělský koncert (ke 20. výročí úmrtí Joaquina Rodriga)  

W. A. Mozart                    Adagio a fuga  
Joaquin Rodrigo              Fantasia para un gentilhombre pro flétnu 
Joaquin Rodrigo              Aria Antiqua, úprava J. Galway pro flétnu 
Joaquin Rodrigo              písně (výběr)  - pěvci ND 
L. V. Beethoven               Grosse Fuge  
 



Koncert č. 4 – prosinec               Adventní koncert  - Francouzský                                                             

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského                                                           

Sólista: Francois Salque – (violoncello – Francie)  

Tradiční adventní koncert souboru Martinů Strings u dominikánů - již počtvrté  

Archangello Corelli       Vánoční koncert op. 6 č. 8 "Fatto per la notte di Natale"  
Antonio Vivaldi              Concerto b-moll RW 580 pro čtvery housle  
Joseph Haydn                 Koncert pro violoncello C dur 
 
Partner koncertu: Dominikánská 8, Francouzský institut  
Koncert představí jednoho z nejlepších francouzských violoncellistů současnosti. Bude to 

jeho první pražské vystoupení, navazující na francouzské turné souboru Martinů Strings 

Prague v červnu 

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

Dále je v jednání:  (listopad?)  
hudebně dramatický pořad Antonín Dvořák – Hudba života  
 
v podání slovenských umělců: Marián Lukáč (baryton), Peter Cibula (umělecký přednes), 
Julia Grejtáková (klavír)  
 
Pořad představí osobnost A. Dvořáka ve zlomových okamžicích jeho života prostřednictvím 
jeho písňové i jiné hudební tvorby a recitace a s využitím textů balad Jaromíra Erbena.  
 
Místo konání: Muzeum Antonína Dvořáka – vila Amerika, Praha 2   
 
 
 
Na všechny koncerty konané v barokním refektáři dominikánů je vstup DOBROVOLNÝ,  
doporučená výše 100 Kč. Jiné koncerty podle následné informace se spolupořadatelem.  
 
Doporučujeme vždy rezervaci místa na m.fialkova@centrum.cz  
 
 

Nabízíme Vám zážitek z 1. nebo 2. řady - VIP rezervaci pro 2 osoby  

ceně 1 000 (1. řada) nebo 500 (2. řada) Kč.  

 

Získáte tak možnost sledovat hudebníky a jejich výkon z bezprostřední 

vzdálenosti od podia. Stačí napsat či zavolat.  

 

Děkujeme a těšíme se na Vás  

Více informací o cyklu Hudba bez hranic: Martina Fialková – produkce, tel.: 603 930 074 

mailto:m.fialkova@centrum.cz

