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Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů.
Christoph Wilibald Gluck

VÁCLAV JAN TOMÁŠEK
narozen *17. 4. 1774 ve Skutči
zemřel † 3. 4. 1850 v Praze
Od roku 2000 je možné navštívit ve Skutči stálou expozici věnovanou životu a dílu V. J. Tomáška v jeho
rodném domě v Tomáškově ulici. Dům patří Českobratrské církvi evangelické a kromě Tomáškovy pamětní síně se zde nachází i fara a modlitebna.
Na prostranství před budovou bývalé KB a.s. v Heydukově ulici je umístěna busta slavného skladatele,
jejímž autorem je akademický sochař Jaroslav Brož.

VÍTĚZSLAV NOVÁK
narozen *5. 12. 1870 v Kamenici nad Lipou
zemřel † 18. 7. 1949 ve Skutči
Vítězslav Novák se do Skutče přiženil, jeho ženou
se stala Marie Prášková, se kterou pak žil v domě
v Rybičkově ulici, kde se dnes nachází městské
muzeum. Pamětní deska mu na tomto domě byla
slavnostně odhalena v roce 1951. V prvním patře
objektu je umístěn stálý památník významného
skladatele – jeho pracovna a salón s klavírem.

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

DVOŘÁK, SMETANA, SUK & FHK
Slavnostní, ryze české zahájení festivalu

Filharmonie Hradec Králové • Jakub Klecker - dirigent

NEDĚLE 20. března l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

VÝLET DO ŠPANĚL

Tři kytary a temperamentní španělské rytmy

Guitar Arte Trio – Jindřich Kaulfers • Ivan Šoltys • Stanislav Prokeš

STŘEDA 23. března l 18 hodin, Městské muzeum Skuteč

4TET

Vokální kvarteto, které ohromí zvukem i aranžemi

David Uličník – tenor • Jiří Korn – baritone 1 • Jiří Škorpík – baritone 2 • Dušan Kollár – bass

NEDĚLE 27. března l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

DECHOVÝ KVINTET PKF & JAN ČENSKÝ
Za půvabem francouzské hudby a poezie

Jan Čenský – umělecký přednes • Prague Philharmonia Wind Quintet

STŘEDA 30. března l 19 hodin, Kulturní dům Hrochův Týnec

LOUSKÁČEK

Čajkovského balet s pohádkovým námětem
Severočeské divadlo Ústí nad Labem

NEDĚLE 3. dubna l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

KOUZLO KRÁLOVSKÉ HARFY
47 strun na Hradě Rychmburku
Katarína Ševčíková - harfa

NEDĚLE 10. dubna l 16 hodin, Předhradí – Hrad Rychmburk

STARCI NA CHMELU

Legendární muzikál, jehož písně stále žijí
Moravské divadlo Olomouc

NEDĚLE 24. dubna l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

2022
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20l3–15l5

V. J. TOMÁŠEK - LENORA
Písně a balady skutečského rodáka

Petra Matějová – hammerklavír • Irena Troupová – soprán

STŘEDA 27. dubna l 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč

DUCHOVNÍ HUDBA V ČASE
Písně husitské, americké, židovské a další

PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim • Zdeněk Kudrnka – sbormistr

NEDĚLE 1. května l 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast

DASHA SYMPHONY

Koncertní provedení světově známých popových písní

Filharmonie Hradec Králové • Pajky Pajk Quintet • Dasha – zpěv • Martin Kumžák – dirigent

ÚTERÝ 3. května l 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

JAROSLAV SVĚCENÝ

Večer pro Dva ve Třech v kostele na Chlumku

Jaroslav Svěcený – housle
Lucie Tóth – klavír • Zdeňka Žádníková – autorské básně, příčná flétna

ČTVRTEK 5. května l 18 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku Luže

PRODANÁ NEVĚSTA

Jeden z klenotů české opery z pera Bedřicha Smetany
Slezské divadlo Opava

NEDĚLE 8. května l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

IRENA BUDWEISEROVÁ

Koncert vynikající zpěvačky s doprovodem

Irena Budweiserová – zpěv
Jakub Racek – elektrická kytara • Keishiro Mikawa - violoncello

ČTVRTEK 12. května l 18 hodin, evangelický kostel Proseč

EVA URBANOVÁ OPERNÍ GALA
Závěrečné operní gala slavné pěvkyně

Eva Urbanová – soprán, Moravské klavírní trio

NEDĚLE 15. května l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

DVOŘÁK, SMETANA, SUK & FHK
Slavnostní, ryze české zahájení festivalu

Filharmonie Hradec Králové • Jakub Klecker - dirigent

NEDĚLE 20. března l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

PROGRAM:

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (Presto), Furiant
Josef Suk: Pohádka – suita z hudby ke hře J. Zeyera Radúz a Mahulena
Antonín Dvořák: Česká suita D dur
Bedřich Smetana: Vltava, z cyklu symfonických básní Má vlast
Bedřich Smetana: Šárka, z cyklu symfonických básní Má vlast
Filharmonie Hradec Králové (FHK) byla založena v roce 1978 pod názvem Orchestr města Hradec Králové, pod současným
názvem vystupuje od vzniku České republiky, tj. od 1. 1. 1993.
FHK vystupuje na pódiích významných koncertních síní Evropy. Vybrané koncerty jsou přenášeny Českou televizí, Televizí Noe
a Českým rozhlasem. FHK účinkuje také na významných festivalech (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkovy Hukvaldy,
Český Krumlov) a také na festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. Od roku 2005 pořádá FHK ve spolupráci
s Českým rozhlasem Vltava unikátní festival Hudební fórum Hradec Králové.
Filharmonie Hradec Králové se dlouhodobě věnuje oslovování také mladšího publika, prolínání hudebních žánrů
a koncertům typu crossover.

VÝLET DO ŠPANĚL

Tři kytary a temperamentní španělské rytmy

Guitar Arte Trio – Jindřich Kaulfers • Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš

STŘEDA 23. března l 18 hodin, Městské muzeum Skuteč

PROGRAM:

Gaspar Sanz: Musica de la guitarra española
Enrique Granados: Villanesca
Isaac Albéniz: Sevilla, Granada
Joaquín „Quinito“ Valverde: Clavelitos
Francisco Tárrega: Pavana
Anoym: Tango Argentina
Joano Pernambuco: Brazilský tanec
Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra
Bartolome Calatuyud: Fandanguillo
Federico García Lorca: Sevillianas
Španělské lidové moledie: Malagueña, El Vito
Antonín Dvořák: Humoreska Op. 101 No. 7
Guitar Arte Trio je profesionální hudební těleso s velmi osobitým zvukem a mnohaletou koncertní praxí. Hudební spolupráce tří kytaristů začala v roce 1992 a během své existence se soubor úspěšně představil na mnoha domácích i zahraničních pódiích.
V repertoáru má hudbu renesance, baroka, klasicismu, romantismu a řadu skladeb autorů 20. století, a to nejen z oblasti vážné hudby. Zvláštní místo v repertoáru souboru zaujímá hudba španělská a latinskoamerická, která je kytaře velmi
blízká. Guitar Arte Trio může posluchačům nabídnout 4 CD disky a řadu koncertních programů, ať již ve formě tematicky zaměřeného koncertu nebo program
ve formě recitálu složený ze skladeb různých období a žánrů. Spojení tří akustických kytar tvoří nezapomenutelný zážitek, a to nejen na klasickém koncertě ale
i při nejrůznějších společenských akcích.

2022

4TET

Vokální kvarteto, které ohromí zvukem i aranžemi

David Uličník – tenor • Dušan Kollár – bass • Jiří Korn – baritone 1 • Jiří Škorpík – baritone 2

NEDĚLE 27. března l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

4TET byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002. Poprvé se tito „muži v černém“ představili skladbou „How Deep Is Your
Love“ v provedení „a capella“. Bouřlivá reakce publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení po celé ČR i v zahraničí a časté účinkování v televizních pořadech, byly důvodem pro přípravu mnoha dalších songů, k nazkoušení koncertního programu
a k vydání tří CD.
Umělecky plnohodnotný, precizní, a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí
a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti – to vše rozhodně
nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s nenapodobitelnou atmosférou. Není tedy divu,
že vystoupení 4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních akcí, tak i společenských událostí.

DECHOVÝ KVINTET PKF & JAN ČENSKÝ
Za půvabem francouzské hudby a poezie
Jan Čenský – umělecký přednes
Prague Philharmonia Wind Quintet

STŘEDA 30. března l 19 hodin, Kulturní dům Hrochův Týnec
PROGRAM:

Jacques Ibert: Trois pièces brèves
Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René op. 205
Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin, M 68 (arr. M. Jones)
Claude Debussy: Petite Suite, L 65 (arr. G. Davies)

2022

Koncertní projekt Dechového kvinteta Prague Philharmonie Wind Quintet spojuje hudbu francouzských skladatelů a poezii francouzských básníků Paula Verlaina, Paula Forta, Pierra de Ronsarda a Guillauma Apollinaira v uměleckém přednesu Jana Čenského.
Prague Philharmonia Wind Quintet byl založen v roce 2007 z podnětu sólistů dechové sekce orchestru PKF - Prague Philharmonia. Vystupuje ve složení: Jan Brabec – klarinet, Jiří Ševčík – flétna, Vladislav Borovka – hoboj, Václav Furbach – fagot a Mikuláš Koska – lesní roh. Všichni jsou laureáty národních i mezinárodních interpretačních soutěží. Působí také jako přední hráči
v mnoha dalších komorních a symfonických tělesech.
Soubor úzce spolupracuje také s klavíristou prof. Ivanem Klánským, absolvuje zahraniční turné, účinkuje
na festivalech a koncertuje po celé ČR.
Jan Čenský je význačný český herec, dabér a moderátor. V dětství chodil do Chlapeckého sboru Pražského mužského sboru FOK. Později se vyučil knihařem
a večerně absolvoval Lidovou konzervatoř pro pracující. Následně vystudoval obor hudebně dramatický
na Státní konzervatoři v Praze. Od roku 1990 kromě
herecké kariéry působí také jako moderátor, v ČT uváděl soutěž O korunu krále Karla. Jeho tvář i hlas známe z filmového plátna a současně působí jako lektor
herectví a rétoriky.

LOUSKÁČEK

Čajkovského balet s pohádkovým námětem
Severočeské divadlo Ústí nad Labem

NEDĚLE 3. dubna l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.
Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrátil v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka
patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A.
Hoffmanna „Louskáček a Myší král“, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. I nové zpracování je příběhem
o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint.
Soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem patří k těm, které na programu figurují takřka pravidelně. V posledních letech jsme v jejich provedení mohli zhlédnout balety Labutí jezero, či Giselle nebo operety Krásná Helena a Hraběnka Marica.

KOUZLO KRÁLOVSKÉ HARFY
47 strun na Hradě Rychmburku
Katarína Ševčíková - harfa

NEDĚLE 10. dubna l 16 hodin, Předhradí – Hrad Rychmburk

2022

Katarína Ševčíková patří mezi vyhledávané harfistky nejen v České republice a na Slovensku, ale svou brilantní hrou, technickými znalostmi a šarmem okouzlila nadšené posluchače královského nástroje i v jiných zemích jako jsou Švýcarsko, Německo, Rakousko, Skandinávie, kde pravidelně vystupuje. Věnuje se především sólové hře a již několik let doprovází tóny harfy
ročně více jako 400 akcí, koncertů, gala večerů, privátních eventů. Věnuje se také produkci relaxačního charakteru a muzikoterapii v lázeňských městech. Interpretuje nejen tvorbu klasické hudby různých období, ale také hudbu jiných žánrů (pop,
folk, jazz a také filmovou hudbu) v úpravě pro harfu.
Kromě sólových koncertů vystupuje i v komorních sestavách a spolupracuje s řadou hudebníků. Stala se tak za posledních
deset let jednou z nejvyhledávanějších harfistek ve všech hudebních žánrech a také světa showbusinessu. Tónem a koncertem její královské harfy jsou každoročně velice elegantně a důstojně zahajovány různé prestižní akce a slavnostní události
u nás i v zahraničí.

STARCI NA CHMELU

Legendární muzikál, jehož písně stále žijí
Moravské divadlo Olomouc

NEDĚLE 24. dubna l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.
Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossanova nebo Milenci v texaskách, které se staly ústředními melodiemi vůbec
prvního původního českého muzikálu ze šedesátých let minulého století. Z tehdy nových písní se staly evergreeny, které si
brouká už několikátá generace, a láska Filipa a Hanky, zrozená na chmelové brigádě, je dnes již důvěrně známou zápletkou.
Legendární český film se od své premiéry v roce 1964 dočkal mnoha divadelních adaptací, a to především díky příběhu naplněnému touhou po svobodě a nadějí v lepší budoucnost, jež je aktuální v každé době.
Moravské divadlo Olomouc tento muzikálový klenot uvádí po osmadvaceti letech od zdejšího prvního uvedení. Inscenace
vznikla pod režijním vedením Petra Novotného, který je jedním z nejzkušenějších tuzemských muzikálových režisérů a producentů. Působil mimo jiné jako umělecký šéf Hudebního divadla v Karlíně a coby producent stál za českými premiérami
muzikálů Jesus Christ Superstar a Evita v pražském divadle Spirála. Hudební titul v podání souboru činohry doprovází živá kapela a v hudebním nastudování Filipa Tailora.

V. J. TOMÁŠEK - LENORE
Písně a balady skutečského rodáka

Petra Matějová – hammerklavír • Irena Troupová – soprán

STŘEDA 27. dubna l 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč

PROGRAM:

Výběr z písní – Maylied (J. W. Goethe); An Emma (F. Schiller); Amalia (F. Schiller)
Sonate d minor, Op. 9: Adagio patetico – Allegro assai
Allegro noc fuoco
Adagio ma non troppo
Menuetto
Prestissimo
Lenore, Ballade von G. A. Bürger Op. 12

2022

Václav Jan Tomášek patří k hudebním veličinám Prahy první poloviny 19. století. Ve své písňové tvorbě mnohokrát sáhl
po verších svého přítele J. W. von Goetheho či F. Schillera. V podání sopranistky Ireny Troupové a Petry Matějové (kladívkový
klavír) zazní jeho málo uváděná kantáta Lenore Op 12 na text G. A. Bürgera a dále výběr z jeho písní a klavírních skladeb.
Petra Matějová ve své kariéře spojuje hru na moderní klavír i na jeho
historické podoby. Její snahou je každý repertoár maximálně přiblížit
zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal, což souvisí také
s výběrem odpovídajícího typu nástroje. Koncertuje na předních festivalech i v koncertních řadách v ČR i zahraničí.
Irena Troupová je významnou českou sopranistkou. Studovala hudební
vědu na Karlově univerzitě a věnuje se především staré hudbě. Spolupracovala se souborem Musica Antiqua Praha a vystupuje v koncertních řadách Státní opery v Berlíně, Berlínského symfonického orchestru
a dalších. Pravidelně vystupuje především s Jaroslavem Tůmou či Gabrielou Demeterovou.

DUCHOVNÍ HUDBA V ČASE
Písně husitské, americké, židovské a další

PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim • Zdeněk Kudrnka – sbormistr

NEDĚLE 1. května l 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast

Pěvecký sbor Slavoj Chrudim
Chrudimský smíšený sbor Slavoj byl založen již v roce 1856. Jeho členy jsou dospělí dobrovolní zpěváci, které spojuje nadšení
pro hudbu a sborový zpěv. Pod vedením současného sbormistra Zdeňka Kudrnky je repertoár sboru barevnou variací tradičního i moderního stylu, obsahující české i světové skladatele od renesance po současnost. PS Slavoj spolupracuje s mnoha
sbory v ČR i v zahraničí (Německo, Holandsko, USA, Francie a Polsko). Zároveň úzce spolupracuje s Pěveckým sborem Rubeš
ze Skutče a Chrudimskou komorní filharmonií.
Pěvecký sbor Rubeš Skuteč
Také pěvecký sbor Rubeš pracuje od roku 2009 pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. V letošním roce si sbor připomíná
už 160. výročí svého vzniku. Za dobu své existence zažil období rozmachu i útlumu. V 90. letech zvítězil na přehlídce velkých smíšených pěveckých sborů v Praze a absolvoval zájezdy do Štrasburku ve Francii, do Athu a Lessingu v Belgii a Splitu
v Chorvatsku.
V roce 2018 získaly sbory na mezinárodním festivalu sborového umění FSU Jihlava v kategorii velkých smíšených
sborů stříbrnou medaili. Sbory spolu pravidelně úzce spolupracují na velkých projektech, díky vzájemné spolupráci
a jednotnému vedení je toto umělecké uskupení největším pěveckým sborem Pardubického kraje.

DASHA SYMPHONY

Koncertní provedení světově známých popových písní

2022

Filharmonie Hradec Králové • Pajky Pajk Quintet • Dasha – zpěv • Martin Kumžák – dirigent

ÚTERÝ 3. května l 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

Dasha Symphony je exkluzivní symfonický projekt Dashy a Martina Kumžáka. Jde o koncertní provedení světově známých
popových písní v aranžmá a pod taktovkou Martina Kumžáka, na kterém se podílejí i členové Pajky Pajk Quintetu.
Dasha se zpěvem začínala v dětském sboru Filharmonie B. Martinů a se swingovou kapelou Big Band Zlín. V roce 1995 vyhrála v televizním pořadu Mini Maxi pěveckou soutěž Talentárium a o rok později se stala vítězkou soutěžního festivalu pro
mladé zpěváky Zlíntalent. Její další kroky mířily do Prahy, kde ji pod svá křídla do umělecké agentury Krach přijal Jiří Korn.
Díky své profesorce zpěvu Lídě Nopové dostala Dasha nabídku zpívat jako vokalistka s Karlem Gottem, se kterým hned v roce
1998 absolvovala německé turné. Tímto se stala stálým členem jeho orchestru. Účastnila se koncertů jak v České republice,
na Slovensku, v Německu, v Rusku, tak i v prestižní Carnegie Hall v New Yorku. Jako vokalistka dále spolupracovala s Helenou
Vondráčkovou a řadou dalších předních českých interpretů.
Filharmonie Hradec Králové je symfonickým orchestrem, který
ve Skutči už nemusíme dlouze představovat. Jde o těleso, které roste právě s jedinečnou a odvážnou dramaturgií, mimo zavedené mantinely. Filharmonie Hradec Králové má zásadní význam nejen pro město, ale i pro celý kraj, kde se významně podílí
na úrovni kulturního vyžití a reprezentaci.

JAROSLAV SVĚCENÝ

Večer pro Dva ve Třech v kostele na Chlumku

Jaroslav Svěcený – housle
Lucie Tóth – klavír • Zdeňka Žádníková – autorské básně, příčná flétna

ČTVRTEK 5. května l 18 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku Luže
Program plný nádherné hudby Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmse, Sergeje Rachmaninova nebo George Gershwina
v nesmírně zajímavém propojení s autorskou poezií. Večer vztahových mikropříběhů a lásky v mnoha podobách. Emoce slov
jdou ruku v ruce s energií vycházející z nadčasových melodií. Nebude chybět humor ani nadsázka.
Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Je také považován za velkého popularizátora houslové hry. Jeho koncertní turné a festivalová vystoupení obdivovali posluchači po celém světě. Natočil
44 CD a DVD s díly světových a českých autorů. Mnohé z nich byly oceněny jako zlaté i platinové.
V roce 1996 převzal cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost a roku 2010 převzal od hlavy státu Zlatou
plaketu prezidenta republiky. Hraje na housle Francesco Ruggieri Cremona 1690.
Lucie Tóth, absolventka plzeňské konzervatoře, svá studia završila na HAMU. Profesní zkušenosti sbírala na mnoha klavírních soutěžích (např. Cena za nejlepší provedení české skladby a ČU
- Mezinárodní klavírní soutěž Karlovy Vary 1994, 1. cena a Cena Nadace
Josepha Seidlera - Mezinárodní soutěž Anglo-Czechoslovak Trust, Londýn 2002). Je vyhledávanou komorní hráčkou, spolupracuje s umělci
různých oborů a žánrů.
Zdeňka Žádníková je herečkou pražského Dejvického divadla. Moderuje společenské a firemní akce českých i zahraničních společností a známe ji i z televizních obrazovek. Od roku 2015 spolupracuje s Jaroslavem
Svěceným. Píše scénáře na míru hudebním interpretům a spoluvytváří
projekty, které chtějí hudbu a hudební skladatele publiku představit
nekonvenčním způsobem.

PRODANÁ NEVĚSTA

Jeden z klenotů české opery z pera Bedřicha Smetany
Slezské divadlo Opava

NEDĚLE 8. května l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.

2022

Prodanou nevěstu nastudovalo Slezské divadlo Opava při příležitosti výročí založení Československé republiky v roce 2018.
Komickou operu, napsanou na libreto Karla Sabiny, uvádí v původní verzi, která měla premiéru 30. října 1866 a byla napsána
spíše jako singspiel. Bedřich Smetana se po obvinění z wagneriánství v Braniborech v Čechách rozhodl napsat „lehkou operu“ a své dílo několikrát přepracoval. Poslední úprava byla provedena v roce 1870 a tato poslední verze se hraje přes 150 let.
Prodaná nevěsta se stala národní operou, která bývá často uváděna ve spojení s oslavami našeho národa. Cestu na světová
operní jeviště jí otevřeno pohostinské představení ND ve Vídni v roce 1892.
Slezské divadlo Opava je příspěvkovou organizací Statutárního města Opava. V současné době má dva soubory – činoherní
a operní. Pod operní spadá též soubor baletu, který uvádí i samostatná baletní představení.

IRENA BUDWEISEROVÁ

Koncert vynikající zpěvačky s doprovodem

Irena Budweiserová – zpěv
Jakub Racek – elektrická kytara • Keishiro Mikawa – violoncello

ČTVRTEK 12. května l 18 hodin, evangelický kostel Proseč
Irena Budweiserová je česká zpěvačka, textařka, skladatelka a pedagožka. Zpěv vystudovala na Pražské konzervatoři, mimo
jiné u Laďky Kozderkové. Toto studium rozvinulo její přirozený talent a výsledky můžeme slyšet na sólových CD a koncertech.
Je ohromující, jak umění Ireny Budweiserové od chvíle, kdy její „černý“ hlas zásadním způsobem ovlivnil zvuk kapely Spirituál
Kvintet, dodnes neztratilo nic ze své uhrančivosti, ba naopak, jako by postupem času sílilo a nabývalo nových poloh, čemuž
jistě napomáhá i žánrové obohacování zpěvaččina repertoáru sahajícího od gospelu a spirituálu přes blues a folk až k modernímu jazzu.
Vystoupení Ireny Budweiserové v sakrálních prostorách, to jsou především spirituály a gospely. Zaznívají s českými či anglickými texty. Na koncertě však uslyšíte i vlastní tvorbu, ovšem s texty vhodnými do těchto prostor. Velmi citlivý a erudovaný
hudební doprovod dává Ireně prostor k jejímu „čarování“ s texty přednesených písní. Všechny tyto skladby mají velmi originální aranžmá, na kterých se podílí všichni protagonisté.

EVA URBANOVÁ & MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Závěrečné operní gala slavné pěvkyně
Eva Urbanová – soprán
Moravské klavírní trio

NEDĚLE 15. května l 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
PROGRAM:

Bedřich Smetana: árie Libuše „Bohové věční tamo nad oblaky“ z opery Libuše
Bedřich Smetana: árie Mařenky „Och jaký žal“ z opery Prodaná nevěsta
Bedřich Smetana: Skočná z opery Prodaná nevěsta
Antonín Dvořák: „Měsíčku na nebi hlubokém“, árie Rusalky z 1. dějství opery Rusalka
Antonín Dvořák: Když mě stará matka
Antonín Dvořák: Humoreska
Leoš Janáček: árie Kostelničky „Co chvíla“ z opery Její Pastorkyňa
přestávka
Franz Schubert: Ave Maria
Giacomo Puccini: „Oh! Mio babbino caro“, árie Lauretty z opery Gianni Schicchi
Zdeněk Král: Kde domov náš?
Giuseppe Verdi: „Stride la vampa“ árie Azuceny z opery Trubadúr
Augustin Lara: Granada
Aram Chačaturjan: Šavlový tanec
Tomaso Albinoni: Adagio
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Eva Urbanová je jednou z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň a sopranistek. Vystupuje na mnoha světových operních scénách včetně milánské La Scaly, londýnské Covent Garden
a Metropolitní opery v New Yorku. Pravidelně nahrává pro české hudební vydavatelství Supraphon. Od roku 1990 je sólistkou Opery Národního divadla v Praze a počínaje rokem 2010 je
též stálým hostem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Mezi její stěžejní role patří
postava Kostelničky z opery Její pastorkyňa (Jenůfa) od Leoše Janáčka, za níž získala v letech
1997 a 2005 cenu Thálie. Vedle operních představení se pravidelně věnuje také koncertní činnosti. Mezi její stálý koncertní repertoár patří Janáčkova Glagolská mše (Londýn, Toronto, Athény),
Dvořákovy skladby Stabat Mater, oratorium Svatá Ludmila (Edinburgh), Requiem nebo Te Deum.
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Vystupuje také ve Verdiho Requiem, v Mozartově Requiem či v Brittenově Válečném requiem, s nímž účinkovala v londýnské
Royal Albert Hall. V roce 2017 jí byla udělena Medaile za zásluhy o stát v oblasti umění.
Moravské klavírní trio ve složení: Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle a Miroslav Zicha – violoncello, bylo založeno roku
1997 v Brně. Za dobu své existence absolvoval soubor stovky koncertů na významných pódiích doma i v zahraničí. Počtem nastudovaných skladeb, který zahrnuje více než 25 celovečerních recitálů klasické triové literatury, se Moravské klavírní trio řadí
k souborům s nejrozsáhlejším repertoárem v Evropě. Díky mimořádné šíři operního a písňového repertoáru (přes 200 skladeb
ve vlastních úpravách) je Moravské klavírní trio také oblíbeným partnerem operních pěvců mezinárodního renomé (Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Štefan Margita, Miki Isochi). Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu – dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu.

PAVEL DALECKÝ
Pro návštěvníky festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč je po dobu jeho konání ve vestibulu
Kulturního klubu Skuteč připravena výstava obrazů.

Ing. Pavel Dalecký je absolventem provozně ekonomické fakulty VŠZ v Praze. Rodák ze Rváčova trvale bydlí na Křivoklátu.
Kresba a malba je předmětem jeho zájmu již od dětství. Praktické znalosti a dovednosti získal samostudiem i návštěvami
výstav a ateliérů akademických malířů.
Volí vlastní výtvarný styl, který není jednostranně vyhraněn. Z malířských technik převažuje olejomalba a akvarel. Inspirací
mu jsou především motivy Českomoravské vysočiny a jižních Čech, popřípadě jakékoliv zajímavé záběry z cest po naší vlasti
či mimo její hranice. V každém případě to musí být krajina nedotčená, která v průběhu ročních období mění svoji barevnou
podobu a každým dnem uchvacuje oko pozorovatele a malíře pestrou mozaikou barev.
Kontakt:
Ing. Pavel Dalecký
270 23 Křivoklát 5 / tel.: 732 690 623

Festival pořádá Město Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Organizační zabezpečení a předprodej:
Odbor kultura a školství
Lenka Frídlová / telefon: 469 326 487, mobil: 731 557 477, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz
Matěj Zelinka / telefon: 469 326 486, mobil: 731 557 422, e-mail: matej.zelinka@skutec.cz
www.vstupenkyskutec.cz
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