
 

 
 

Letní slavnosti staré hudby lákají na hudebně-taneční 
Večer pro krále a spouští vánoční předprodej 
 
V Praze, 27. listopadu – Letní slavnosti staré hudby již nyní nadělují vánoční dárky. Renomovaný hudební 
festival, který v příštím roce oslaví 20 let, odtajnil jeden z vrcholů nacházejícího ročníku a zahájil speciální 
vánoční předprodej. Zájemci tak mohou svým blízkým nadělit pod stromeček unikátní výpravu do Francie 
před třemi staletími. Hudebně-taneční představení „Večer pro krále“, které bude 6. srpna v pražském 
Rudolfinu slavnostní tečkou za jubilejním ročníkem festivalu, čerpá z bohatství francouzské barokní opery 
18. století. Mnohé ze skladeb byly uváděny u královského dvora ve Versailles a jejich autoři, J.-Ph. 
Rameau, J.-J. C. de Mondonville či J.-M. Leclair, komponovali přímo pro krále Ludvíka XV.  
 
Večer pro krále je vystavěn na tématu milostného příběhu a představí vrcholné pěvecké a taneční umění. 
Renomované sólisty, sopranistku Katherine Watson a tenoristu Reinouda Van Mechelena, doprovodí 
Collegium Marianum, tanečních partů se ujmou Anna Chirescu a Artur Zakirov. Jedinečnou choreografii 
pro toto představení sestaví umělecká vedoucí souboru Les Cavatines Natalie van Parys, specialistka na 
barokní tanec a choreografii. 
 
Online rezervace a předprodej vstupenek na slavnostní závěrečný koncert festivalu začíná dnes 27. 
listopadu. Vztahuje se na něj speciální „Vánoční akce – sleva 20 %“, která platí pouze do 31. 12. 2018. 
Pořadatel dále nově nabízí dárkové poukazy na vstupenky na Letní slavnosti staré hudby v hodnotě 500, 1000, 
2000 a 5000 Kč. Více informací na www.letnislavnosti.cz. 
 
Komponovaný program vypráví příběh osudové lásky. Vášnivý cit, jenž k sobě pojí dva pěvecké protagonisty, 
je záminkou k návštěvě fantaskních krajin. Dvojice tanečníků pak ilustruje city a emocionální zvraty vyjádřené 
ve zpívaných částech a plní roli jakéhosi stínového příběhu, v němž se před zraky diváků odvíjí skryté 
představy a obavy protagonistů. Tanec dodává příběhu alegorický, poetický a nadzemský rozměr. Večer 
nabízí propojení těch nejoblíbenějších témat, která se v dílech tohoto období pravidelně objevují, a nelze je 
proto opomenout. Patří k nim hudební a taneční ztvárnění námětů, jako je pastorále, bouře, peklo 
a samozřejmě láska s celou škálou emocí a vášní, které jsou s ní spojovány.   
 
Projekt je součástí víceleté programové linie připravované ve spolupráci s prestižním Centrem barokní hudby 
ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles), na níž se podílí také Francouzský Institut. 
 
úterý 6. srpna 2019, 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha 1 
Večer pro krále 
Příběh osudové lásky na motivy francouzských barokních oper  

http://www.letnislavnosti.cz/


 
 
 
 
 
 
 

Hudebně-taneční představení 
(J.-Ph. Rameau, J.-J. C. de Mondonville, J.-M. Leclair) 
 
Katherine Watson – soprán 
Reinoud Van Mechelen – tenor 
Anna Chirescu a Artur Zakirov – barokní tanec 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí  
Natalie van Parys – choreografie, umělecká vedoucí souboru Les Cavatines 
Chantal Rousseau – taneční kostýmy 
Vladimír Malý – světla 
  
 
Vstupenky a poukazy je možné rezervovat i zakoupit online přímo na www.letnislavnosti.cz. Rezervované 
vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit ve Festivalovém centru, nebo zaplatit kartou online. Seznam dalších 
předprodejních míst na www.colosseumticket.cz. 
 
Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno každou středu (do 19. 12. 2018) 
od 10.00 do 18.00 hodin.  
 
Letní slavnosti staré hudby se také připojují k výzvě Giving Tuesday. 27. listopadu tak budou obdarovány tři 
skupiny posluchačů: volné vstupenky na závěrečný koncert mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti 
staré hudby jsou připraveny pro prvních 10 zájemců s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Nabídka volných vstupenek platí 
také pro první 4 seniory. Poslední obdarovanou skupinou jsou studenti, kterým pořadatel vstupenky na závěrečný 
koncert nabízí za pouhých 100 Kč. Vstupenky budou k dispozici pouze po předchozí rezervaci na mailu 
vstupenky@collegiummarianum.cz. Vstupenky jsou k dispozici pouze do vyčerpání kapacit, rozhoduje pořadí 
rezervace. Více informací na (https://www.giving-tuesday.cz/zveme-vas-do-rudolfina/). 
 
Spolupořadatel festivalu Nadace Collegium Marianum navíc na stejné platformě nabízí členství v Klubu Collegium. 
(https://www.giving-tuesday.cz/vitejte-ve-svete-baroknich-ctnosti/) 
 
Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská škola 
Spolupořadatel: Nadace Collegium Marianum 
Festival je členem European Early Music Network (REMA). 
 
Projekt se koná za laskavé podpory hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky a ve 
spolupráci s Centre de musique baroque de Versailles a Francouzským institutem. 
 
Další informace:  
Silvie Marková & Anna Vašátková 
SMART Communication s.r.o. 
marketing, media & promotion 
T: +420 272 657 121, 774 541 542 
M: +420 604 748 699 
E: markova@s-m-art.com, anna@s-m-art.com  
 
 

 
Collegium Marianum 
Vodičkova 32, Praha 1  
T/F: +420 224 229 462, +420 731 448 346 
www.letnislavnosti.cz   
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