
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roztančená konvička s cukřenkou – Letní slavnosti staré hudby 
zvou na hravý Balet o kávě 
 
V Praze, 27. května – Viděli jste už někdy tančit kávovou konvičku, cukřenku anebo kávová zrnka? Že 
ne? Pak si nenechte ujít představení Balet o kávě, postavené na tanečních suitách a kávové kantátě 
Johanna Sebastiana Bacha. Rozverné představení pro velké i malé bez rozdílu věku, v němž doslova 
ožije kompletní kávový servis, uvedou 17. července v Divadle ABC Letní slavnosti staré hudby. V 
úchvatných kostýmech ve stylu míšeňského porcelánu se představí polský baletní soubor Cracovia 
Danza za doprovodu souboru Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové. 
Pěveckých partů se ujmou Patricia Janečková a Jaromír Nosek. 
 
U příležitosti svých letošních 20. narozenin a na oslavu Dne dětí navíc pořadatelé připravili pro 
návštěvníky také malý dárek – slevu na vstupenky pro děti do 15 let ve výši 50 %! Lístky za poloviční 
cenu je možné koupit pouze od 31. 5. do 7. 6., sleva je dostupná v rezervačním systému po výběru 
sedadel v sále. Představení je vhodné pro děti od 6 let.  
 
Preludiem k představení Balet o kávě bude přednáška s ukázkami artefaktů spjatých s kávovou 
kulturou. PhDr. Kateřina Ebelová, Ph.D. se bude zabývat spletitou historií putování kávy z její africké 
„pravlasti“ až do Evropy, kávovou kulturou od šlechtických a měšťanských salónů ke kavárnám, 
druhy a zpracováním kávových zrn, pražírnami či kávovinami. Vstup na přednášku, která se bude 
konat 17. července od 17:30 na Malé scéně Divadla ABC, je zdarma na základě předložení vstupenky 
na Balet o kávě a povinné registrace.  

 
Letní slavnosti staré hudby mezi 11. červencem a 6. srpnem nabídnou osm exkluzivních večerů, jimiž 
oslaví nejen dvě desetiletí své existence, ale také šest staletí bohaté hudební historie, s níž 
dlouhodobě seznamují české publikum. Pozvání na festival opět přijali špičkoví zahraniční i čeští 
interpreti, kteří se představí v poutavých a leckdy humorných programech širokého tematického 
rozpětí. Dramaturgie letošního jubilejního ročníku nabídne hned několik podob hudebních festivit 
napříč historickými epochami. K oslavám neodmyslitelně patří i tanec, který zpestří hned několik 
festivalových večerů. 
 
Více informací na www.letnislavnosti.cz.  
 

Balet o kávě se řadí k tradici oblíbených baletů s fantastickými a exotickými náměty hojně 
uváděnými v 17. a 18. století v evropských salónech a divadlech. Choreografie je vytvořena na 
základě autentických kroků a pozic barokního tance a s využitím dobových pantomimických prvků. 
Toto hravé a vtipné představení čerpá inspiraci z Kávové kantáty Johanna Sebastiana Bacha. Na 
programu nechybí tance typické pro aristokratické bály na panovnických či šlechtických dvorech i 
pro pouliční karnevalové veselí – forlana, gavota, bourrée, courente, gigue či menuet. 
 

http://www.letnislavnosti.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvacátý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro 
barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také 
Francouzský institut v Praze.  Více o spolupráci … 

Vstupenky 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 26. 6. 
2019) od 10.00 do 18.00 hodin. Od 2. 7. do 6. 8. 2019 je otevřeno každé úterý a středu od 10.00 do 18.00. 
17. 7., 31. 7. a 6. 8. je otevřeno do 17.00. 
 
Již tradičně pořadatel nabízí množstevní slevu 4+: při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí 
bude poskytnuta 20% sleva z ceny každé vstupenky.  
V rámci věrnostního programu je možné získat slevu 200 Kč za každých 2000 Kč vynaložených na online 
nákup vstupenek na koncerty Letní slavnosti staré hudby 2019 (tento program vyžaduje registraci). 
U vybraných koncertů festival nabízí speciální studentský program: 100 Kč / 1 vstupenka bez určení 
konkrétního místa (držitelé těchto vstupenek budou uvedeni na volná místa v sále těsně před začátkem 
koncertu). Více informací na www.letnislavnosti.cz. 
Systém slev a bonusů výrazně rozšiřuje program pro členy klubu Collegium! (podrobnosti na 
www.letnislavnosti.cz).  
 
Senioři a studenti mají vstupné levnější o 10 %. 
Nově pořadatel nabízí 20% slevu pro děti do 15 let. 
Držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) mají slevu 50 %. 
 
PROGRAM: 
 
Čtvrtek 11. 7. 2019, 19.30 
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1 
Jubilate Deo 
Vícesborová díla benátských a saských chrámů 
G. Gabrieli, H. Schütz, M. Praetorius, O. di Lasso, A. Trombetti 
 
CAPPELLA MARIANA 
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí  
INSTRUMENTA MUSICA (Německo) 
Ercole Nisini – trombón, umělecký vedoucí  
Vojtěch Semerád – hudební nastudování 
 
 
Středa 17. 7. 2019, 19.00 
Divadlo ABC, Vodičkova 28, pasáž U Nováků, Praha 1 

Balet o kávě 
Humorné taneční představení s hudbou J. S. Bacha  
 
Patricia Janečková – soprán 
Jaromír Nosek – bas 
CRACOVIA DANZA (Polsko) – taneční soubor 
Romana Agnel – umělecká vedoucí  
Romana Agnel, Dariusz Brojek – choreografie  
Monika Polak-Luścińska – stage design, kostýmy 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
 
 
Pondělí 22. 7. 2019, 20.00 

http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/versailles-prague/
http://www.letnislavnosti.cz/
http://www.colosseumticket.cz/
http://www.letnislavnosti.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 

Corazón español  
Španělský hudební temperament napříč staletími  
G. Sanz, J. Hidalgo, F. G. Lorca, M. de Falla 
 
Anna Reinhold – mezzosoprán 
Quito Gato – kytara, hudební nastudování  
EXCLAMATIO STRING QUARTET (Španělsko) 

 
 

Čtvrtek 25. 7. 2018, 20.00 
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1 

Rosa mystica 
Mariánské nešpory mistrů renesanční polyfonie 
G. P. da Palestrina, G. Gastoldi, J. Desprez, F. Guerrero 
 
UTOPIA (Belgie) 
 
 
Pondělí 29. 7. 2019, 20.00 
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 

V zahradách múz 
Hudba pařížských salónů 18. století  
J.-Ph. Rameau, A. D. Philidor, J.-M. Leclair, J. Schobert 
 
Chantal Santon-Jeffery – soprán  
Jana Semerádová – flauto traverso  
Stéphanie Pfister – barokní housle  
Bruno Cocset – barokní violoncello 
Béatrice Martin – cembalo 
 
 
Středa 31. 7. 2019, 19.30 
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6 

Due virtuosi 
Mistrovské kusy pro loutnu a violu da gamba  
M. Marais, A. Forqueray, R. de Visée, C. Zuccari 
 
Vittorio Ghielmi – viola da gamba 
Luca Pianca – loutna  
 
 
Úterý 6. 8. 2019, 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha 1 

Večer pro krále 
Příběh osudové lásky na motivy francouzských barokních oper  
Hudebně-taneční představení 
J.-Ph. Rameau, J.-J. Cassanéa de Mondonville, J.-M. Leclair 
 
Katherine Watson – soprán 
Reinoud Van Mechelen – tenor   
Anna Chirescu & Artur Zakirov – barokní tanec  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí  
Natalie van Parys – choreografie, umělecká vedoucí Les Cavatines  
Alain Blanchot – kostýmy  
Vladimír Malý – light design 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doprovodná akce festivalu 
 
Sobota 27. 7. 2019, 16.00 – 17.30 – 19.00 
Valdštejnská zahrada, Praha 1 

Commedia dell’arte 
Divadelní a taneční podívaná pod širým nebem 
Enrico Bonavera – herec  
Chorea Historica – taneční soubor  
U příležitosti 100. výročí Italského velvyslanectví v Praze a 20. výročí MHF Letní slavnosti staré hudby. 

 
 

Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská škola 
Spolupořadatel: Nadace Collegium Marianum 
 
Festival je členem European Early Music Network (REMA) a je hrdým držitelem prestižního EFFE Label 
2019–2020 a označení „výjimečný festival”. 
 
Festival se koná pod záštitou: 
ministra kultury Antonína Staňka, 
primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, 
starosty Městské části Praha 1 Pavla Čižinského 
a České komise pro UNESCO 
 
Za laskavé podpory: 
hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu České republiky a Městské části 
Praha 1 
a dále: Česko-německého fondu budoucnosti, Polského institutu v Praze, Velvyslanectví Španělska, Institutu 
Cervantes v Praze, Zastoupení vlámské vlády v České republice, Italského kulturního institutu v Praze, 
Acción Cultural Española, Nadace Collegium Marianum 
 
Ve spolupráci s: 
Centre de musique baroque de Versailles a Francouzským institutem v Praze 
 
Hlavní mediální partner: 
Český rozhlas 3 Vltava 
 
Partneři: 
Instalace Praha, a.s., Litea Solution, Galerie 1, Senát Parlamentu ČR, Galerie hlavního města Prahy, Národní 
galerie v Praze, Hotel Constans, Emblem Hotel, Tiskárna Flora, WDLux, Metamorphosis 
  
Mediální partneři: 
Harmonie, Respekt, Opera Plus, Klasika Plus, Hudební rozhledy, Psychologie DNES 
 
 
Další informace:  
 
SMART Communication s.r.o.  
Újezd 21, Praha 1 – Malá strana 
Lucie Čunderliková  
M: +420 733 538 889 
E: cunderlikova@s-m-art.com  
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Collegium Marianum 
Vodičkova 32, Praha 1  
T/F: +420 224 229 462, +420 731 448 346 
www.letnislavnosti.cz   

 
 
 


