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Collegium Marianum – Týnská škola 

kulturní  a vzde la vací  centrum historický ch ume ní  

 

Jiz  28 let pr ispí va  centrum historický ch ume ní  Collegium Marianum – Tý nska  s kola k zachova ní  na rodní ho 

a evropske ho kulturní ho de dictví . Ves kere  pu sobení  instituce je inspirova no respektem ke kulturní mu odkazu 

nas ich pr edku . V na vaznosti na ideje latinske  Tý nske  s kolý (zaloz ene  ve 13. století ) a Rec kový univerzitní  koleje 

(zaloz ene  roku 1438) zaha jila svou c innost v roce 1990 v bý vale m kla s ter e r a du servitu  u kostela sv. Michaela 

na Stare m Me ste  praz ske m.  

 

Kulturní činnost 

Vlajkovou lodí  kulturní  c innosti instituce je od roku 2000 mezina rodní  hudební  festival Letní slavnosti staré 

hudby. Výsoka  ume lecka  u roven  projektu plýne z jedinec nosti dramaturgicke ho zame r ení  na hudbu 14. az  18. 

století  a hostova ní  s pic kový ch virtuosu , pe vecký ch so listu  a ume lecký ch souboru . Od roku 2009 je festival 

c lenem European Earlý Music Network. Vedle pravidelne ho koncertní ho cýklu Barokní podvečery (od 

roku 2001), který  navazuje na tradici hudební ho z ivota na Stare m Me ste  praz ske m v 18. století , zas tiťuje 

c innost rezidenc ní ch souboru  Collegium Marianum a Cappella Mariana, ktere  patr í  k souc asne  evropske  

interpretac ní  s pic ce. Soubor Collegium Marianum se od sve ho zaloz ení  v roce 1997 ve nuje prova de ní  hudbý 17. 

a 18. století  se zame r ení m na c eske  a ve str ední  Evrope  pu sobí cí  autorý. Jako jeden z ma la takto profilovaný ch 

profesiona lní ch souboru  v C R ma  na repertoa ru nejenom koncertní  dí la, ale ve nuje se take  sce nický m 

projektu m. V roce 2009 se soubor Collegium Marianum stal nositelem ocene ní  za za sluhý o kvalitu a s í r ení  

c eske  hudbý, kterou ude luje C eska  hudební  rada – c eska  sekce nevla dní  organizace Mezina rodní  hudební  radý 

pr i UNESCO. Letní  slavnosti stare  hudbý jsou drz itelem prestiz ní ho „EFFE Label 2017–2018“ a oznac ení  

„vý jimec ný  festival”. 
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Vzdělávací činnost 

Collegium Marianum – Tý nska  s kola ma  bohate  zkus enosti v oboru vzde la va ní . Cí lem te to oblasti pu sobení  

instituce je zvýs ova ní  u rovne  v nejru zne js í ch oborech interpretace hudbý 16.–18. století  (napr . sbormistrovství , 

zpe v a na strojova  hra).  

 

V letech 1992 az  2011 s kola realizovala výsokos kolske  studium oboru Sbormistrovství  chra move  hudbý. 

Studijní  obor, uskutec n ovaný  ve spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzitý Karlový az , odkazoval k c eske  

kantorske  tradici a jeho cí lem býlo výchova vat vzde lane  r editele chra mový ch ku ru . V letech 2008 az  2011 s kola 

realizovala studium oboru Historicka  hudební  praxe se zame r ení m na studium hudební ch pramenu , 

interpretaci a reprodukci hudbý stars í ch období . 

 

Collegium Marianum – Tý nska  s kola nabí zí  odborne  semina r e interpretace stare  hudbý, jez  vedou pr ední  

pedagogove  vý znamný ch evropský ch s kol nebo renomovaní  vý konní  ume lci z Ne mecka, Francie, Velke  Brita nie, 

Belgie, Holandska, atd. Instituce tak u spe s ne  rozví jí  dlouholetou mezina rodní  spolupra ci. Na doma cí  pu de  

intenzivne  spolupracuje s C eský m muzeem hudbý a hudební m odde lení m a odde lení m starý ch tisku  Na rodní  

knihovný. Ve spolupra ci s Nadací  Collegium Marianum take  pr ipravuje projektý urc ene  de tem. Zde jsou 

vý znamne  pravidelne  komponovane  por adý s aktivní m zapojení m de tský ch u c astní ku  zame r ene  na bohatství  

c eský ch lidový ch tradic.
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

 LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 
 

19. ročník 
10. července – 8. srpna 2018 

 
 
 
 
 

 

pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída, primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové, 
starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a České komise pro UNESCO 

 
Festival je členem European Early Music Network/REMA  

a držitelem prestižního „EFFE Label 2017–2018“ a označení „výjimečný festival” 
 

 

 

MEDITERRANEO 

19. mezina rodní  hudební  festival Letní  slavnosti stare  hudbý patr il jako kaz doroc ne  k vrcholu m praz ske  letní  

kulturní  nabí dký. Recenzenti i publikum na festivalu i tentokra t ocen ovali pr edevs í m propracovanou, 

nekomerc ní  programovou nabí dku, s pic kovou a výrovnanou u roven  interpretace a du raz kladený  na volbu 

akustický a stýlove  odpoví dají cí ch prostor, v nichz  se jednotlive  projektý konalý. Výsoka  na vs te vnost vs ech 

koncertu , ktere  býlý nezr í dka dopr edu výproda ný, napoví da  o oblí benosti festivalu u praz ske ho i 

mezina rodní ho publika. Za znam ne kolika koncertu  por í dil C eský  rozhlas.  

 

Jedinec nost MHF Letní  slavnosti stare  hudbý plýne z dramaturgicke ho zame r ení  na hudbu 13. az  19. století . V 

tomto ohledu je festival ojedine lý  nejen v kontextu praz ske  kulturní  nabí dký, ale i z pohledu mezina rodní ho. 

Cí lem projektu je origina lní  a objevna  dramaturgie, hostova ní  s pic kový ch pe vcu , instrumentalistu -virtuosu  a 
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ume lecký ch souboru  zame r ený ch na historický pouc enou interpretaci. Pr edností  festivalu je snaha o komplexní  

pojetí  kulturní ho de dictví  jednotlivý ch ume lecký ch epoch, ktere  zahrnuje nejenom hudbu daný ch období , ale 

take  historický  tanec a divadlo, a dba  na zasazení  jednotlivý ch produkcí  do stýlový ch, pokud moz no historický ch 

prostor. Propojení  historicke  architekturý s hudbou odpoví dají cí ch stýlu  je jednou z pr edností  festivalu, neboť 

unika tní  prostorý umocn ují  nezame nitelnou atmosfe ru a specificke  akusticke  vlastnosti hudbý prova de ne  na 

pu vodní ch dobový ch na strojí ch.  

 

Program 19. roc ní ku Letní ch slavností  stare  hudbý nabí dl fundovaný  a ucelený  vhled do hudební ho sve ta 

Str edozemí . Meditera n, c i „Mediterraneo“, je kulturní  fenome n spjatý  s výsoce inspirativní m prostr edí m oblasti 

omý vane  Str edozemní m mor em, kterou lze výmezit mimo jine  te z  vý skýtem olivovní ku. Na str edomor ský ch 

br ezí ch a v pr ilehlý ch krají ch se ovs em odeda vna dar ilo nejen olivovní ku. Prostor je odnepame ti kole bkou a 

domovem mnoha rozvinutý ch kultur, jejichz  vlivý na dals í  evropske  tradice lze sledovat samozr ejme  take  v 

období  renesance a velmi silne  pak v baroku. V hudbe  je inspirace Str edomor í m patrna  na rovine  tematicke , 

tedý vs ude tam, kde napr í klad pr í be hý antický ch ba jí  poskýtlý la tku barokní m opera m a kanta ta m. Lze ji vs ak 

výsledovat i v rovine  pr ejí ma ní  konkre tní ch prvku  loka lní ch hudební ch stýlu ; proslulý  je napr í klad motiv folie, 

který  z iberske ho poloostrova pronikl do hudební ch tradic velke  c a sti Evropý.  

 

Program festivalu v roce 2018 se zame r il na ne kolik hlavní ch linií  vlivu Str edozemí  na hudební  kulturu v s irs í m 

evropske m prostoru. V první  r ade  se jednalo o programý dokla dají cí  mí ru tematicke ho propojení  hudebne -

dramatický ch de l vrcholne ho baroka s da vný mi pr í be hý odehra vají cí mi se ve voda ch Str edozemní ho mor e a na 

jeho br ezí ch. U vodní  koncert festivalu s na zvem Kra lovný Str edomor í  pr edstavil vý be r z voka lní ch de l autoru  

spjatý ch s hudební m de ní m u francouzske ho kra lovske ho dvora. A rie J.-B. Lullýho, A. Camprý, J.-Ph. Rameaua a 

dals í ch, výstave ne  na osudech ba jný ch hrdinek antický ch mý tu , zazne lý v poda ní  sopranistký Ve ronique Gens a 

výnikají cí ho francouzske ho ansa mblu Les Ambassadeurs. Dals í  koncert te to tematicke  r adý, nazvaný  La ska a 

zrada, nabí dl pr í be hý antický ch mý tu  odehra vají cí  se z ve ts í  c a sti na str edomor ský ch ostrovech. Ne mecka  

sopranistka Hanna Herfurtner a lautten compagneý BERLIN uvedli dí la G. F. Ha ndela a jeho italský ch a 

ne mecký ch souc asní ku  – A. Scarlattiho, N. Porporý, C. H. Grauna c i J. A. Hasseho.  
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Dals í  oblast str edozemní ho vlivu pr edstavuje hudba duchovní . Te  se ve noval koncert s na zvem Mezi nebem a 

zemí . Tuzemský  Tiburtina Ensemble pod vedení m Barborý Kaba tkove  a ve spolupra ci s italský mi hra c i na 

nýckelharpu Angelou Ambrosini a Marcem Ambrosinim uvedli laudý ze slavne ho str edove ke ho rukopisu 

Laudario di Cortona. 

 

V pr í pade  ostatní ch koncertu  s lo o programý svý m zpu sobem cestopisne . Na plavbu Str edozemí m se 

zasta vkami na nejrozmanite js í ch hudebne  a kulturne  inspirativní ch mí stech pozval posluchac e Euskal 

Barrokensemble z Baskicka, rozs í r ený  tentokra t o fenomena lní ho hra c e na setar (perskou loutnu) Kiýu 

Tabassiana. Soubor pr ivezl program, jehoz  samotný  na zev – Un compa s – napoví dal, z e pu jde o hudební  

putova ní  ze S pane lska az  k brana m Orientu. Na festival v roce 2018 take  znovu zaví tal skve lý  polský  soubor 

{oh!} Orkiestra Historýczna. V programu La tempesta di mare posluchac e zavedl do dvou slavný ch pr í stavech 

italske ho severu, Janova a Bena tek, ktere  býlý v 17. a 18. století  take  vý znamný mi hudební mi centrý. S dals í m 

italský m pr í stavní m me stem a jeho jiz anský m hudební m temperamentem na s sezna mil program Barocco 

napoletano. V poda ní  vla mske  sopranistký Lore Binon a souboru, který  hraje pod vedení m zna me  hra c ký na 

historicke  harfý Sarah Louisý Ridý, zazne lý rozmanite  pí sne  a tance z Neapole.  

 

Poslední  a za roven  nejreprezentativne js í  z te chto hudební ch vý prav po Str edomor í  býl za ve rec ný  koncert 

festivalu: Evropa galantní . Ve Dvor a kove  sí ni Rudolfina zazne lo v poda ní  sedmi s pic kový ch zahranic ní ch so listu  

a spojený ch souboru  Les Folies françoises a Collegium Marianum koncertní  provedení  operý A. Camprý 

L’Europe galante. Obsah operý pr edstavuje hudební  zpracova ní  ví ce nez  atraktivní ho te matu – podob 

milostný ch dobrodruz ství  a na mluv od S pane lska pr es Ita lii az  po Turecko.  

  

Devatena ctý  roc ní k festivalu pokrac oval v programove  linii pr ipravovane  ve spolupra ci s prestiz ní m Centrem 

pro barokní  hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), jehoz  zr izovatelem je 

francouzske  Ministerstvo kulturý. Vý znamna  je te z  dlouholeta  spolupra ce s Francouzský m institutem zame r ena  

na vý zkum a uva de ní  nový ch de l v koprodukci c eský ch a francouzský ch ume lcu . Festival je c lenem prestiz ní  

asociace European Earlý Music Network a je hrdý m drz itelem prestiz ní ho EFFE Label 2017-2018 a oznac ení  

“vý jimec ný  festival”.  

 

MHF Letní  slavnosti stare  hudbý se za 19 let sve  existence stal zcela ojedine lou praz skou kulturní  uda lostí  

letní ch me sí cu  a vý znamne  postavení  zaují ma  i na evropske  festivalove  sce ne . Vý vojem doloz ena  kvalita te to 

kulturní  akce i zí skana  posluchac ska  obliba výtva r í  z ive  pr edpokladý pro dals í  fungova ní  a rozvoj festivalu.   
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Program 19. ročníku  

MEDITERRANEO 

10. 7. 2018, 19.30 

Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 7, Praha 2 

Královny Středomoří 
Bájné hrdinky v barokních operách a kantátách 

 

Véronique Gens – sopra n 

Alexis Kossenko – flauto traverso, ume lecký  vedoucí  

LES AMBASSADEURS 

Alexis Kossenko, François Nicolet – flauto traverso 

Stefano Rossi, Tami Troman – housle 

Alain Pégeot, Marco Massera – viola 

Tormod Dalen – violoncello 

Lucile Boulanger – viola da gamba 

Ludovic Coutineau – kontrabas 

Elisabeth Geiger – cembalo 

 

 

16. 7. 2018, 20.00 

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 

Un compás 
Ze Španělska až k branám Orientu 

 

EUSKAL BARROKENSEMBLE 

Miren Zeberio – barokní  housle 

Kiya Tabassian – setar (perska  loutna) 

Pablo Martin Caminero – kontrabas 

Daniel Garay – bicí  

Enrike Solinís – barokní  kýtara a lavta, ume lecký  vedoucí  
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19. 7. 2018, 20.00 

Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech,  

Vyšehradská 49, Praha 2 

Mezi nebem a zemí 
Chvalozpěvy italského středověku 

 

TIBURTINA ENSEMBLE 

Barbora Kabátková – ume lecka  vedoucí  

 

Marco Ambrosini a Angela Ambrosini – nýckelharpa 

 

 

23. 7. 2018, 20.00 

Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1 

Láska a zrada 
Příběhy antických mýtů v dílech G. F. Händela a jeho současníků 

 

Hanna Herfurtner – sopra n 

LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN 

Anne von Hoff, Andreas Pfaff – housle 

Ulrike Paetz – viola 

Ulrike Becker – violoncello 

Mark Nordstrand – cembalo 

Wolfgang Katschner – loutna, ume lecký  vedoucí  

 

 

26. 7. 2018, 19.30 

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1 

La tempesta di mare 
Středomořské přístavy a jejich slavní mistři 

 

{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA 

Martyna Pastuszka – housle, ume lecka  vedoucí  

Adam Pastuszka, Małgorzata Malke – housle 

Krzysztof Firlus – viola da gamba 

Jan Prievoznik – violone 

Anna Firlus – cembalo, varhaný 
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30. 7. 2018, 20:00 

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 

Barocco Napoletano 
Písně a tance ve stínu Vesuvu 

 

Lore Binon – sopra n 

Sarah Louise Ridy – historicke  harfý, ume lecka  vedoucí  

Jowan Merckx – fle tný, pí s ťalý a dudý 

Sofie Vanden Eynde – theorba 

 

 

8. 8. 2018, 19:30 

Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha 1 

Evropa galantní 
Milostná dobrodružství pod jižním sluncem 

 

Chantal Santon-Jeffery – Ve nus, Ce phise, une Femme masque e, Zaí de 

Eugenie Lefebvre – Doris, Olýmpia, une Femme du bal, une Espagnole, Roxane 

Aaron Sheehan – Octavio, Don Pedro 

Clément Debieuvre – Phile ne, un Berger, un Italien, un Espagnol 

Philippe-Nicolas Martin – La Discorde  

Douglas Williams – Silvandre, Zulliman 

Lisandro Abadie – Don Carlos, Le Bostangi 

 

LES FOLIES FRANÇOISES 

Patrick Cohën-Akenine – koncertní  mistr, nastudova ní  

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana Semerádová – flauto traverso, ume lecka  vedoucí  

 

Vladimír Malý – světelný design 
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Mediální ohlasy 

Prázdninová Praha láká na hodně koncertů klasické hudby, ale pouze jednu jistotu: 
Letní slavnosti staré hudby. Letošní devatenáctý ročník znovu potvrdil, že 

organizátoři si umějí dát práci s programem a mají vkus. [….] Letní slavnosti jdou 
zkrátka nevyšlapanými cestami, na nichž se velmi dobře orientují  [….] 

iDNES.cz, 9. 8. 2018, Ve ra Dra pelova  

Letní slavnosti staré hudby znovu potvrdily, že dokážou do přinášet do stále 
zahuštěnější sféry staré hudby u nás málo známé směry a styly. 

Lidove  noviný, 14. 8. 2018, Helena Havlí kova  

 

Ohlasy v tisku 

vý be r z recenzí  (avíza, rozhovory a články neuvádíme) 

Véronique Gens na břehu mořském 

Královny Středomoří 
casopisharmonie.cz, 12. 7. 2018, Eva Polívková Bublová 

Koncert dostal na zev Kra lovný Str edomor í  a jeho dramaturgie c erpala pr edevs í m z oper, odehra vají cí ch se v 

tomto prostr edí . Do divadla patr í  take  skutec na  diva, a tou je Ve ronique Gens v tom nejleps í m smýslu slova. V 

tomto sme ru býla pro mne vrcholem koncertu a rie Mais de ja  de ses voiles sombres z operý Skýlla a Glaukos 

skladatele Jeana-Marie Leclaira. Vec er stra vený  ve spolec nosti zhrzený ch a mstivý ch hrdinek, opus te ný ch na 

mor ský ch br ezí ch, býl zkra tka dramatický , za z ivný  a souc asne  vývola val touhu výchutnat si hlas Ve ronique Gens 

jes te  v jine m hudební m sve te  a tr eba take  ve skutec ne m jevis tní m provedení . Vý kon s e fa Alexise Kossenka, který  

str í dal hru na pr í c nou i zobcovou fle tnu s dirigova ní m, povaz uji za obdivuhodný . Energie, kterou na po diu 

výzar uje, je velice pr í jemna  a inspirativní . C lenove  souboru Les Ambassadeurs jsou skutec ný mi výslanci 

dokonale ho fra zova ní  a souhrý. 
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Un compás aneb Letní slavnosti staré hudby po baskicku 

Un compás 

casopisharmonie.cz, 18. 7. 2018, Lucie Hradilová 

Druhý  z koncertu  Letní ch slavností  stare  hudbý se odehra l 16. 7. 2018 v malebne m hlavní m sa le Za mku Troja. 

Jiz  pone kolika te  pr ijel na pozva ní  festivalu Euskal Barrokensemble – s pic kový  baskický  soubor s ume lecký m 

vedoucí m, kýtarový m virtuosem Enrikem Soliní sem. Letos se s nimi jako host pr edstavil praz ske mu publiku 

í ra nský  hra c  na seta r a skladatel Kiýa Tabassian. Program nesl na zev Un compa s a v jeho první  c a sti ume lci 

prezentovali r adu tradic ní ch lidový ch melodií  a tancu  z oblasti Baskicka, R ecka, sefardske ho Rhodosu, I ra nu a 

take  skladbý rumunske ho skladatele Dimitrie Cantemira, s pane lske ho autora Gaspara Sanze c i jednu ze 

Scarlattiho sona t. Pr í stup Euskal Barrokensemble ke stare  hudbe  je take  tvor ivý , ac koliv je podloz en 

muzikologický mi vý zkumý. 

 

Houslistka Miren Zerebio pr edna s ela svu j part s lehkostí  a intonovala takto i mikrointervalý týpicke  pra ve  pro 

hudbu blí zkový chodní ho okruhu. Její  hra me la neopakovatelný  energický  na boj. V poda ní  Enrika Soliní se jsme 

mohli slýs et i na paditou improvizaci a provedení  skladbý Marionas s pane lske ho skladatele Gaspara Sanze, 

kterou festivalove  publikum jiz  zna  a ra do si ji pr ipomenulo. Kontrabasista Pablo Martí n Caminero pu sobí  i jako 

skladatel a producent a spolupracuje s ume lci mnoha z a nru . Sve  kolegý citlive  a osobite  doprova zel. Perkusista 

Daniel Garaý je hra c , který  si va s podmaní  mimor a dný m citem pro rýtmus a skladba m vtiskuje neopakovatelný  

puls. S publikem v Trojske m za mku se ume lci rozlouc ili zna mý m kusem s pane lske ho autora minule ho století  

Manuela de Falla – Danza ritual de fuego a po nads ený ch dlouhý ch ovací ch publika ve stoje pak jes te  pr idali 

Buselik Asirani. Hudba ponde lní ho vec era pr ina s ela velkou s ka lu na lad – od meditativní ch, kontemplativní ch 

(v í ra nske  hudbe ) pr es jiskr ive , pulzují cí  a barvite  (hudba baskicka  a meditera nní ).  

 

Mezi nebem a zemí – Tiburtina Ensemble na Letních slavnostech staré hudby 

Mezi nebem a zemí 

Harmonie.cz, 20. 7. 2018, Lucie Hradilová 

V kostele Panný Marie na Slovanech Emauzske ho opatství  výstoupil 19. c ervence 2018 renomovaný  z enský  

voka lní  soubor Tiburtina Ensemble. Spolu s nimi se jako hoste  pr edstavili itals tí  hudební ci Marco a Angela 

Ambrosini. Na festivalove m vec eru zazpí valý vý be r z chvalozpe vu  italske ho str edove ku. 

Celý  vec er c lenký souboru zaha jilý zpe vem v sýmbolicke m kruhu uprostr ed chra mu. Jejich pr ednes býl po celou 

dobu koncertu výtr í bený , intonac ne  a stýlove  c istý . Pí sne , ktere  me lý rozjí mavý  charakter, pr edna s elý pe vkýne  

bez rýtmu a laudý repetitivní  naopak s rýtmem. Vý borne  výnikala barevna  jedinec nost jednotlivý ch z enský ch 

hlasu , a to ať uz  v unisonu, nebo v so lech. Výzdvihnu zejme na vý koný sopranistký Haný Blaz í kove  (Onne homo 

ad alta voce, Iesu  Cristo glorioso) a Barborý Kaba tkove  (Cristo e  nato et humanato, Troppo perde'l tempo). Ale 

i pr ednes ostatní ch c lenek souboru býl výva z ený  a pu sobivý  – napr í klad altistký Danielý C erma kove  (Dal ciel 

venne messo novello) c i sopranistký Terezý Havlí kove  (Venite a laudare). Hra c i na nýckelharpý Marco a Angela 
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Ambrosini se so love  pr edstavili ve dvou saltarellech z rukopisu uloz ene ho v londý nske  Britske  knihovne , ktere  

do toku duchovní  hudbý vneslý pr í jemný  kontrast. Na padita  dramaturgie, volba na stroju  a samotna  

interpretace c lenek souboru i italský ch hostu  tak pu sobive  navodila atmosfe ru „mezi nebem a zemí “. 

 

 Písňová Neapol na Trojském zámku 

Barocco napoletano 

Harmonie.cz, 3. 8. 2018, Lucie Hradilová 

Praz ske mu publiku v Trojske m za mku se 30. 7. 2018 pr edstavila belgicka  sopranistka Lore Binon a za 

doprovodu anglicke  harfistký Sarah Louise Ridý, belgicke  teorbistký Sofie Vanden Eýnde a  fle tnistý Jowana 

Merckxe zazpí vala barokní  pí sn ový  repertoa r, který  je spojen pra ve  s Neapolí . 

Dramaturgický býl vec er výstave n na kontrastu tehdý oblí bený ch pí sní , z nichz  ne ktere  mají  kor ený ve forme  

tzv. villanellý (pu vodne  ví cehlasa  pí sen  s textem v neapols tine ), a instrumenta lní ch skladeb – barokní ch i 

soudobý ch, zc a sti zaloz ený ch na prvku improvizace. Letní  slavnosti tak pr ipravilý ope t pozoruhodný  koncert, 

na ne mz  býlo moz ne  se sezna mit s hudbou autoru , jako jsou Andrea Falconieri, Francesca Caccini, Giovanni 

Maria Trabaci nebo Stefano Landi.  

 

Mlada  sopranistka Lore Binon vla dne pr í jemnou barvou hlasu a v Trojske m za mku pr edna s ela sve  partý 

s velkou soustr ede ností , na ktere  neubí ral nic ani horký  vec er. Pr esve dc ive  a kultivovane  tak tlumoc ila s irokou 

s ka lu emocí , kterou v sobe  nesou textý te chto milostný ch pí sní . Zvla s te  pu sobive  význe la v její m poda ní  

napr í klad skladba Stefana Landiho Mala  cika da zpí va , v ní z  se take  dobr e poslouchala vý borna  souhra 

instrumenta lní ho doprovodu (harfa, teorba a fle tný), da le emotivne  lade na  pí sen  Barbarý Strozzi Slzý me  

anebo anonýmní  kompozice ze 16. století  Paní  ma , týs me  zarmoutila. V Trojske m za mku se vedle ní  

pr edstavila i harfistka Sarah Louise Ridý. Její  hra býla velmi sve z í  a kr is ťa lový  zvuk harfý výnikl napr í klad 

v instrumenta lní  kompozici Ascania Maýoneho Toccata quarta. Spolec ne  se svou kolegýní , teorbistkou Sofií  

Vanden Eýnde citlive  doprova zela zpe v Lore Binon. 
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Se Sarah Louise Ridý pu sobí  v duu Amorroma take  renomovaný  fle tnista Jowan Merckx. Za roven  je take  c lenem 

ansa mblu Zefiro Torna. Jednotlive  na stroje ume lcu  k sobe  velmi pr í jemne  zvukove  ladilý, jejich pr esna  souhra a 

osve z ují cí  i kontemplativní  na boj hudbý, lí beznost její ch melodií , ktere  okouzlují cí m zpu sobem pr edna s ela Lore 

Binon – to býlo to, co publikum v atraktivní m prostr edí  Trojske ho za mku velmi ocenilo. 

 

GLOSA: Opisoval Vivaldi či „ten druhý“? I to nadhodil skvělý festival 

Evropa galatní 

iDnes.cz, Věra Drápelová, 9. 8. 2018 

 

Pra zdninova  Praha la ka  na hodne  koncertu  klasicke  hudbý, ale pouze jednu jistotu: Letní  slavnosti stare  hudbý. 

Letos ní  devatena ctý  roc ní k znovu potvrdil, z e organiza tor i si ume jí  da t pra ci s programem a mají  vkus.x 

Pr ehlí dku uzavr el ve str edu v Rudolfinu koncert, na ne mz  zazne la opera od Andre  Camprý Evropa galantní . Býl 

to nevs ední  pru hled do da vne  kapitolý hudební  i divadelní  historie.  

Ve ts inu koncertu  si c love k uz í val. Zvla s te  výstoupení  s pane lske ho souboru Euskal Barrokensemble, s ní mz  si na 

Za mku Troja zahra l i í ra nský  virtuos na setar Kiýa Tabassian, c i tamte z  neapolske  barokní  pí sne  v z ive m, 

odus evne le m poda ní  Lore Binonove  a trojice hudební ku … 

Pr í jemný m meditativní m kontrastem k ohnive mu temperamentu býlo výstoupení  c eske ho ansa mblu Tiburtina 

Ensemble v chladive js í m prostoru Emauzske ho kla s tera, ve novane  str edove ke  duchovní  hudbe  Ita lie. 

Letní  slavnosti jdou zkra tka nevýs lapaný mi cestami, na nichz  se velmi dobr e orientují  [….] Zvou souborý, ktere  

jsou ve ts inou kvalitní , mens í , ne kdý tvor ene  tr eba jen tr emi, c týr mi muzikantý. [….] 

 

 Svůdná galantní Evropa 

Evropa galantní 

Harmonie.cz, 13. 8. 2018, Marc Niubò 

Za ve rec ne  výstoupení  letos ní ch praz ský ch Letní ch slavností  stare  hudbý, ktere  Collegium Marianum 

s u spe chem por a dalo jiz  po devatena cte , pr edstavilo dí lo v nas ich zeme pisný ch s í r ka ch neví dane  

(a neslý chane ), tr ebaz e figuruje ve vs ech leps í ch uc ebnicí ch de jin hudbý. O ktere  jde? Na po diu praz ske ho 

Rudolfina zazne lo zakladatelske  opus z a nru ope ra-ballet, L’Europe galante, ktere  v roce 1697 sloz il Andre  

Campra na libreto, jez  poskýtl Antoine Houdar de la Motte. 

V Dvor a kove  sí ni praz ske ho Rudolfina se to 8. 8. t. r. podar ilo spojený m ansa mblu m Les Folies Françoises 

a Collegium Marianum, ktere  r í dil Patrick Cohe n-Akenine. Hra c esko-francouzske ho orchestru býla vý tec na , 

jakkoliv rozsazení  po takr ka cele  s í r i podia souhru spí s e komplikovalo, zvla s te  v rýze komorní ch doprovodech 
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mnohý ch a rií . Nejistot vs ak býlo minimum, zvuk se v tutti kra sne  pojil a jednotliví  hra c i na sve  na stroje 

excelovali. Nutno zmí nit zejme na skve le obsazenou sekci dechovou, kde zna mý m matadorka m na traverso 

(da mý prominou ten sponta nní  vý raz) Jane  Semera dove  a Julii Brane  vý tec ne  sekundovala i mladic ka  Anna 

S pelinova . Obdiv sklí zela i Monika Fischalek hrají cí  na fagot – lze jen litovat, z e neme la pr í lis  virtuo zní ch 

pr í lez itostí . Zobcove  fle tný a hoboj bravurne  str í dali Francesco Intrieri a Nathalie Petibon. 

Hlavní  pozornost ovs em patr ila sedmi zpe va ku m, kter í  L’Europe galante v Rudolfinu polosce nickou formou 

rozehra lý. Zpe vac ký – Chantal Santon-Jefferý a Euge nie Lefebvre (obe  z Francie) – me lý u kol o ne co te z s í  nez  

pe tice pa nu . Muselý se pode lit o ví ce rolí  a tu a tam býlo patrne , z e poloha partu není  vz dý zrovna idea lní . To 

jim vs ak nijak nebra nilo v pr eda ní  emoce a pr esve dc ive m ztva rne ní  role. Ze vs ech so listu  vec era – vesme s na 

velmi dobre  u rovni, tr eba v mnoha pr í padech spí s e na poc a tku karie rý – není  u plne  snadne  ne ktere  

výzdvihnout. Pr esto mi snad dají  oc ití  sve dkove  za pravdu, z e tenorista Cle ment Debieuvre (Francie) a 

basbarýtonista Douglas Williams (USA) cobý francouzs tí  pastý r i si publikum okamz ite  zí skali a sledovat je – ať 

pro kra sne  te mbrý nebo skve lou hru – býlo skutec ný m poz itkem. Pozadu vs ak nezu stala ani dals í  dvojice – 

Aaron Sheehan (tenor, USA) a Lisandro Abadie (basbarýton, Argentina) – v dramaturgický vý tec ne  kontrastní m 

entre e s pane lske m. Výsoka  kvalita cele ho pr edstavení  me la nepochýbne  co do c ine ní  nejen s vý borný m 

castingem a rez ií  (v programu nezmí ne na), ale i faktem, z e cele  dí lo býlo nastudova no a inscenova no jiz  v 

minule m roce v Postupimi. Za ve r LSSH tak dostal velmi elegantní  a za roven  du stojnou korunu, zcela v duchu 

L’Europe galante. Srdec ne  dí ký vs em, co k tomu vý sledku jakkoli pr ispe li. 
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PŘEHLED REPORTÁŽÍ, RECENZÍ A ZÁZNAMŮ (výběr) 
 

Rozhlas 

Radio Classic  Vojte ch Semera d na Classic Praha (30. 4. 2018) 

 http://www.classicpraha.cz/radio/poradý/hudba-v-mileniu/vojtech-semerad-na-

 classic-praha/  

C Ro Vltava  Pozva nka: rozhovor s J. Matýa s ovou a V. Semera dem (9. 7. 2018) 

C Ro Plus  Den v 60 minuta ch (10. 7. 2018) 

C Ro Vltava  Mozaika: rozhovor s Ve ronique Gens (10. 7. 2018) 

 https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4014301 

C Ro Vltava  Mozaika: rozhovor s J. Matýa s ovou a J. Semera dovou (10. 7. 2018) 

 https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4013932 

C Ro Vltava  Mozaika: upouta vka na zahajovací  koncert (10. 7. 2018) 
 https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4013112 
 

C Ro Vltava  Mozaika: telefonický  rozhovor s Barborou Kaba tkovou (19. 7. 2018) 

C Ro Vltava  Mozaika: operní  panorama recenze koncertu La ska a zrada (30. 7. 2018) 

 https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4014298 

C Ro Vltava  Mozaika: rozhovor s Ve ronique Gens (31. 7. 2018) 

 https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4014301 

C Ro Vltava  Mozaika: operní  panorama recenze koncertu Evropa galantní  (13. 8. 2018):  

 https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4014788 

Radio Classic  Spot  

 

C eský  rozhlas por í dil za znam tr í  koncertu : 

 Koncert „Un compa s“ býl výsí la n dne 10. 8. 2018 ve 20:00, v ra mci programu Koncertní  sezo na. 
Koncert „Mezi nebem a zemí “ býl výsí la n dne 13. 8. 2018 ve 20:00, v ra mci programu Koncertní  sezo na. 

 Koncert „Barocco napoletano“ býl výsí la n dne 17. 8. 2018, v ra mci programu Koncertní  sezo na. 
 

 

Koncertý da le zazne lý v ra mci koncertní  se rie Letní  festivalý Eurora dia v te chto zahranic ní ch rozhlasech: 

 v Lotýs sku, Portugalsku, Srbsku, Deutschlandfunk Kultur Berlin (8. 8.), BBC (8. 11.), Kanada (CBC) 
 v Lotýs sku, Portugalsku a na vlna ch BBC (28. 10.) 
 v Lotýs sku, Polsku a Srbsku 
 

Upouta vký, recenze a rozhovorý tý kají cí  se jednotlivý ch projektu  se pravidelne  objevovalý v r ade  dení ku , periodik, 

ve výsí la ní  C eske ho rozhlasu a C eske  televize. 
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Televize 

 

C T ART Uda losti v kultur e (26. 4. 2018) 

 http://www.ceskatelevize.cz/ivýsilani/1097206490-udalosti-v-

 kulture/218411000120426/obsah/616162-letni-slavnosti-stare-hudbý 

C T ART Uda losti v kultur e (9. 7. 2018) 

 https://www.ceskatelevize.cz/poradý/1097206490-udalosti-v-

 kulture/218411000120709/video/631042 

C T ART Uda losti  v kultur e (10. 7. 2018)  

 https://www.ceskatelevize.cz/poradý/1097206490-udalosti-v-

 kulture/218411000120710/video/631214 

PrahaTV V Praze se konají  Letní  slavnosti stare  hudbý (17. 7. 2018) 

 https://prahatv.eu/zpravý/praha/praha/7819/v-praze-se-konaji-letni-slavnosti-stare- hudbý 

 

Tis te ne  dení ký 

 

 Hospoda r ske  noviný 
 Lidove  noviný 
 Litera rní  noviný 

 MF Dnes 
 Metro 
 Pra vo 

 Tý dení k Echo 

 
Regiona lní  dení ký: Praz ský  dení k; Benes ovský  dení k; Nýmburský  dení k; Boleslavský  dení k; Me lnický  
dení k; Kutnohorský  dení k; Kolí nský  dení k; Rakovnický  dení k; Berounský  dení k; Kladenský  dení k; 
Pr í bramský  dení k; Hradecký  dení k; Chrudimský  dení k; Jic í nský  dení k; Na chodský  dení k; Orlický  dení k; 
Pardubický  dení k; Rýchnovský  dení k; Svitavský  dení k; Krkonos ský  dení k; Brne nský  dení k; Blanenský  
dení k; Hodoní nský  dení k; Výs kovský  dení k; Znojemský  dení k; C eskolipský  dení k; De c í nský  dení k; 
Chomutovský  dení k; Liberecký  dení k; Jablonecký  dení k; Litome r ický  dení k; Mostecký  dení k; Teplický  
dení k; U stecký  dení k; Z atecký  a lounský  dení k; Brunta lský  a Krnovský  dení k; Frý decko-Mí stecký  a 
Tr inecký  dení k; Haví r ovský  dení k; Karvinský  dení k; Opavský  a Hluc í nský  dení k; Novojic í nský  dení k; 
Moravskoslezský  dení k; Havlí c kobrodský  dení k; Jihlavský  dení k; Pelhr imovský  dení k; Plzen ský  dení k, 
Tr ebí c ský  dení k; Z ďa rský  dení k; Plzen ský  dení k jih; Chebský  dení k; Domaz lický  dení k; Klatovský  dení k; 
Rokýcanský  dení k; Sokolovský  dení k; Tachovský  dení k; Karlovarský  dení k, Krome r í z ský  dení k; S umperský  
a Jesenický  dení k; Proste jovský  dení k; Slova cký  dení k; Pr erovský  a Hranický  dení k; Valas ský  dení k; 
Zlí nský  dení k; Olomoucký  dení k; C eskobude jovický  dení k; Jindr ichohradecký  dení k; Pí secký  dení k; 
C eskokrumlovský  dení k; Prachatický  dení k; Strakonický  dení k; Ta borský  dení k; 

  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-l
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-l
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-k
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-k
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/7819/v-praze-se-konaji-letni-slavnosti-stare-l
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Dals í  tis te na  me dia 

 Aha! Pro z ený 
 Contact 
 De jiný a souc asnost 
 Ego! 
 Harmonie 
 Hudební  rozhledý 
 Listý Prahý 1 
 Metro 

 Moje psýchologie 
 Praz ský  pr ehled kulturní ch por adu  
 Respekt Sezona 
 Revue 50+ 
 Storý 
 Tina 
 Welcome to Prague & the Czech Republic 

 

Zpravodajske  internetove  serverý 

 24zpravý.com 
 akce.cz 
 aktualne.cz 
 aktualnizpravý.cz 
 atlasceska.cz 
 blesk.cz 
 carnifest.com 
 casopisharmonie.cz 
 ceskobudejovický.denik.cz 
 ceskafilharmonie.cz 
 ceskakultura.eu 
 ceskatelevize.cz 
 ceskenovinký.eu 
 celebritýtime.cz 
 cianews.cz 
 citýbee.cz 
 classicpraha.cz 
 cmbv.fr 
 czecot.cz 
 czechmusic.org 
 czechtourism.com 
 denik.cz 
 divadlo.cz 
 effe.eu 
 goout.cz 
 hudba.proglas.cz

 
 hudebnirozhledý.cz 
 idnes.cz 
 idnes.cz – blogý  
 ifp.cz 
 iicpraga.esteri.it 
 ihned.cz 
 informuji.cz 
 isic.cz 
 jomagazin.cz 
 kalendar.ecn.cz 
 kampocesku.cz 
 kdýkde.cz  
 kladenský.denik.cz 
 klasikaplus.cz 
 kudýznudý.cz 
 kultura.eurozpravý.cz 
 lidovký.cz 
 literarký.cz 
 lobkowicz.com 
 luxus.cz 
 metro.cz 
 mistnikultura.cz 
 mf.cz 
 muzikus.cz 
 nasepraha.cz

 
 news.ccft-fcok.cz 
 novinký.czplaý.cz 
 praga.cervantes.es 
 prague.tv 
 praha.eu 
 prahatv.eu 
 prazskýdenik.cz 
 prazskýpatriot.cz 
 protisedi.cz 
 pruhonice-cestlice.cz 
 radio.cz 
 regioný.impuls.czrema-

eem.net 
 respekt.czrelax.cz 
 rozhlas.cz 
 rudolfinum.cz 
 scena.cz 
 sematam.cz 
 svetovak.cz 
 topvip.cz 
 ttg.cz 
 týden.cz 
 veletrhýavýstavý.cz 
 výletý-zabava.cz 
 zpravý.idnes.cz 
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Partneři festivalu 

 

Festival se konal za laskavé podpory  

hlavní ho me sta Prahý, Ministerstva kulturý C eske  republiký, Sta tní ho fondu C eske  republiký,  

Me stske  c a sti Praha 1 a da le Velvýslanectví  S pane lska, Institutu Cervantes v Praze, C esko-ne mecke ho 

fondu budoucnosti, Italske ho kulturní ho institutu v Praze, Zastoupení  vla mske  vla dý v C eske  republice a 

Nadace Collegium Marianum 

 

Ve spolupráci s  

Centre de musique baroque de Versailles a Francouzský m institutem 

 

Hlavní mediální partner  

C eský  rozhlas 3 Vltava 

 

Partneři 

OHL Czech Republic, Galerie hlavní ho me sta Prahý, Litea Solution, Lobkowicz Events Management, 

HAMU Praha, Hotel Constans,  The Emblem Hotel, Tiska rna Flora, WD LUX, Metamorphosis, Prague 

Ticket Office  

Dopravní  podnik hlavní ho me sta Prahý, GALERIE 1 

 

Mediální partneři 

Harmonie, Respekt, Hudební  rozhledý, De jiný a souc asnost, Railreklam, Classic Plus, Luxus.cz, 

kudýznudý.cz, Na rodní  knihovna C eske  republiký, Psýchologie DNES 
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BAROKNÍ PODVEČERY 
18. cyklus koncertů staré hudby souboru COLLEGIUM MARIANUM 

 

15. br ezna – 28. prosince 2018 

 Parnassus 

Barokní  podvec erý souboru Collegium Marianum navazují  na tradici pravidelne ho koncertní ho z ivota na 

Stare m Me ste  praz ske m, kterou zaloz il hrabe  Hartig v roce 1713. Tematicke  programý reflektují  ru zne  

podobý us lechtile  za bavý barokní  spolec nosti i sled slavností  cí rkevní ho roku (advent, Va noce, masopust, 

Velikonoce). Dramaturgie se zame r uje na znovuoz ivova ní  de l starý ch mistru , kter í  v C echa ch pu sobili 

nebo jejichz  skladbý se dochovalý ve zdejs í ch archivech, a na uva de ní  skladeb z pokladnice evropske  

hudbý 17. a 18. století . Jako vý sledký badatelske  pra ce jsou prezentova ný novodobe  premie rý ume lecký 

hodnotný ch skladeb, odola vají cí ch prome na m c asu. 

 

 

 

18. roc ní k koncertní ho cýklu Barokní  podvec erý probe hl ve dvou koncertní ch r ada ch v br eznu az  kve tnu 

a v r í jnu az  prosinci 2018, pod souhrnný m na zvem Parnasse. Koncertý v poda ní  souboru Collegium 

Marianum a hostu  se konalý na ru zný ch mí stech hlavní ho me sta, volený ch vz dý tak, abý odpoví dala 

charakteru uva de ne  hudbý. Slavnostní  u vodní  koncert jarní  r adý s na zvem LEÇONS DE TE NE BRES  se 

uskutec nil dne 15. br ezna 2018 v Lobkowiczke m pala ci na Praz ske m hrade . Slavnostní  zaha jení  podzimní  

r adý – koncert s na zvem MI R NA PARNASU – probe hlo 9. r í jna 2018 v Terezia nske m sa le Br evnovske ho 

kla s tera. Dals í  koncertý a pr edstavení  se konalý v Divadle ABC, v kostele sv.  S imona a Judý, Zrcadlove  kapli 

Klementina a v Kla s ter e sv. Anez ký c eske . 
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Hostý letos ní ho roc ní ku býli vý znamní  voka lní  so liste  jako barýtonista Toma s  Kra l c i Hana Blaz í kova , 

rakouský  cembalista Erich Traxler nebo soubor Cappella Mariana v mezina rodní m pe vecke m obsazení . 

Souc a stí  jarní ho cýklu býlo naví c velmi u spe s ne  hudebne -tanec ní  pr edstavení  Forlana pr ipravene  ve 

spolupra ci s francouzskou tanec nicí  a choreografkou Gudrun Skamletz.  

 

18. roc ní k Barokní ch podvec eru  nabí dl c eske mu publiku vý jimec ný  program spojují cí  mistrý nejen 

italske ho a francouzske ho stýlu období  17. a 18. století , ale take  jeden exkurs do dobý slavne  franko-

vla mske  polýfonie. Vs ichni tito autor i bý si jiste  zaslouz ili sve  mí sto na pomýslne m Parnasu zasve cene m 

mu za m, jak jej pro francouzský  prostor zve c nil E vrard Titon du Tillet. Odtud tedý na zev cele ho roc ní ku, 

PARNASSUS. Nejvý znamne js í  mí sto mezi hudební ký sve  dobý bý zde jiste  me l Jean-Baptiste Lullý, který  

svý mi italský mi kor ený a na slednou tvorbou spojuje tehdý antagonisticke  proudý italske  a francouzske  

hudební  tradice. Pra ve  pr edstavitelu m onoho str etu dvou na rodní ch stýlu  býla ve nova na velka  c a st 

programu  uplýnule  sezo ný. Na programech koncertu  tak zazne la dí la italský ch autoru  du ve rne  zna mý ch 

francouzske mu publiku (A. Vivaldi), uc itelu  francouzský ch skladatelu  (G. Carissimi) c i autoru  pr í mo ve 

Francii pu sobí cí ch (M. Mascitti). Hlavní  zastoupení  pak me li francouzs tí  autor i, jez  italska  hudba ovlivnila 

(M.-A. Charpentier, A. Campra, J.-M. Leclair). Jednou z nejvý znamne js í ch hudební ch postav letos ní  

dramaturgie býl François Couperin, od jehoz  narození  uplýnulo rovný ch 350 let. Couperin býl jední m z 

hlavní ch pr edstavitelu  hudební ho „usmí r ení “ na rodní ch stýlu , o ne z  jako první  usilovali francouzs tí  

skladatele . Vý sledkem tohoto u silí  býlo takzvane  spojení  stýlu , ve francouzs tine  „Les Gou ts re unis“ podle 

stejnojmenne  sbí rký F. Couperina. Tato zastr es ují cí  mýs lenka hudební  a kulturní  vza jemnosti, jez  se 

prolí nala programý jarní  i podzimní  r adý Barokní ch podvec eru , pak vý znamný m zpu sobem reflektuje 

jeden z hlavní ch dlouhodobý ch cí lu  por adatele, tedý sledova ní  specifik jednotlivý ch hudební ch kultur a 

jejich vza jemný ch vlivu  v pru be hu hudební ch de jin. 
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PARNASSUS 

Jarní řada 
 

Čtvrtek 15. 3. 2018, 19:00 
Praz ský  hrad, Lobkowiczký  pala c, Jir ska  3, Praha 1 

 

LEÇON DE TÉNÈBRES 
Svatý týden v pařížských chrámech s hudbou Marc-Antoine Charpentiera 

 
Tomáš Král – barýton 

COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – ume lecka  vedoucí  

 
 

Úterý 10. dubna 2018, 19.30 
Kla s ter sv. Anez ký C eske , kostel sv. Salva tora, U Milosrdný ch 17, Praha 1 

 

QUINTA ESSENTIA 
Pocta franko-vlámské polyfonii a 500. výročí úmrtí Pierre de la Rue 

 
CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch Semerád – ume lecký  vedoucí  
 

 
Čtvrtek 3. května 2018, 19.00 

Me stska  divadla praz ska  – Divadlo ABC, Vodic kova 28, pasa z  U Nova ku , Praha 1 
 

FORLANA 
Benátská noc à la française aneb z Benátek do Versailles 

 
Gudrun Skamletz – tanec, choreografie 

COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – ume lecka  vedoucí  

Lenka Torgersen – koncertní  mistr 
Chantal Rousseau – kostý mý 

Jaroslav Beneš – osve tlení  
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Podzimní řada 

 
Úterý 9. října 2018, 19.30 hodin  
Břevnovský klášter, Tereziánský sál  

 

MÍR NA PARNASU 
350. výročí narození Françoise Couperina 

 
COLLEGIUM MARIANUM 

Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí 
Lenka Torgersen – barokní housle, nastudování 

 
 

Středa 14. listopadu 2018, 19.00  
Klementinum, Zrcadlová kaple, Praha 1 

 

SÓLO PRO PRINCEZNU 
Jean-Marie Leclair a Georg Friedrich Händel ve službách princezny Anny 

 

Erich Traxler – cembalo  
COLLEGIUM MARIANUM 

Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí 
Lenka Torgersen – barokní housle 
Petr Hamouz – barokní violoncello 

 
 

Pátek 28. prosince 2018, 19.30 
kostel sv. S imona a Judý, Dus ní , Praha 1 

 

ANDĚLÉ A PASTÝŘI 
Vánoce v barokním Římě a Paříži 

 
Hana Blažíková – sopra n 

Vojtěch Semerád – hautecontre 
Tomáš Lajtkep – tenor 

Jaromír Nosek – bas 
 

COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – flauto traverso, ume lecka  vedoucí  

Lenka Torgersen – housle, koncertní  mistr 
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Mediální ohlasy 

Koncert sám byl zdrojem tak libých pocitů, že mohl trvat věčně. 
OperaPLUS, 21. 2. 2017, Eva Polí vkova  

 

Collegium Marianum očividně, díky Bohu, neztrácí po dvaceti letech dech. 
casopisharmonie.cz, 4. 5. 2018, Dina Šnejdarová 

 

Hudební stránka jako obvykle aspirovala na dokonalost. Je až neuvěřitelné,  

jaké energie a jakých efektů byl schopen soubor o pouhých deseti členech. 
OperaPLUS, 27. 11. 2017, Eva Polívková 

 

Ohlasy v tisku 

Král korunním princem aneb Temné hodinky na Barokních podvečerech 
OperaPlus, 16. 3. 2018, Eva Polí vkova  

U renomovaného souboru Collegium Marianum se můžete spolehnout, že i méně známí či zapomenutí 

skladatelé budou uvedeni právem a nezůstanou ve stínu slavnějších jmen. Tak tomu bylo i tentokrát. 

Fischerova Ouverture č. IV d moll byla ideálním úvodním kusem a nastolila tu správnou francouzskou náladu. 

Vrcholem prvního čísla byla pro mě věta Passacaille, na jedné straně celistvá a na druhé straně lehce 

proměnlivá, se subtilními odchylkami tempa podle nálady a tónorodu jednotlivých variací. Na instrumentální 

složce bylo v průběhu celého večera znát, jak dokonale se soubor zabydlel ve francouzském hudebním světě.  
 

 Cappella Mariana: Skvostná pocta vlámské polyfonii a Pierru de la Rue 
casopisharmonie.cz, 12. 4. 2018, Lucie Hradilova    

Cappella Mariana v prostorách kostela sv. Salvátora v Klášteře sv. Anežky České navodila úchvatným 

způsobem meditativní plynutí renesanční polyfonní hudby, a to mj. i excelentní intonací. Jejich působivé 
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závěry skladeb v kontrastu s následným tichem nechávaly v člověku příjemně doznít spirituální  

a povznášející atmosféru, kterou tato hudba v sobě nese.  

Benátská slavnost po francouzsku: Roztančené Collegium Marianum 
www.casopisharmonie.cz, 4. 5. 2018, Dina Šnejdarová   

Jindy pohybově výrazná Jana Semerádová nedala tentokrát plný průchod svému temperamentu, aby 

zachovala navozenou atmosféru a aby mohla více vyniknout sólistka, která si záhy podmanila celé hlediště. 

Není divu, protože výrazový, pohybový a choreografický rejstřík Gudrun Skamletz je skutečně pozoruhodný. 

Dokáže s ladnou důstojností dostát všem pravidlům barokního tance, což ukázala zvláště v působivě 

ztvárněné rekonstrukci passacaille z opery Armide Jeana-Baptisty Lullyho, za pár vteřin se z královny 

proměnit v klauna, ptáka, španělskou vědmu, poškádlit hudebníky, komunikovat s publikem a neztratit snad 

ani na vteřinu svou taneční graciéznost.  

 

Sólo pro princeznu s Janou Semerádovou a Collegiem Marianum 
casopisharmonie.cz, 16. 11. 2018,  Lucie Hradilova  

Vyzdvihnu zde především sugestivní výkony flétnistky Jany Semerádové a houslistky Lenky Torgersen, které 

byly podpořeny citlivou doprovodnou hrou cembalisty Ericha Traxlera a violoncellisty Petra Hamouze.  

Celý koncert v podání těchto umělců vyzněl svým programem velmi uceleně, dramaturgický záměr prolínat 

jím Leclairovu suitu byl osvěžující – stejně tak i průvodní slovo Jany Semerádové. A pochopitelně také výborné 

výkony všech hráčů – ty především z něj vytvořily večer s jedinečnou atmosférou. 

 

Francouzská vánočka a italské cukroví z kuchyně Collegium Marianum 
casopisharmonie.cz, 30. 12. 2018, Eva Polí vkova  

Stejně jako v minulých letech zazněl i letos 28. prosince v kostele svatých Šimona a Judy vánoční koncert 

souboru Collegium Marianum. Letošní název zněl: Andělé a pastýři, Vánoce v barokním Římě a Paříži. 

Umělecká vedoucí Jana Semerádová sáhla opět do nevyčerpatelné studnice francouzského a italského 

barokního repertoáru. Vedle známých autorů, jako je Giacomo Carissimi nebo Marc-Antoine Charpentier, 

zařadila díla méně uváděných skladatelů Francesca Manfrediniho a Carla Ambrogia Lonatiho.  

Collegium Marianum umí upéct tak, že si vychutnáte všechno. Pěkně vám to na talíři střídá a pečlivě 

odvažuje, čemu kde trochu přidá (vánočku ještě pocukruje) a kde je všeho tak akorát. Co je dokonalé samo o 

sobě a jestli to dokonalým zůstane v určitém pořadí. Nikdy to nepřežene s kořenkou. A celé to naplánuje, aby 

to gradovalo a po tom nejlepším na začátku přišlo ještě to nejlepší na konec. 
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PŘEHLED REPORTÁŽÍ, RECENZÍ A ZÁZNAMŮ (výběr) 
 
ROZHLAS 
C eský  rozhlas por í dil za znam koncertu Leçons de Te ne bres, který  býl výsí la n v ra mci Velikonoc ní ho dne 
Eurora dia 25. br ezna 2018. 
 
C eský  rozhlas pravidelne  výsí lal upouta vký na jednotlive  koncertý cýklu koncertu  stare  hudbý Barokní  
podvec erý. 
 
TIŠTĚNÁ MÉDIA (VÝ BE R) 
Harmonie 
Mlada  fronta Dnes 
 
ZPRAVODAJSKÉ INTERNETOVÉ SERVERY (VÝ BE R)
akce.cz 
atlasceska.cz 
blog.idnes.cz 
casopisharmonie.cz 
classicpraha.cz 
cokdývpraze.cz 
czechmusic.org 
divadlo.cz 
denik.cz 
hudebnirozhledý.cz 
idnes.cz 
ifp.cz 

ihned.cz 
informuji.cz 
kalendar.ecn.cz 
kampocesku.cz 
kudýznudý.cz 
luxus.cz 
muzikus.cz 
operaplus.cz 
prazský.denik.cz 
programý.sms.cz 
protisedi.cz 
rozhlas.cz 

výletý-zabava.cznovinký.cz 
operaplus.cz 
prague.eu 
pravo.cz 
prazský.denik.cz 
prazskýpatriot.cz 
programý.sms.cz 
protisedi.cz 
rozhlas.cz 
scena.cz 
týden.cz 
unesco-czech.cz 

 
 

Partneři Barokních podvečerů 
 

Koncertní cyklus se konal za laskavé podpory:  

hlavní ho me sta Prahý, Ministerstva kulturý C eske  republiký, Sta tní ho fondu C eske  republiký 

 

Hlavní partner: 

Litea Solution 

 

Hlavní mediální partner: 

C eský  rozhlas Vltava 

 

Partneři:   

Na rodní  knihovna v Praze, Lobkowicz Events Management, Nadace Collegium Marianum, GALERIE 1 

 

Mediální partneři:  

Harmonie, Hudební  rozhledý, Opera PLUS, Pr ehled kulturní ch por adu  v Praze, Na rodní  knihovna v Praze, 

De jiný a souc asnost 
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Vzdělávací činnost v oblasti historických 
hudebních umění 

 

AKADEMIE VERSAILLES 

Výběrové interpretační kurzy, 2. ročník 

ve spolupra ci s Nadací  Collegium Marianum 

 

MEZINA RODNI  MISTROVSKE  INTERPRETAC NI  KURZÝ  

FRANCOUZSKE  BAROKNI  HUDBÝ PRO ZPE VA KÝ A CEMBALISTÝ 

 

7. – 11. března 2018 

Hudební a taneční fakulta AMU, Lichtenštejnský palác, Praha 1 

 
AKADEMIE VERSAILLES je mezina rodní  kulturne -vzde la vací  projekt stare  hudbý urc ený  studentu m 

str ední ch a výsoký ch hudební ch s kol a mladý m profesiona lu m z C eske  republiký a okolní ch zemí . 

Od 7. do 11. br ezna 2018 se v Praze uskutec nila Akademie Versailles. Mezina rodní  mistrovske  

interpretac ní  kurzý jiz  podruhe  pr ipravili por adatele  festivalu Letní  slavnosti stare  hudbý spolec ne  s 

Centrem barokní  hudbý ve Versailles (CMBV), Francouzský m institutem a letos take  Hudební  fakultou 

Akademie mu zický ch ume ní  v Praze (Odde lení  historický pouc ene  interpretace, cembalova  tr í da). Kurzý 

býlý letos ve novane  te matu L’art du chant (Ume ní  zpe vu). Zame r ilý se na taje interpretace francouzske  

barokní  operý a zvla s tnosti kla vesove ho doprovodu tohoto rozsa hle ho, lec  u na s nepr í lis  zna me ho 

repertoa ru.  

 

Lektorý Akademie Versailles býlý jedna z nejleps í ch souc asný ch francouzský ch sopranistek Chantal 

Santon-Jefferý, americký  cembalista sve tove ho ve hlasu Jorý Vinikour. rez ise rka a choreografka Deda 

Cristina Colonna, ktera  se ve nuje zejme na oblasti barokní  a klasicistní  operý a je fundovanou znalkýní  

barokní ho tance, gestiký a dobove ho herectví ,a renomovaní  hudební  teoretici, badatele  a s pic koví  znalci 

francouzske  a italske  barokní  hudbý Barbara Nestola a Benoí t Dratwicki. S u c astní ký se ve novalý 

individua lní  vý uce so love ho zpe vu a interpretace, gestiký, jevis tní ho pohýbu, tance, ale take  deklamace, 

re toriký a vý slovnosti stare  francouzs tiný a itals tiný. Cembaliste  probí ralý zejme na basso continuo se 

zvla s tní m du razem na doprovod pe vecke ho repertoa ru. Program kurzu  doplnilý odborne  pr edna s ký. 
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 Vedle intenzivní  pra ce s výbraný mi mladý mi pe vci a cembalistý z C eske  republiký, Francie, USA, Kanadý, 

Polska, Rumunska a Brazí lie pr ipravila Akademie Versailles i dve  akce pro s irs í  ver ejnost: 7.  br ezna 

probe hla od 9:30 u vodní  pr edna s ka dvou odborní ku  na francouzskou operu 18. století  – Barbarý Nestolý 

a Benoí ta Dratwicke ho, ume lecke ho r editele CMBV. Pr edna s ka, ktera  se konala v Respiriu HAMU v 

Lichtens tejnske m pala ci, probe hla v anglicke m jazýce. Da le 11. br ezna se rovne z  v Respiriu HAMU 

uskutec nil za ve rec ný  koncert Akademie. Na programu býlý c a sti z francouzský ch barokní ch oper a kanta t 

(Lullý, Rameau, Campra, Monte claira c i Cle rambault) v poda ní  u c astní ku  kurzu , tedý vokalistu  

s doprovodem cembala. Na obe  akce pro ver ejnost býl vstup volný . 

 

Akademie Versailles, ktera  je dals í m vý sledkem intenzivní  spolupra ce mezi prestiz ní m CMBV, jehoz  

u kolem je zachova ní  a s í r ení  de dictví  zejme na francouzske  barokní  kulturý, a mezina rodní m hudební m 

festivalem Letní  slavnosti stare  hudbý, probe hla od 7. do 11. br ezna 2018 v prostora ch HAMU v 

Lichtens tejnske m pala ci na praz ske m Malostranske m na me stí . Omezene mu poc tu fundovaný ch za jemcu , 

zejme na z r ad studentu  výs s í ch hudební ch s kol, býla na za klade  registrace umoz ne na bezplatna  pasivní  

u c ast na kurzech. 

Interpretační semináře 

INSTRUMENTÁLNÍ HUDBA NĚMECKÉHO A FRANCOUZSKÉHO VRCHOLNÉHO BAROKA 

 

Čtvrtek 24. 7. 2018, 10.00 – 14.00 

HAMU Praha 

Malostranské náměstí 258/13, Praha 1 – Malá Strana 

LEKTOR: Wolfgang Katschner, um. vedoucí  souboru lautten compagney BERLIN (Ne mecko) 

Dne 24. 7. 2018 se na Hudební fakultě AMU na Malostranském náměstí v Praze konal INTERPRETAČNÍ 

SEMINÁŘ na téma Instrumentální hudba německého a italského vrcholného baroka. Seminář vedl 

Wolfgang Katschner, umělecký vedoucí souboru lautten compagneý BERLIN, jejichž koncert, s názvem 

LÁSKA A ZRADA a s podtitulem Příběhý antických mýtů v dílech G. F. Händela a jeho současníků, se konal 

23. 7. 2018 v rámci mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudbý v Lobkowiczkém 

paláci Pražského hradu. 

Interpretační seminář se konal za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.  
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Dílny a hudební pásma pro děti a mládež 

Masopustní kratochvíle  
lidové písně a tance doby masopustní 
 

Jemine, domine, masopust pomine, jemine, domine, masopust pryč! 

Masopust přestane, růženec nastane. Jemine, domine, masopust pryč! 

3. února 2018 v 15.30  

Salesiáni Dona Boska, Kobýliské náměstí 11, Praha 8    

Průvod maškar 
medvěd s medvědářem, splašená kobýla klibna, kozlíci, kominík,  
maškarádi, vodník, cikánka, bába s dědkem, dudák s dudami 
 
Program: 
Masopustní píseň „ Masopust držíme“ 
Medvěd s medvědářem, splašená kobýla klibna, kozlík 
Tanec bábý s dědkem v nůši 
Tanec cófavá „Pod šable, pod šable“ 
Scénické výstupý „Stará bába jede“, „Chodila vokolo vosení“ 
 
Společné tance: 
Sedí Kotek na hambalce – Kalamajka – Hojačký, hojačký 
Závěrečný čardáš „Už sa fašang krácí“ 
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Letní slavnost před sv. Janem Křtitelem 
hudebně-taneční pásmo pro rodiče a děti 

Když pak přijdou letnice, tehdáž nechoď k nám do světnice, neb ten čas okolo svatého Víta, každý užívá veselého líta 

16. června 2018, 15 hodin 

Statek Vraných, Praha – Bohnice 
 

Obr adní  tance / Kra lovnic ký / Tanec ní  hrý v pr í rode  / Na Helic ku, Na Z almana 

Tance v pr í rode  / Sbe r lusku , Tanec pradlen / Pí sne  z barokní ch kanciona lu  / Letní  ka noný  
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Adventní doba v písních, hrách a tancích 
hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti 

Ukázky výročních obyčejů a zvyků, říkadla, tance a společné zpívání  

Neděle 9. prosince 2018 od 15:30 

Melantrichova 19, Praha 1, 3. patro 

Program:  

Průvod adventních masek 

Seznámení s hudebními nástroji, na které se kdýsi hrálo (citera, křivý roh, trumšajt, fanfrnoch) 

Adventní písně středověku, renesance a baroka / Říkadla a hádanký  

Výstoupení Barborek, Lucek, Ambrože a Perchtý / Pastýřská hra / Koledníci / Kruhové tance 
 

Výpravěč – Ondřej Tichý 

Hudební doprovod – Jana Rudovská, Barbora Mašková, Josefína Matýášová a Vojtěch Nejedlý 

Nastudova ní  – Pavla Semera dova   

hlavní pořadatel: Nadace Collegium Marianum, spolupořadatel: Městská část Praha  
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ÚČAST SOUBORU COLLEGIUM MARIANUM 
NA VÝZNAMNÝCH FESTIVALECH A KONCERTNÍCH PÓDIÍCH 
V PRAZE, C ESKE  REPUBLICE A ZAHRANIC I  V ROCE 2018 

Collegium Marianum 

* ve spolupráci s  Nadací Collegium Marianum  

 
 

Reinhard Keiser – Passio secundum Marcum (Markus Passion) 
17. 3. 2018, Ev.-Luth. Kirche Crostau, Německo *  
Heidi-Maria TAUBERT | sopra n 
Daniel OEHME | alt 
Alexander BISCHOFF | tenor 
Georg FINGER | bas 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Lucas POHLE | vedení  
Silbermann-Orgel Crostau 2018 
 
 
Perly německého a českého baroka 
J. S. Bach, G. F. Händel, J. D. Zelenka, F. Jiránek, J. Ernst IV. vévoda sasko-výmarský 
25. 3. 2018, AMUZ Antverpy, Nizozemsko 
Hana BLAZ I KOVA   | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Lenka TORGERSEN | koncertní  mistr 
AMUZ 
 
 
Balet o kávě 
Taneční představení s hudbou J. S. Bacha: Orchestrální suity, Kaffeekantate BWV 211 (výběr) 
10. 6. 2018, Velký zámecký sál, Mikulov *  
Patricia JANEC KOVA  | sopra n 
Jaromí r NOSEK | bas 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
CRACOVIA DANZA – tanec ní  soubor 
Romana AGNEL |ume lecka  vedoucí  
Festival Concentus Moraviae  
 
 
Czech High Baroque: Jiránek, Reichenauer, Brentner 
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner 
17. 6. 2018, Klementinum, Zrcadlová kaple, Praha 1 
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Martin Randall Festivals 
 
 

http://www.silbermannorgel-crostau.de/startseite/silbermannorgel-crostau/orgelkonzerte-2018.html
http://www.silbermannorgel-crostau.de/startseite/silbermannorgel-crostau/orgelkonzerte-2018.html
https://www.amuz.be/nl/concert/hana-blazikova-collegium-marianum/
http://www.concentus-moraviae.cz/EventDetail.aspx?eventId=dndkigneidacengpkkjkjlogdmfonfpf
https://www.martinrandall.com/music-festivals
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L’Europe galante 
Koncertní provedení opery s jevištními prvky 
Opéra-Ballet André Campra (1660-1744) 
19. 6. 2018 – 23. 6. 2018, Musical theatre, Orangery Palace Sanssouci, Potsdam, Německo 
Chantal SANTON-JEFFERÝ | sopra n 
Euge nie LEFEBVRE | sopra n 
Aaron SHEEHAN | tenor 
Cle ment DEBIEUVRE | haute-contre 
Douglas WILLIAMS | basbarýton 
Lisandro ABADIE | basbarýton 
Philippe-Nicolas MARTIN | basbarýton 
Patrick Cohe n-Akenine | dirigent 
COMPAGNIE DE DANSE L’E VENTAIL| tanec 
COLLEGIUM MARIANUM & LES FOLIES FRANÇOISES 
LES CHANTRES CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES |sbor 
Vincent TAVERNIER | rez ie 
Marie-Genevie ve MASSE  | choreografie 
Erick Plaza COCHET | kostý mý 
Claire NIQUET | sce na 
Carlos PEREZ | osve tlení  
Musikfestspiele Potsdam 
 
 
J. S. Bach – Velká mše h moll 
Mše h moll BWV 232 
23. 6. a 24. 6. 2018, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl *  
Kristen WITMER | sopra n 
Lenka CAFOURKOVA  | sopra n 
Marke ta CUKROVA  | alt 
Va clav C I Z EK | tenor 
Toma s  KRA L | bas 
Jaromí r NOSEK | bas 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | ume lecka  vedoucí  
Lenka TORGERSEN | koncertní  mistr 
Rudolf LUTZ | dirigent 
Národní festival Smetanova Litomyšl  
 
 
Hanacco Americano 
P. G. Hirschmentzel, J. A. Losy z Losimthalu, G. P. Telemann, D. Zipoli, J. J. I. Brentner, M. Schmid 
28. 6. 2018, Kostel Narození Panny Marie, Tábor *  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Husitské muzeum Tábor 
 
Boemo Virtuoso 
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner 
7. 7. 2018, Kostel Nejsvětější Trojice, Kuks *  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Hudební léto Kuks 
 

https://www.musikfestspiele-potsdam.de/en/programme-tickets/programme/programme-details/premiere-leurope-galante.html
https://www.smetanovalitomysl.cz/cs/program_2017/koncert/012-velka_mse_hmoll-detail
http://hudebniletokuks.cz/koncerty/
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Boemo Virtuoso 
Slavná kapela hrabě Morzina a hudební svět barokní Prahy 
F. I. A. Tůma, G. H. Stölzel, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, J. J. Fux, J. J. I. Brentner 
8. 7. 2018, Zámecká jízdárna, Valtice *  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích 
 
 
Boemo Virtuoso 
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner 
27. 7. 2018, St. Pankratius, Drensteinfurt-Rinkerode, Německo 
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Summerwinds Münsterland 
 
 
Boemo Virtuoso 
F. I. A. Tůma, G. H. Stölzel, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, W. Hymbr, J. F. Fasch 
4. 8. 2018, Kašperské hory *  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Šumavský kulturní spolek 
 
 
L’Europe galante 
Koncertní provedení opery s jevištními prvky 
Opéra-Ballet André Campra (1660-1744), libreto Antoine Houdar de La Motte (1672-1731) 
8. 8. 2018, Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha 
Chantal SANTON-JEFFERÝ | sopra n 
Euge nie LEFEBVRE | sopra n 
Aaron SHEEHAN | tenor 
Cle ment DEBIEUVRE | haute-contre 
Douglas WILLIAMS | basbarýton 
Lisandro ABADIE | basbarýton 
Philippe-Nicolas MARTIN | basbarýton 
Patrick Cohe n-Akenine | dirigent 
COLLEGIUM MARIANUM & LES FOLIES FRANÇOISES 
Letní slavnosti staré hudby 
 
 
Námořní bitvy 
J. Ch. F. Bach, J. A. Benda, V. Jírovec, J. Haydn, J. K. Vaňhal, J. L. Dusík 
26. 8. 2018, Jakub Hall, Franciscan Monastery, Krakov 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Festiwal Muzyka v Starym Krakowie 
 

 
 

http://www.early-music.cz/koncerty/boemo-virtuoso/
http://www.summerwinds.de/sw14.html
https://www.letnislavnosti.cz/koncert/evropa-galantni/
http://mwsk.pl/programy/programy_ang/26-August.pdf
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BLAŽÍKOVÁ A COLLEGIUM / Telemann, Händel, Bach 
G. P. Telemann, J. M. Molter, G. F. Händel, J. S. Bach 
8. 9. 2018, Kostel Jana Husa, Ostrava – Michálkovice *  
Hana BLAZ I KOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Kýrill RÝBAKOV | chalumeaux, barokní  klarinet 
Igor FRANTIS A K | klarinet 
Svatováclavský hudební festival 
 
 
KUMŽÁK / Oratorium Svatý Václav 
Martin Kumžák (1966): Oratorium Svatý Václav 
13. 9. 2018, Kostel Panny Marie Královny, Ostrava – Mariánské hory *  
Michaela S RU MOVA  | sopra n 
Jir í  BRU CKLER | barýton 
Dasha | zpe v 
Sas a Ras ilov | mluvene  slovo 
JANA C KOVA FILHARMONIE OSTRAVA 
Martin KUMZ A K | dirigent 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | ume lecka  vedoucí  
SOCIETAS INCOGNITORUM 
Eduard TOMAS TI K | dirigent 
Svatováclavský hudební festival 
 
 
Fux, Stözel, Bach / Tebe Bože chválíme 
J. J. Fux, G. H. Stözel, J. S. Bach 
16. 9. 2018,  Kostel Panny Marie Královny, Ostrava – Mariánské hory *  
Kristen WITMER | sopra n 
David ERLER | kontratenor 
Va clav C I Z EK | tenor 
Martin SCHICKETANZ | bas 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | dirigent  
Svatováclavský hudební festival 
 
 
Boemo Virtuoso  
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner 
19. 9. 2018, Kostel sv. Jana Evangelisty, Blovice *  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Haydnovy hudební slavnosti 
 
 
Boemo Virtuoso 
G. H. Stölzel, G. P. Telemann, J. F. Fasch 
20. 9. 2018, Loretánská kaple, Bor u Tachova *  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
 

https://shf.cz/program/blazikova-a-collegium-telemann-handel-bach/
https://shf.cz/program/blazikova-a-collegium-telemann-handel-bach/
https://shf.cz/program/kumzak-oratorium-svaty-vaclav/
https://shf.cz/program/fux-stozel-bach-tebe-boze-chvalime/
https://haydn-festival.eu/?nostalgia=2018&article=254&lang=cz
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Boemo Virtuoso 
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner 
6. 11. 2018, Kulturní dům Plzeňka, Beroun *  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
MHF Talichův Beroun 
 
 
České Vánoce – Rakovnická hra Vánoční 
A. Caldara, A. Banchieri, J. J. I. Brentner, G. Tricarico, V. K. H. Rovenský, J. Seger 
1. 12. 2018, Rychvald, Husův sbor *  
2. 12. 2018, Sál radnice, Jablunkov 
17. 12. 2018, Tylovo divadlo, Rakovník  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
BUCHTÝ A LOUTKÝ | loutkove  divadlo 
Ví t BRUKNER | rez ie 
Radka MIZEROVA  | kostý mý 
Luka s  VALISKA | osve tlení , projekce 
Svatováclavský hudební festival 
 
 
Boemo Virtuoso 
F. I. A. Tůma, G. H. Stölzel, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. F. Fasch, A. Caldara 
7. 12. 2018, Baeza, Španělsko *  
Stanislava MIHALCOVA  | sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
Festival de Musica Antigua de Baeza e Ubeda 
 
 
Boemo Virtuoso 
F. I. Tůma, Š. Brixi, A. Corelli, A. Caldara, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, G. H. Stölzel, V.  K.  H. Rovenský 
13. 12., Kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha 1 *  
Veronika VOJI R OVA  |sopra n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Koncert pro 3. Lékařskou fakultu UK 
 
 
J. A. Sehling: Missa Pastoralis 
Missa Pastoralis Beati mites 
16. 12. 2018, Kirche St. Marien und Laurentin, Lauenstein, Německo *  
Katja FISCHER | sopra n 
Uta VOLKMAR | alt  
Clemens VOLKMAR | tenor 
Felix RUMPF | bas 
Kantor Roý HERNE | dirigent 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana SEMERA DOVA  | flauto traverso, ume lecka  vedoucí  
KANTOREI ALTENBERG | sbor 

Festliche Weihnachtsmusik des Bömischen Barocks

http://talichuvberoun.eu/program/
https://shf.cz/program/buchty-a-loutky-ceske-vanoce-detem/?fbclid=IwAR2ddg6mRk0S8J-fqe3HyA4nh1T_ajm35xwvttdqFdoryYss-l8CMEPn_WI
https://festivalubedaybaeza.com/en/femaub-2018en/cycle-i-national-styles-in-early-music/collegium-marianum-boemo-virtuoso/
https://stadtkirche-lauenstein.jimdo.com/konzerte/


SOUBOR CAPPELLA MARIANA 

36 
 

ÚČAST SOUBORU CAPPELLA MARIANA 
NA VÝZNAMNÝCH FESTIVALECH A KONCERTNÍCH PÓDIÍCH 
V PRAZE, C ESKE  REPUBLICE A ZAHRANIC I  V ROCE 2018 

 

* ve spolupráci s  Nadací Collegium Marianum  

Capella Mariana 
Song of Songs 
G. P. da Palestrina, J. l’Héritier, H. Isaac, N. Gombert, J. Desprez 
18. 2. 2018, Sint Niklaas, Stedejijk Museum, Belgie *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Festival Passages V 
 
 
Song of Songs 
G. P. da Palestrina, J. l’Héritier, H. Isaac, N. Gombert, J. Desprez 
19. 2. 2018, Pražský dům, Brusel, Belgie 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Pražský dům – Delegace Prahy při EU 
 
 
Kodex Speciálník 
J. Tourout, H. Isaac, H. Finck, Flemmik, Anonym 
18. 3., Katedrála sv. Ducha, Hradec Králové *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Filharmonie Hradec Králové 
 
 
Coelum Bohemorum 
G. de Machaut, J. Obrecht 
28. 3. 2018, Servatiikirche, Münster, Německo 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Musica Sacra 2018 
 
 
Johannespassion 
Heinrich Schütz 
29. 3. 2018, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Velikonoční festival duchovní hudby 
 
 
 
 

http://www.prague-house.eu/2018/02/6788/
https://www.sinfonieorchester-muenster.de/produktionen/musica-sacra-boehmische-geistliche-musik-aus-dem-mittelalter.html


SOUBOR CAPPELLA MARIANA 

37 
 

Quinta essentia 
Pocta franko–vlámské polyfonii 
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Clemens non Papa, Alexandre Agricola, Nicolas Gombert 
10. 4. 2018, Klášter sv. Anežky České, Praha 1 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí , tenor 
Barokní podvečery 
 
 
Italské nebe 
G. Bassano, N. Zangius, G.P. da Palestrina 
6. 5. 2018, Kostol Premonštrátov, Košice, Slovensko 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Košická hudobná jar 
 
 
Quinta essentia 
Pocta franko–vlámské polyfonii 
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Clemens non Papa, Alexandre Agricola, Nicolas Gombert 
24. 7. 2018, Església del Santuari de la Cova de Manresa, Catalunya, Španělsko *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Festival de Cant Coral Catalunya Centre 
 
 
Ave Maris stella 
Heinrich Isaac, Josquin des Prez. Johannes Tourout, Jacobus Vaet 
15. 8. 2018, Basilique du Sacré-Coeur, Paray-le-Monial, Francie *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Polyphoniales 
 
 
Officium 
Requiem in memoriam Josquin Desprez 
Jean Richafort, Josquin Desprez 
1. 9. 2018, Pieterskerk, Utrecht, Nizozemsko 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Festival Oude Muziek Utrecht 
 
 
Quinta essentia 
Pocta franko–vlámské polyfonii 
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Alexandre Agricola, Lupus Hellinck, Balthasare Resinarius 
26. 9. 2018, Kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Svatováclavský hudební festival 
 
 
 

http://www.baroknipodvecery.cz/barokni-podvecery/program-2018/quinta-essentia/
http://www.festivalcantcoralcentre.cat/
https://www.amis-musique-en-cbb.com/calendrier-2018
https://shf.cz/program/des-prez-pocta-franko-vlamske-polyfonii-2/
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Quinta essentia 
Pocta franko–vlámské polyfonii 
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Alexandre Agricola, Lupus Hellinck, Balthasare Resinarius 
27. 9. 2018, Kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Svatováclavský hudební festival 
 
 
České nebe aneb čeští světci jako symbol národa 
G. de Machaut, J. Obrecht 
Program věnovaný 100. výročí republiky 
30. 9. 2018, Kostel Všech svatých, Frýdek-Místek 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Národní dům Frýdek Místek, cyklus Chrámové koncerty  
 
 
Triumf hlasu 
J. Tourout, G.P. da Palestrina, H. Isaac, J. Desprez, C. Morales, J. Mouton 
2. 10. 2018, Kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1 *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, cyklus stará hudba 
 
 
Musikschätze aus Kahla und Prag 
Koncert v rámci mezinárodního vědeckého kolokvia  
a festivalu Ch. Bernhardt a J. Rosenmüller 
27. 10. 2018, Stadtzkirche St. Margareten, Kahla, Německo *  
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Thüringer Adjuvantentage 
 
 
St. Wenceslas 
V rámci oslav 100. výročí založení republiky a výjimečného promítání velkofilmu Svatý Václav  
28. 10. 2018, Barbican Centre, Londýn, Spojené království 
CAPPELLA MARIANA 
Vojte ch SEMERA D | ume lecký  vedoucí  
Barbican Centre 
 
 
Praga 1400 – 1600 
Křižovatka renesanční Evropy 
H. Isaac, J. Desprez, J. Obrecht, G. Dufay 
26. 11. 2018, Kostel sv. Martina ve zdi, Praha 1  
CAPPELLA MARIANA 
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí

https://shf.cz/program/des-prez-pocta-franko-vlamske-polyfonii/
http://kulturafm.cz/den?year=2018&month=09&day=30
http://www.fok.cz/
http://www.adjuvantentage.de/de/Adjuvantentage/ADJ2018/Vorschau-2018.php
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2018/event/st-wenceslas-pg-live-accompaniment-by-cappella-mariana
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Personální struktura 2018 
 

Frantis ek Semera d, Mgr. Vojte ch Semera d, M.A., jednatele  

doc. Mgr. Jana Semera dova , hlavní  dramaturg, ume lecka  vedoucí  souboru  

Collegium Marianum 

PhDr. Marke ta Kahoferova , dramaturg, r editelka Collegium Marianum – Tý nske  s kolý  

Mgr. Josefí na Matýa s ova , r editelka MHF LSSH 

Mgr. Daniela Theinova , Ph.D., Monika Kla ra Bechna , manaz erký MHF LSSH 

Mgr. Monika Va clova , strategicke  pla nova ní   

Ing. Vojte ch Nejedlý , Petra Golí kova , produkce MHF LSSH 

Michal Vokurka, Michaela Steinbauerova , produkce souboru Collegium Marianum 

Martina Mu llerova , ekonom a u c etní  

Marie Patrasova , administrativní  pra ce, prodej vstupenek 

Jir ina Vackova , administrativní  pra ce 

Ondr ej Schmidt, technicke  pra ce 

dals í  externí  pracovní ci na DPP (muzikologicka  c innost, produkce, administrativní  pra ce, 

prodej vstupenek, technicke  pra ce, archivní  pra ce) 

Audit Servis, s.r.o – dan ove  a u c etní  poradenství  
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Přehled o nákladech a výnosech za kalendářní rok 2018 

 

Účet  Popis  2018/01 – 2018/12  

501 01  Kancelářské potřebý                         14 281,59  

501 02  Knihy, noty                                 31 816,08  

501 03  Drobný hmotný majetek                       30 875,04  

501 04  Spotřební materiál                          25 429,01  

501 06  Propagace                                   120 482,04  

501 08  Kostýmý, rekvizitý, dekorace                  3 254,45  

501xxx                                              226 138,21  

502 01  Spotřeba energie-PRE                        27 975,79  

502xxx                                              27 975,79  

513 01  Nákladý na reprezentaci                     66 428,74  

513xxx                                              66 428,74  

518 01  Nájemné kancelářských prostor                   77 705,00  

518 02  Spoje, telefon                              71 678,67  

518 03  Poštovné                                    30 242,00  

518 04  Propagační a marketingové službý                 1 044 505,79  

518 05  Umělecké výkoný                             2 913 186,36  

518 06  Pronájem movitých věcí                      19 200,00  

518 08  Službý související s uměleckými výkoný            501 512,69  

518 14  Technické zajištění akcí                    307 999,59  

518 15  Právní a ekonomické službý                  45 491,94  

518 16  IT službý                                   89 242,10  

518 17  Svoz odpadu                                 1 310,00  

518 18  Úklidové službý, praní                      33 865,08  

518 19  Překladatelské a redakční službý               64 960,00  

518 20  Kostýmérské práce, půjčovné kostýmů, čištění  5 925,00  

518 21  Pronájmý prostor - akce                     605 827,77  

518 23  Provize - vstupenky, koncerty                 60 515,87  

518 24  Přepravné                                   63 444,26  

518 25  Údržbářské, elektrikářské práce, opravý     2 760,00  

518 27  Produkční a agenturní službý                851 925,00  

518 31  Zdravotnický dozor                          2 400,00  

518xxx                                              6 793 697,12  

521 01  Mzdové nákladý                              627 548,00  

521 02  OON-DPP                                     920 895,00  

521 03  OON-DPČ                                     163 825,00  

521xxx                                              1 712 268,00  

524 01  Zákonné sociální pojištění                  183 450,00  

524 02  Zákonné zdravotní pojištění                 66 039,00  

524xxx                                              249 489,00  

527 01  Zákonné sociální nákladý                        23 698,80  

527xxx                                              23 698,80  

538 01  Ostatní nepřímé daně a poplatký                  5 200,00  
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538xxx                                              5 200,00  

543 99  Vstupenky - partneři akcí                     12 374,96  

543xxx                                              12 374,96  

548 01  Ostatní provozní nákladý                    600,00  

548 02  Zákonné úrazové pojištění                   3 082,00  

548 03  Pojištění odpovědnosti podnikatelů          5 814,00  

548 05  Živelní pojištění movitých věcí             1 170,00  

548xxx                                              10 666,00  

551 01  Odpis hudebních nástrojů                    13 350,00  

551xxx                                              13 350,00  

563 02  Kurzové ztrátý                              24 981,54  

563xxx                                              24 981,54  

568 01  Ostatní finanční nákladý - bankovní poplatký          10 678,40  

568 03  Ostatní finanční nákladý - zaokrouhlení     11,23  

568 04  Bankovní poplatký - vstupenkový sýstém                   21 046,46  

568xxx                                              31 736,09  

 NÁKLADY 9 198 004,25 
602 01  Tržbý z prodeje programů                    -37 126,38  

602 04  Tržbý z prodeje služeb                      -2 100 416,92  

602 05  Akademie Versailles - kurzy                   -46 879,72  

602 06  Interpretační seminář - Instrumentální hudba vrcholného 
baroka  

-1 239,75  

602 12  Barokní podvečerý-2018 - koncerty             - 495 045,86  

602 13  Barokní podvečerý-2018 - abonmá               - 119 796,05  

602 39  LSSH 2018-10.7.2018                         - 138 731,64  

602 40  LSSH 2018-16.7.2018                         - 161 615,17  

602 41  LSSH 2018-19.7.2018                         - 144 414,46  

602 42  LSSH 2018-23.7.2018                         - 107 439,06  

602 43  LSSH 2018-26.7.2018                         -96 203,84  

602 44  LSSH 2018-30.7.2018                         - 168 506,75  

602 45  LSSH 2018-8.8.2018                          - 308 029,71  

602xxx                                              -3 925 445,31  

648 04  Ostatní provozní výnosý-dotace-kultura-Hlavní město 
Praha  

-1 950 000,00  

648 07  Ostatní provozní výnosý-zaokrouhlení        -0,86  

648 10  Ostatní provozní výnosý -dotace-kultura-Ministerstvo 
kultury  

-2 510 000,00  

648 12  Ostatní provozní výnosý-dotace-kultura-Státní fond kulturý  - 230 000,00  

648 14  Ostatní provozní výnosý-kultura-Česko-německý fond 
budoucnosti  

- 135 000,00  

648 17  Ostatní provozní výnosý-Velvýslanectví Francouzské 
republiky  

- 135 000,00  

648 22  Ostatní provozní výnosý-Španělské velvýslanectví  -39 000,00  

648 24  Ostatní provozní výnosý-Polský institut v Praze  -51 290,00  

648 25  Ostatní provozní výnosý-Ambasciata d´Italia  -51 000,00  

648 26  Ostatní provozní výnosý-Instituto Cervantes  -39 000,00  

648 30  Ostatní provozní výnosý-Institut Francais       - 126 825,00  
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648xxx                                              -5 267 115,86  

662 01  Úroký                                       - 114,58  

662xxx                                              - 114,58  

663 02  Kurzové ziský                               -25 133,71  

663xxx                                              -25 133,71  

668 03  Ostatní finanční výnosý - zaokrouhlení             -6,23  

668xxx                                              -6,23  

 VÝNOSY -9 217 815,69  

 ZTRÁTA 19 811,44  
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Kontaktní informace 
 

Collegium Marianum – Tý nska  s kola s.r.o. 

Vodic kova 32, Praha 1 

info@collegiummarianum.cz 

+420 731 448 346, +420 224 229 462 

 

  

www.letnislavnosti.cz 

www.baroknipodvecery.cz 

www.collegiummarianum.cz 

www.tynskaskola.cz 
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