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65. koncertná sezóna 2013/2014
Slovenská filharmónia

Partneri SF Mediálni partneri SF

Zmena programu a interpretov na všetkých koncertoch vyhradená! Pokladnica Slovenskej filharmónie, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava.
Otvorená v pracovných dňoch: po 9.00 – 14.00 h, ut – pia 13.00 – 19.00 h a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania. Rezervácie: tel.: +421 2 204 75 233,
e-mail: vstupenky@filharmonia.sk. Online predaj a rezervácie na www.navstevnik.sk. Predaj vstupeniek aj v sieťach Ticketportal a eventim.
Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. www.filharmonia.sk

01. 06. 2014, nedeľa, cyklus O4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Bernadetta Šuňavská, organ

Robert Schumann Skizzen für den Pedalflügel 
op. 58
Sergej Rachmaninov/B. Šuňavská Ostrov 
mŕtvych op. 29
Franz Liszt/B. Šuňavská  Tanec mŕtvych S. 126 
Julius Reubke Sonate über Psalm 94 

06. 06. 2014, piatok, cyklus HA4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,  
9.30 h a 11.30 h

Hudobná akadémia pre školy  
(organizovaný koncert)

Symfonický orchester Konzervatória  
v Bratislave
Juraj Jartim, dirigent
Bábkoherecký súbor Teatro Neline
Petronela Dušová, umelecká vedúca, scenár, 
réžia 
Miroslav Duša, výtvarník
Petronela Dušová, Beáta Híleková, Radomír 
Milič, Dušan Musil, Martin Vanek, bábkoherci
Martin Vanek, moderátor, scenár, réžia 

Franz Schubert  Rosamunda D. 797

07. 06. 2014, sobota, cyklus R4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Symfonický orchester Konzervatória  
v Bratislave
Juraj Jartim, dirigent
Bábkoherecký súbor Teatro Neline
Petronela Dušová, umelecká vedúca, scenár, 
réžia 
Miroslav Duša, výtvarník
Petronela Dušová, Beáta Híleková, Radomír 
Milič, Dušan Musil, Martin Vanek, bábkoherci
Martin Vanek, moderátor, scenár, réžia 

Franz Schubert  Rosamunda D. 797

10. 06. 2014, utorok, cyklus SH5
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h 

Michal Sťahel, barokové violončelo
Julia Kirchner, soprán 
Igor Davidovics, teorba 
Soma Dinyés, čembalo, organ pozitív

Viedeň 1720
Nicola Porpora Sonáta pre violončelo a basso 
continuo F dur
Or sì m’avveggio, oh Amore, kantáta pre soprán, 
obligátne violončelo a basso continuo
Antonio Caldara Sonáta pre violončelo a basso 
continuo č. 12 d mol
Pompe inutili, ária Maddaleny z oratória 
Maddalena ai piedi di Cristo
Francesco Alborea Sonáta pre violončelo 
a basso continuo G dur
Giovanni Battista Bononcini Sonáta 
pre violončelo a basso continuo G dur
Pur ti riveggio ancor, ária Tirsiho zo serenády 
La nemica d’amore fatta amante
Francesco Paolo Supriano Il Mio Cor che sta in 
Carene, kantáta pre soprán a basso continuo
Toccaty pre violončelo a basso continuo, výber
Johann Georg Reutter jr.  Luci vezzose dal 
vostro sguardo, ária pre soprán, obligátne 
violončelo a basso continuo z opery Archidamia 

12. 06. 2014, štvrtok, cyklus A12
13. 06. 2014, piatok, cyklus B12
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský, dirigent
Bohuslav Matoušek, husle

Bedřich Smetana Scherzo z Triumfálnej 
symfónie 
Bohuslav Martinů Koncert pre husle a orchester 
č. 2 H. 293 
Antonín Dvořák V prírode op. 91 
Karneval op. 92
Othello op. 93 

21. 06. 2014, sobota, cyklus S4       
Dóm sv. Martina, 17.00 h

Slovenský komorný orchester 
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel, umelecký vedúci/husle
Jozef Chabroň, zbormajster
Krisztina Jónás, soprán
Lucie Hilscherová, alt
Róbert Remeselník, tenor
Tomáš Šelc, bas

Georg Friedrich Händel Mesiáš HWV 56

24. 06. 2014, utorok, cyklus HM8 
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Moyzesovo kvarteto  
Cyril Šikula, flauta

Posledné kvartetá
Wolfgang Amadeus Mozart  Kvarteto pre flautu, 
husle, violu a violončelo D dur KV 285
Wolfgang Amadeus Mozart  Sláčikové kvarteto 
F dur KV 590
Edvard Hagerup Grieg Sláčikové kvarteto g mol 
op. 27

28. 06. 2014, sobota, Koncert na nádvorí 
Nádvorie B. Bjørnsona, Reduta, 19.00 h
Nám. Eugena Suchoňa 1  

Koncert v spolupráci s Bratislavským kultúrnym 
a informačným strediskom v rámci festivalu 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2014

Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent

Bohuslav Martinů Kuchynská revue H. 161 
Suita z jednodejstvového džezového baletu
Alexander Moyzes (arr. I. Buffa) Divertimento 
op. 11
Georges Auric Marlborough s’en va-t-en guerre, 
suita z baletu
Alfredo Casella Pupazzetti op. 27c
Alexandre Tansman Septet  

Jún



65. koncertná sezóna 2013/2014
Slovenská filharmónia

apríl / máj / jún

13. 05. 2014, utorok, cyklus HS4
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Kamila Mazalová alt
Monika Knoblochvá kladivkový klavír
Saša Rašilov recitácia

Poézia piesňou
Václav Jan Tomášek Piesňová tvorba 

Jan Václav Tomášek bol jedným z mála českých hudobníkov, ktorí v 18. sto-
ročí zotrvali na území dnešných Čiech. Jeho manželka bola sestrou talen-
tovaného básnika Eberta, takže Tomášek mal k poézii blízko. Okrem toho 
bol vynikajúcim klaviristom. Plodmi jeho aktivít preto boli piesne na texty 
Goetheho, Schillera a iných poetov a séria bravúrnych klavírnych skladieb. 
Goetheho expresívna balada Kráľ duchov prepája Tomáška aj s Franzom 
Schubertom.

Ceny vstupeniek: 8 €

15. 05. 2014, štvrtok, cyklus A11 
16. 05. 2014, piatok, cyklus B11 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia 
Emmanuel Villaume dirigent
Peter Baran violončelo

Hector Berlioz Romeo a Júlia op. 17 – Scéna lásky
Camille Saint-Saëns Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol 
op. 33
Piotr Iľjič Čajkovskij Hamlet, fantázia – predohra op. 67
Romeo a Júlia, fantázia-predohra

William Shakespeare – večný inšpirátor hudobníkov všetkých čias. Hector 
Berlioz mal k jeho drámam veľmi blízko; jeho vysnívanou a potom zatrate-
nou Júliou bola shakespearovská herečka Harriet Smith-sonová. Piotr Iľjič 
Čajkovskij síce túžbu po akejsi Júlii necítil, zato si však stále častejšie musel 
klásť hamletovskú dilemu. Ale ani on fluidu veronského príbehu neunikol 
a jeho fantázia Romeo a Júlia dokonca existuje v troch revíziách. Camille 
Saint-Saëns síce bol tiež senzitívnym mužom, nepodľahol však sentimentu 
tak, ako Berlioz a Čajkovskij a držal sa svojimi koncertmi pevne pri zemi. 

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

20. 05. 2014, utorok, cyklus HM6
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Rose Hsien husle
Sander Sittig klavír

Claude Debussy Sonáta pre husle a klavír g mol L. 140
Edward Elgar Sonáta pre husle a klavír e mol op. 82
Maurice Ravel Tzigane

Ivan Moshchuk klavír

Sergej Rachmaninov Études-Tableaux op. 39

Celú svoju kariéru skladateľa zasvätil víziám novátorstva, aby napokon pí-
sal sonáty: Claude Debussy na vrchole aktívnej kariéry naozaj podľahol čaru 
klasiky. Sir Edward Elgar mal vyvinutý zmysel pre otvorenú formu elégie, rap- 
sódie, ale dokázal sa „vtesnať“ aj do prísnych pravidiel sonáty. Disciplína 
sonátového cyklu bola záväzná aj pre Mauricea Ravela, ale v ohnivej rapsó-
dii Cigán prezentoval iné tendencie. Debussy, Elgar aj Ravel maľovali svoje 
sonáty, prelúdiá, fantázie a rapsódie; žánrovo transparentnejšie namaľoval 
svoje Etudy – Obrazy Sergej Rachmaninov. Ide naozaj o  ojedinelý cyklus. 
Cyklus obrazov? Či etud? 

Ceny vstupeniek: 7 €

22. 05. 2014, štvrtok, cyklus C7
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala 
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Huang Seong-Soon klavír

Wolfgang Amadeus Mozart Serenáda G dur Malá nočná hudba 
KV 525 
Koncert pre klavír a orchester A dur KV 488
Edward Elgar Serenáda pre sláčikový orchester e mol op. 20
Leoš Janáček Suita pre sláčikový orchester JW 6/2

Slávnu a najmä optimisticky ladenú Serenádu G dur písal Mozart para-
doxne simultánne so svojou najtemnejšou operou Don Giovanni. Že by 
bola nonšalantnosť Malej nočnej hudby akýmsi psychickým „mimikri“? 
Seriózne gestá, avizujúce Beethovena zjavne nechýbajú Klavírnemu kon-
certu A dur KV 488. Elgarova elegická Serenáda je popri dielach Dvořáka, 
Čajkovského, Griega a Suka jednou z členiek reprezentačného tímu ro-
mantickej serenády. Impulzívno-lyrická Janáčkova Suita už doluje hlbšie 
v našom podvedomí a v hudobných  pra-obrazoch.

Ceny vstupeniek: 11, 8 €

23. 05. 2014, piatok, cyklus J4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 18.00 h

Marián Čekovský a jeho hostia

Marián Čekovský už niekoľko rokov prezentuje na pódiu Slovenskej filhar-
mónie schopnosť magnetizovať ľudí túžbou po hudbe. Nie každý z nás je 
disponovaný takto efektne a efektívne lákať publikum a zároveň o hudbe 
rozprávať ľudsky a oddane. Zárukou úspechu sú vždy aj hostia úspešné-
ho herca, speváka a zabávača. 

Ceny vstupeniek: 6, 3 €

27. 05. 2014, utorok, cyklus HM7
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Milan Paľa husle
Veronika Lovranova klavír

Einojuhani Rautavaara Lost Landscapes
Karol Szymanowski Mythes op. 30
Marián Lejava Lost Sonata
Darius Milhaud Sonate č. 2 op. 40

Einojuhani Rautavvaara dokazuje svoju hudobnú  invenciu každým zo 
svojich mnohopočetných opusov. Karol Szymanowski: na jednej strane 
elegán a mešťan, na strane druhej dobrodruh, cestovateľ a šaman, zžitý 
s  komunitou goralov. Cyklus Mýty ho prezentuje z  hľadiska výzoru diela 
skôr ako sofistikovaného majstra, samotná idea zaoberať sa mýtmi je už 
za hranicami všedných inšpirácií. Marián Lejava, skladateľ a dirigent istým 
spôsobom takisto mytologizuje hudbu, ak ju uvádza do tajomných inšpi-
račných a zvukových súvislostí. Darius Milhaud tiež poznal čaro rudimentu, 
opojnosť samby, rumby a tanga, k veciam však pristupoval naozaj ako di-
plomat, takže ponor do ne-vedomia je v jeho prípade len náznakový. 

Ceny vstupeniek: 7 €

29. 05. 2014, štvrtok, cyklus D11
30. 05. 2014, piatok, cyklus E11
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h
Komorná filharmónia Pardubice
Leoš Svárovský dirigent
Jiří Bárta violončelo

Antonín Dvořák Česká suita op. 39
Piotr Iľjič Čajkovskij Variácie na rokokovú tému pre violončelo 
a orchester op. 33
Wolfgang Amadeus Mozart Symfónia č. 41 C dur Jupiterská KV 551

Nápaditú Českú suitu Antonína Dvořáka môžeme vďaka jej obsažnosti 
a  skvelej kompozičnej práci považovať za Dvořákovu „Sinfoniettu”. Die- 
lo Šťasteny, Variácie na rokokovú tému Piotra Iľjiča Čajkovského sú jednou 
z najrozšírenejších koncertantných skladieb všetkých čias; o to väčším zá-
väzkom sú pre sólistu aj orchester. Ak je reč o Štastene, držala ochrannú 
ruku aj nad Mozartom pri písaní Symfónie C dur, diela naozaj Apolónskeho, 
dielo Jupiterského. 

Ceny vstupeniek: 11, 8 €

01. 06. 2014, nedeľa, cyklus O4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Bernadetta Šuňavská organ

Robert Schumann Skizzen für den Pedalflügel op. 58
Sergej Rachmaninov / B. Šuňavská Ostrov mŕtvych op. 29
Franz Liszt / B. Šuňavská Tanec mŕtvych S. 126
Julius Reubke Sonate über Psalm 94

Pre organistku Bernadettu Šuňavskú je príznačný zmysel pre uvá- 
dzanie atypických, nevšedných kompozícií, respektíve tendencia písať or-
ganové transkripcie legendárnych diel. Cyklus Roberta Schumanna pre 
pedálový klavír patrí do prvej podmnožiny; majstrovské úpravy infernál-
nych diel Rachmaninova a Liszta zasa do druhej z nich. „Len“ prepracované 
Reubkeho dielo je originálom pre organ – aj to však u  nás pomerne ne-
známym. 

Ceny vstupeniek: 8, 6 €

06. 06. 2014, piatok, cyklus HA4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 09.30 a 11.30 h

Hudobná akadémia pre školy (organizovaný koncert) 
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave 
Bábkoherecký súbor Teatro Neline 
Juraj Jartim dirigent 
Petronela Dušová umelecká vedúca
Martin Vanek moderátor

Franz Schubert Rosamunda D. 797

Premiéra sentimentálnej hry istej Helminy von Chézy „Rosamunda, prin- 
cezná cyperská“ s hudbou Franza Schuberta bola v roku 1823 neuveriteľ-
ným fiaskom sezóny v slávnom Theater an der Wien. Zabudlo sa preto aj 
na Schubertovu hudbu. Až v roku 1867 sa dvojica George Grove a Arthur 
Sullivan pokúsili revitalizovať túto scénickú hudbu. V  moderných časoch 
sa o jej znovuzrodenie postaral najmä Nikolaus Harnoncourt na festivale 
v Grazi. Rosamunda je známa najmä vďaka dvom predohrám, ale aj ako 
celok je cennou informáciou. 

Ceny vstupeniek: 2 €

07. 06. 2014, sobota, cyklus R4
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 
16.00 h

Symfonický orchester Konzervatória  
v Bratislave 
Bábkoherecký súbor Teatro Neline 
Juraj Jartim dirigent 
Petronela Dušová umelecká vedúca 
Martin Vanek moderátor

Franz Schubert Rosamunda D. 797

Divadlo nepatrilo k  Schubertovým silným stránkam. Napriek tomu však 
neodmietol niekoľko obchodných rokovaní s  divadlami. Scénická hudba 
Rosamunda je jedným z týchto ojedinelých projektov. Napriek tomu, že jej 
môžeme vytknúť istú neduživosť, schubertovský piesňový a lyrizujúci duch 
je prítomný aj v  jednotlivých číslach. Isté je, že hudobná stránka hry Hel-
miny von Chézy je údernejšia, než samotný text a chorobne naivný príbeh. 

Ceny vstupeniek: 7, 5, 2 €

10. 06. 2014, utorok, cyklus SH5
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Michal Sťahel barokové violončelo 
Julia Kirchner soprán
Igor Davidovics teorba
Soma Dinyés čembalo a organ pozitív

Viedeň 1720
Nicola Porpora Sonáta pre violončelo a basso continuo F dur
Or sì m'avveggio, oh Amore, kantáta pre soprán, obligátne violončelo 
a basso continuo 
Antonio Caldara Sonáta pre violončelo a basso continuo č. 12 d mol
Pompe inutili, ária Maddaleny z oratória Maddale ai piedi di Cristo
Francesco Alborea Sonáta pre violončelo a basso continuo G dur
Giovanni Battista Bononcini Sonáta pre violončelo a basso continuo 
G dur 
Pur ti riveggio ancor, ária Tirsiho zo serenády La nemica d´amore fatta 
amante 
Francesco Paolo Supriano Il Mio Cor che sta in Carene, kantáta pre 
soprán a basso continuo 
Toccaty pre violončelo a basso continuo, výber 
Johann Georg Reutter jr. Luci vezzose dal vostro sguardo, ária pre 
soprán, obligátne violončelo a basso continuo z opery Archidamia 

Hudba bola v roku 1720 aj vo Viedni ešte pod „jarmom“ princípu basso 
continuo a  jemu zodpovedajúcich žánrov a  druhov. Dominovali samo-
zrejme sonáty pre rôzne nástroje sprevádzané neodmysliteľne sekciou 
basso continuo. Veľkej obľube sa tešili komorné kantáty, príležitostné, 
dnes už zabudnuté, ale nie bezvýznamné operné produkcie. Vo Viedni sa 
stretávali hudobníci všetkých národov a národností, takže ponuka bola 
naozaj pestrá a aj dnes je z čoho vyberať. 

Ceny vstupeniek: 7 €

12. 06. 2014, štvrtok, cyklus A12
13. 06. 2014, piatok, cyklus B12
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia 
Leoš Svárovský dirigent 
Bohuslav Matoušek husle

Bedřich Smetana Scherzo z Triumfálnej symfónie 
Bohuslav Martinů Koncert pre husle a orchester č. 2 H. 293
Antonín Dvořák V prírode op. 91
Karneval op. 92 
Othello op. 93

Bedřich Smetana bol obdarený univerzálnym duchom tvorcu. Pomerne 
ľahko však podľahol magickým vplyvom silných osobností: Berlioza, Lisz-
ta a Wagnera. Paralely medzi jeho Triumfálnou symfóniou a obdobným 
dielom Berlioza sú očividné. Bohuslav Martinů – tiež brilantný univerza-
lista – sa však po roku 1930 s neuveriteľnou intenzitou zameral na koncert 
ako žáner. 2. koncert pre husle a orchester už údajne vznikol po jeho emi-

grácii do USA, v roku 1943. Mnohí odborníci sa však domnievajú, že ide 
o úpravu diela pochádzajúceho už z roku 1933. Aj takéto záhady sú sú-
časťou dejepisu. Oveľa prehľadnejšie sú okolnosti vzniku trojice koncen-
trovaných predohier Antonína Dvořáka, ktoré tiež vznikali počas príprav 
na cestu do USA v roku 1892. 

Ceny vstupeniek: 11, 8 €

21. 06. 2014, sobota, cyklus S4
Dóm sv. Martina, 17.00 h

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala 
Slovenský filharmonický zbor 
Ewald Danel umelecký vedúci / husle 
Jozef Chabroň zbormajster 
Krisztina Jónás soprán
Lucie Hilscherová alt
Róbert Remeselník tenor
Tomáš Šelc bas

Georg Friedrich Händel Mesiáš HWV 56 

Dielo - symbol. Hoci Mesiáš Georga Friedricha Händla preslávilo jedno 
zborové číslo, slávne Alleluja, je jedným z titanských partitúr dejín hudby. 
Händel využil svojho obchodníckeho ducha a samozrejme predovšetkým 
svoj talent, keď začal Londýnčanom ponúkať oratoriálne veľdiela. O jeho 
opery už totiž prestávali javiť záujem, bolo potrebné nájsť nové lákadlo pre 
publikum. Mesiáš mal úspech a šikovný Händel si užíval slávu.

Ceny vstupeniek: 8 €

24. 06. 2014, utorok, cyklus HM8
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Moyzesovo kvarteto
Cyril Šikula flauta 

Posledné kvartetá
Wolfgang Amadeus Mozart Kvarteto pre flautu, husle, violu 
a violončelo D dur KV 285
Sláčikové kvarteto F dur KV 590
Edvard Hagerup Grieg Sláčikové kvarteto g mol op. 27 

Kvartetová zostava flauty so sláčikmi je doménou Francúzov. Wolf-
gang Amadeus Mozart Paríž dôsledne poznal, takže aj francúzske i- 
diómy mu boli blízke. Flautová verzia kvarteta je samozrejme len istým va-
riantom všeobecnejšie zaužívaného sláčikového kvarteta s prvými husľami 
namiesto flauty. Prvé husle u Mozarta ešte naozaj držia „prím“; u Edvarda 
Griega je už všetko inak. V  Sláčikovom kvartete g mol počujeme naozaj 
celý, hoci aj mikroskopický orchester, prezentujúci nevšedné harmónie ne-
všednými technickými spôsobmi. 

Ceny vstupeniek: 7 €

Slovenská filharmónia Slovenská filharmónia Slovenská filharmónia apríl / máj / jún 2014apríl / máj / jún 2014apríl / máj / jún 2014

Pecieme pre váš úsmev

www.musicavenue.sk 



Piotr Iľjič Čajkovskij Labutie jazero, suita op. 20a - výber
Sergej Prokofiev Romeo a Júlia, výber z 1. a 2. suity op. 64

Rozprávkový príbeh Labutie jazero a aj príbeh o veronskej dvojici mladuč-
kých milencov sú prienikmi do hlbín večných túžob a predstáv človeka. Sú 
o láske až za hrob. Hudba Piotra Iľjiča Čajkovského a Sergeja Prokofieva 
z dvoch azda najslávnejších baletov v dejinách takisto nepoznajú dimenziu 
akejkoľvek ohraničenosti v čase. 

Ceny vstupeniek: 9, 7, 2 €

10. 04. 2014, štvrtok, cyklus A9
11. 04. 2014, piatok, cyklus B9
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia 
Slovenský filharmonický zbor 
Christoph Campestrini dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Eva Garajová alt
Otokar Klein tenor
Gustáv Beláček bas

Koncert v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave
Joseph Haydn Symfónia e mol Smútočná Hob. I:44
Gioachino Rossini Stabat Mater

Symfónia e mol Trauersinfonie je jednou z  foriem prejavu doznievajúcej  
poetiky weimarských básnikov, známej ako Sturm und Drang; Haydn si 
však údajne želal, aby toto ušľachtilé dielo zaznelo na jeho pohrebe, takže 
išlo aj o osobnú zainteresovanosť. Slnečný Gioachino Rossini je známy skôr 
ako ostrovtipný komik, zveľaďujúci tradíciu opera buffa. Nevyhol sa však 
ani vážnym, ba až smútočným či pietnym témam. Ani v týchto dielach, na-
príklad v Stabat Mater však nezaprel iskrivosť ducha a životný optimizmus. 

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

13. 04. 2014, nedeľa, cyklus S3
Dóm sv. Martina, 15.00 h

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala 
Ewald Danel umelecký vedúci

Veľkonočný koncert
Joseph Haydn Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži Hob. 
XX:1B

Jedným z  najvýraznejších veľkonočných projektov dejín hudby je určite 
projekt Josepha Haydna. Existuje vo viacerých verziách, ani v jednej však 
nestráca na účinnosti a hĺbke. Verzia pre orchester nie je taká intímna a as-
ketická ako verzia pre sláčikové kvarteto, predsa však poskytuje kontemp-
láciu a pietny pokoj. 

Ceny vstupeniek: 8 €

apríl / máj / jún 2014 apríl / máj / jún 2014 apríl / máj / jún 2014

03. 04. 2014, štvrtok, cyklus C6
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia 
Petr Altrichter dirigent

Piotr Iľjič Čajkovskij Labutie jazero, suita op. 20a 
Sergej Prokofiev Romeo a Júlia, výber z 1. a 2. suity op. 64

Celovečerný balet Piotra Iľjiča Čajkovského Labutie jazero je jednou z ikon 
klasickej hudby, a to nielen v oblasti hudby baletnej. Autor však po premiére 
nebol spokojný s  reakciami publika na scénické uvedenie, a  preto vypra-
coval osemčasťovú orchestrálnu suitu. Tohtoročné 450. výročie narodenia 
Williama Shakespeara nie je azda možné osláviť vhodnejšie ako uvedením 
jeho Romea a Júlie – napríklad v podobe nápaditých orchestrálnych suít z 
legendárneho baletu Sergeja Prokofjeva. 

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

04. 04. 2014, piatok, cyklus HA3
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 9.30, 11.30 h

Slovenská filharmónia 
Petr Altrichter dirigent
Šárka Ondrišová choreografia
Martin Vanek moderátor
Divadlo a Tanečná škola Elledanse 
Rado Piovarči tanec
Michal Heriban tanec
Martin Meľo tanec
Michaela Nezvalová tanec
Natália Rémayová tanec

Hudobná akadémia pre školy (organizovaný koncert)
Piotr Iľjič Čajkovskij Labutie jazero, suita op. 20a - výber
Sergej Prokofiev Romeo a Júlia, výber z 1. a 2. suity op. 64 

Ceny vstupeniek: 2 €

05. 04. 2014, sobota, cyklus R3
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Slovenská filharmónia 
Petr Altrichter dirigent
Šárka Ondrišová choreografia 
Martin Vanek moderátor
Divadlo a Tanečná škola Elledanse 
Rado Piovarči tanec
Michal Heriban tanec
Martin Meľo tanec
Michaela Nezvalová tanec
Natália Rémayová tanec

Slovenská filharmónia Slovenská filharmónia Slovenská filharmónia

15. 04. 2014, utorok, cyklus SH4
Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Musica aeterna
Peter Zajíček umelecký vedúci
Martina Masaryková soprán

Veľkonočný koncert
Wolfgang Amadeus Mozart Fúgy à 4 - výber
Luigi Boccherini Stabat mater G. 532 (op. 61)

Wolfgang Amadeus Mozart je právom považovaný za reprezentanta ideálu 
hudby druhej polovice 18. storočia, oponujúcej v zásade formám a útva-
rom barokovej éry. Aj Mozart však poznal čaro tradičného kontrapunk-
tu a  kompozičnú rehoľu fúgy...isto mu pomohli v  sebauvedomení. Luigi 
Boccherini, skvostný hráč na violončelo a skladateľ odchovaný najmä na 
hudbe Josepha Haydna prežil intenzívny hudobnícky život; okrem vynika-
júcich koncertov, sláčikových kvartet a trií zabodoval lyrickým, poetickým 
projektom Stabat Mater. 

Ceny vstupeniek: 7 €

16. 04. 2014, streda, cyklus D9
17. 04. 2014, štvrtok, cyklus E9
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia 
Robert-Franz-Singakademie Halle 
Frank-Steffen Elster dirigent
Julia Kirchner soprán
Inga Jäger alt
Marcus Ullmann tenor / Evanjelista
Christian Zenker tenor / árie
Stefan Heinemann bas / Ježiš
Stephan Storck bas / árie, Pilát

Johann Sebastian Bach Jánove pašie BWV 245

Dva kolosálne pašiové cykly Johanna Sebastiana Bacha podľa sv. Jána  
a sv. Matúša sú jedným z pilierov nielen v oblasti oratoriálnej hudby. Na roz-
diel od pomerne dramatizovaných Matúšových pašií s dialogickými scéna-
mi a dvojzborovými „atrakciami“ je grandiózno-intímny komplex Jánových 
pašií viac orientovaný na zborové tvary a scény. Ojedinelý je predovšetkým 
úvod do tohto diela...

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

24. 04. 2014, štvrtok, cyklus A10
25. 04. 2014, piatok, cyklus B10
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Michał Nesterowicz dirigent
Martin Kasík klavír

Felix Mendelssohn Bartholdy Hebridy, koncertná predohra op. 26
Robert Schumann Koncert pre klavír a orchester a mol op. 54
Witołd Lutosławski Koncert pre orchester 

Felix Mendelssohn Bartholdy rád a veľa cestoval a obchodoval. Produkt-
mi jedného z viacerých pobytov vo Veľkej Británii, konkrétne v Škótsku je 
nielen elegická 3. symfónia a  mol, ale aj trblietavá predohra Hebridy. 
Mendelssohn udržiaval pevné profesionálne puto s  Robertom Schuman-
nom. Jeho Klavírny koncert je jedným zo symbolov koncertantnej literatúry 
všetkých čias. Koncertovať nemusia len sólisti; už v dielach klasikov nájdu 
priestor pre virtuozitu aj hráči orchestra. Skvelý Koncert pre orchester Witoł-
da Lutosławského je umocnením tohto trendu v hudbe epochy 20. storočia. 

Ceny vstupeniek: 11, 8 €

27. 04. 2014, nedeľa, cyklus O3
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Roman Perucki organ

Johann Sebastian Bach Prelúdium a fúga e mol BWV 548
Vater unser im Himmelreich BWV 682
Friedrich Wilhelm Markull Sonáta op. 56
Mieczasław Surzyński Improvizácia na poľskú duchovnú pieseň Kto 
şie w opieke
Zbigniew Kruczek Pochod
Charles – Marie Widor IV. symfónia
Alexandre Guilmant Pochod na Händla

Johann Sebastian Bach je jedným zo synoným organovej hudby a je pre-
vierkou každého hráča na kráľovskom nástroji. Regulovaná improvizácia 
v dialógoch s prísnou štruktúrou fúgy a iných typov kontrapunktu sú alfou 
a omegou každého organistu. U Bacha sa priamo či nepriamo učili všetci 
nasledovníci; veľmi silná je poľská odnož hráčov na organe a autorov ori-
ginálnej hudby pre organ. V 19. storočí vznikla vo Francúzsku tvorivá opo-
nentúra voči nemeckému štýlu. Voči štrukturalizmu postavili Francúzi skôr 
sonórnu opojnosť. 

Ceny vstupeniek: 8, 6 €

28. 04. 2014, pondelok, cyklus HM5
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Pavel Steidl gitara
Eugen Prochác violončelo

Nicolò Paganini Sonáta č. 1 A dur pre husle a gitaru z cyklu 
Centone di Sonate
Sonáty a Ghiribizzi pre gitaru sólo
Štěpán Lucký Duo concertante pre violončelo a gitaru
Ross Edwards Djanaba pre violončelo a gitaru
Gaspar Cassadó Intermezzo e Danza finale zo Suity pre violončelo 
sólo
Pavel Steidl Hommage à Jana Obrovská pre gitaru sólo
Radamés Gnattali Sonáta pre violončelo a gitaru

Gitarista Pavel Steidl a violončelista Eugen Prochác – dvaja hudobníci, nád-
herne posadnutí sýtosťou hudobnej a zvukovej imaginácie. Ich kooperácia 
je zárukou mimoriadneho zážitku, hraničiaceho určite aj s istým zdravým 
tranzom...takého, aký (našťastie? - alebo žiaľ?) dnes často neprežívame.

Ceny vstupeniek: 8 €

29. 04. 2014, utorok, cyklus J3
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 18.00 h

Slovenská filharmónia 
Rastislav Štúr dirigent
Matúš Veľas hoboj
Karol Samuelčík gitara
Eduard Lenner klavír

František Vincenc Kramář Koncert pre hoboj a orchester F dur op. 52
Joauquín Rodrigo Concierto de Aranjuez
Piotr Iľjič Čajkovskij Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol 
op. 23

František Vincenc Krommer-Kramář patrí k  silnej generácii českých hu-
dobníkov 18. storočia, ktorí sa postarali o búrlivý vývoj mnohých žánrov – 
napríklad koncertantného. Slepý španielsky hudobník Joa-quín Rodrigo 
koncert už zdedil do vienka, ale Concierto de Aranjuez prekonáva všetky 
dovtedy vymedzené limity svojou naliehavosťou výrazu a  hrdej gestiky. 
Nuž a  ešte o  niečo slávnejší ako Rodrigov nádherný, etnický koncert je 
maestózny Klavírny koncert b mol Piotra Iľjiča Čajkovského. Ten je dokon-
ca jednou z najslávnejších kompozícií všetkých čias. 

Ceny vstupeniek: 6, 3 €

30. 04. 2014, streda, cyklus M10
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Solamente naturali 
Vocale Solamente naturali 
Andrew Parrott dirigent
Miloš Valent umelecký vedúci / husle
Dušan Bill zbormajster
Emily van Evera soprán
Petra Noskaiová alt
Tomáš Šelc barytón

Vladimír Godár Querela pacis, oratórium pre soprán, alt, bas, mieša-
ný zbor a orchester

Domnievame sa, že žijeme v  objatí krásy, lásky a  pravdivosti? Že ne-
musíme nariekať, horekovať a  lamentovať? Otázky, aké nás stretávajú 
na každom kroku. Isté však je, že ak to nie je optimálne, hudba oslobo- 
dzuje ducha – najmä, ak je taká ľudsky a  profesionálne zainteresovaná, 
akou je hudba Vladimíra Godára. 

Ceny vstupeniek: 8 €

06. 05. 2014, utorok, cyklus D10
07. 05. 2014, streda, cyklus E10

Slovenská filharmónia 
Slovenský filharmonický zbor 
Emmanuel Villaume dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Henri Sigfridsson klavír
Adriana Kohútková soprán
Terézia Kružliaková alt
Tomáš Černý tenor
Jozef Benci bas

Ludwig van Beethoven Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol 
op. 37
Wolfgang Amadeus Mozart Rekviem KV 626

Klavírny koncert c mol je jedným z prelomových kompozícií Ludwiga van 
Beethovena. Priamym vzorom mu boli temnejšie ladené skladby Wolfgan-
ga Amadea Mozarta – najmä Klavírny koncert c mol KV 491. Mozart sám 
seba prekonal vo svojich molových inšpiráciách v  mystikou predčasnej 
smrti opradenom Rekviem d mol. 

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

11. 05. 2014, nedeľa, cyklus SKO6
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Slovenský komorný orchester 
Ewald Danel umelecký vedúci
Tomáš Šelc barytón

Dmitrij Šostakovič Komorná symfónia c mol op. 110a
Jaroslav Ježek Výber z piesní

Sláčikové kvarteto č. 8 c mol Dmitrija Šostakoviča, známe aj vo verzii Rudol-
fa Baršaia ako Komorná symfónia op. 110a, je údajne revoltou voči zver-
stvu vojny a nacizmu, ale najaktívnejšou je téma odporu voči stalinskému 
teroru. Istým typom revolty boli aj sociálne ladené piesne a  šlágre džez-
mena Jaroslava Ježka prepojené s aktivitou Osvobozeného divadla Jana 
Wericha a Jiřího Voskovca. 

Ceny vstupeniek: 7 €

Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia
Ministerstva kultúry SR.

Slovenská filharmónia
Medená 3, 816 01 Bratislava
Slovenská republika

www.filharmonia.sk
e-mail: vstupenky@filharmonia.sk

Pokladnica Slovenskej filharmónie
Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava
Otvorená: po 9.00 – 14.00 h, ut-pia 13.00-19.00 h
a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.
Tel.: 00421-2-2047 5233

Online predaj a rezervácie vstupeniek na www.navstevnik.sk.
Predaj vstupeniek aj v sieťach Ticketportal a eventim.

Partneri Slovenskej filharmónie

Mediálni partneri Slovenskej filharmónie

Zmena programu a interpretov vyhradená!




