2022
2023
MB

Měšťanská beseda – Velký sál, Plzeň
Měšťanská beseda – Municipal Meeting House, Pilsen

ČRo

Český rozhlas Plzeň – Studio S1
Czech Radio Pilsen – Studio S1

DH

Dům hudby – sál Antonína Dvořáka, Plzeň
House of Music – Antonín Dvořák Hall, Pilsen

KSB

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň
Cathedral of St. Bartholomew, Pilsen

VS

Velká synagoga, Plzeň
Great Synagogue, Pilsen

Zakladatelem Plzeňské filharmonie, o. p. s. je statutární město Plzeň.

Kalendárium
Mimořádný 1
21. 8. 2022 – 20:00 – Plzeň
Hollywoodský open air
Hollywood Open Air
Mimořádný 2
10. 9. 2022 – 17:00 – Praha
Dvořák cestovatel
Dvořák traveller
Chrám 1
14. 9. 2022 – 19:00 – VS
Carmen & Plzeňská filharmonie
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Diamant 1
22. 9. 2022 – 19:00 – MB
Thomas Oliemans & Chuhei Iwasaki
Platina 1
29. 9. 2022 – 19:00 – MB
Rachmaninov & Igor Ardašev
Mimořádný 3
30. 9. 2022 – 19:30 – Klatovy
Rachmaninov & Igor Ardašev

Mimořádný 4
4. 10. 2022 – 19:00 – KSB
Plzeňská filharmonie
pro Plzeňský Prazdroj

Duha 1
6. 11. 2022 – 16:30 – ČRo
Jazyk svatého Jana
The Tongue of Saint John

Mimořádný 5
7. 10. 2022 – 18:00 – MB
„Světový den zraku“
s Lions Club Bohemia Plzeň
„World Sight Day“ with Lions
Club Bohemia Pilsen

Mimořádný 6
8. 11. 2022 – 19:00 – Beroun
Pohádkový večer & Plzeňská filharmonie
Fairy tale evening & Pilsen Philharmonic

Chrám 2
12. 10. 2022 – 19:00 – KSB
Haydnovy hudební slavnosti & PF
Haydn Music Festival & PF
Platina 2
20. 10. 2022 – 19:00 – MB
Romantický večer & Plzeňská filharmonie
Romantic evening & Pilsen Philharmonic

Platina 3
10. 11. 2022 – 19:00 – MB
Pohádkový večer & Plzeňská filharmonie
Fairy tale evening & Pilsen Philharmonic
Diamant 2
24. 11. 2022 – 19:00 – MB
Camille Thomas & Tomáš Brauner
Platina 4
1. 12. 2022 – 19:00 – MB
Romeo a Julie & Plzeňská filharmonie
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Crossover 1
7. 12. 2022 – 19:00 – MB
Filmové Vánoce & Plzeňská filharmonie
Film Christmas & Pilsen Philharmonic

Diamant 4
16. 2. 2023 – 19:00 – MB
Osudová & Plzeňská filharmonie
„Fate Symphony” & Pilsen Philharmonic

Platina 5
31. 12. 2022 – 16:00 – MB
Silvestr & Plzeňská filharmonie
New Year’s Eve & Pilsen Philharmonic

Mimořádný 7
17. 2. 2023 – 19:30 – Klatovy
Osudová & Plzeňská filharmonie
„Fate Symphony” & Pilsen Philharmonic

Diamant 3
19. 1. 2023 – 19:00 – MB
Mayumi Kanagawa & Antonín Dvořák

Duha 2
26. 2. 2023 – 16:30 – ČRo
Filharmoníček a ztracená písnička
Phil Harmonic and the Lost Song

Platina 6
2. 2. 2023 – 19:00 – MB
Hudba vypráví & Plzeňská filharmonie
Music speaks & Pilsen Philharmonic
Crossover 2
8.2. 2023 – 19:00 – MB
Pocta plzeňským rodákům
aneb Místo narození Plzeň
Homage to Pilsen natives or Place of
birth Pilsen
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Platina 7
2. 3. 2023 – 19:00 – MB
Howard Shelley
& Norimberští symfonikové
Zahajovací koncert festivalu
Smetanovské dny
Opening Concert of the Smetana
Days Festival

Diamant 5
6. 4. 2023 – 19:00 – MB
Stabat Mater & Antonín Dvořák & PF
Duha 3
16. 4. 2023 – 16:30 – ČRo
Vlastivědný písničkopis
A national songbook
Mimořádný 8
29. 4. 2023 – 19:00 – MB
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž
Smetana International Piano Competition
Diamant 6
18. 5. 2023 – 19:00 – MB
Ardašev & Zollman & PF

Diamant 7
1. 6. 2023 – 19:00 – MB
Fantazie v tónech & Plzeňská filharmonie
Fantasy in tones & Pilsen Philharmonic
Mimořádný 9
2. 6. 2023 – 19:00 – Kdyně
Fantazie v tónech & Plzeňská filharmonie
Fantasy in tones & Pilsen Philharmonic
Platina 9
8. 6. 2023 – 19:00 – MB
Frank Braley & Plzeňská filharmonie
Chrám 3
14. 6. 2023 – 19:00 – KSB
Barokní večer & Plzeňská filharmonie
Baroque evening & Pilsen Philharmonic

Platina 8
25. 5. 2023 – 19:00 – MB
Kouzlo klasicismu
& Plzeňská filharmonie
Glamour of Classicism
& Pilsen Philharmonic
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Předprodej abonmá a vstupenek
na jednotlivé koncerty
Ceny abonmá
		
Abonentní řada klasická:
Diamant (7 koncertů)			
1750 Kč

Jak zakoupit abonmá?

Abonentní řada klasická:
Platina (9 koncertů)		

2250Kč

Seznam prodejních míst najdete na:
www.plzenskavstupenka.cz

Abonentní řada multižánrová:
Crossover (2 koncerty)			

900 Kč

Abonentní řada dětská:
Duha (3 koncerty)			

450 Kč

Zakoupení abonmá je možné na jakémkoliv
prodejním místě Plzeňské vstupenky.

Předprodej abonmá pro stávající i nové
předplatitele začíná 1. 6. 2022 s tím, že stávajícím předplatitelům budou jejich místa
rezervována do 24. 6. 2022. Po tomto datu
budou místa nevyužitá stávajícími abonenty
uvolněna do volného předprodeje. Konečná
uzávěrka prodeje abonmá je 31. 7. 2022. Po
tomto datu nebude již možné abonmá zakoupit.

Při zakoupení více abonentních řad
současně platí následující slevy
2 řady
10 % z celkové částky
3 řady
20 % z celkové částky
4 řady
30 % z celkové částky

Vstupenky na jednotlivé koncerty budou
v předprodeji od 1. 8. 2022.

Pro abonenty Plzeňské filharmonie
je cena za každý jednotlivý
koncert Chrámové řady		
250 Kč

Ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny u každého koncertu. Tištěné programy
koncertů jsou k dispozici zdarma.

Další slevy:
Senioři (65+)

sleva 30%
(při předložení OP)
Držitelé ZTP a ZTP/P sleva 50%*
Děti do 14 let
sleva 50%
Studenti 15–26 let
sleva 30%**

8

Slevy nelze kombinovat ani sčítat.

*

na stejnou slevu má nárok i doprovod držitele 		
ZTP/P (nutno doložit doklad opravňující ke slevě)
** při předložení platného studentského průkazu

Subscription Presale and Entrance
Tickets Sales for the Concerts
Subscription Prices
		
Subscription Series Classical:
Diamond (7 concerts)		
1750 CZK
Subscription Series Classical:
Platinum (9 concerts) 		
Subscription Series:
Crossover (2 concerts) 		

The purchase of the subscription is possible
at any sale point. To see the list of sale points
please go to:
www.plzenskavstupenka.cz

2250 CZK

900 CZK

Subscription Series for Children:
Rainbow (3 concerts) 		
450 CZK
To the purchase of more subscription series
the following discount is applicable
2 series
10 % off the total amount
3 series
20 % off the total amount
4 series
30 % off the total amount
The price of each individual concert of the
Church-Synagogue Concert Series for the
subscribers of the Pilsen Philharmonic
		
250 CZK
Other discounts
Seniors (65+)		 30 % off (after
submitting ID)
ZTP, ZTP/P card holders 50 % off*
Children up to 14 years		 50 % off
Students 15–26 years 		 30 % off**
Discounts are not cumulative.

How to buy the subscription?

The advance subscription sale for both the
current and new subscribers starts on June
1, 2022. The current subscribers´ seats are reserved till July 24, 2022. After this date, the unsold subscribers´ seats will be released for open
sale. The subscription sale deadline is on July
31, 2022. After this date, the subscription will no
longer be possible to buy.
The tickets for single concerts will be available
in the ticket office from 1st August 2022.
The prices of single tickets are stated at each
concert. Printed programmes are available free
of charge.
*
**

the same discount is applicable to the companion
of the holder – after submitting the document
after submitting student ID or ISIC card
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Úvodní
slova

Mgr. Pavel Šindelář
primátor města Plzně
Mayor of the City of Pilsen

Vážení spoluobčané
a příznivci Plzeňské filharmonie,
je mi velkou ctí, že vás mohu pozvat na novou
koncertní sezónu Plzeňské filharmonie 2022/2023,
která nabízí bohatý repertoár jak pro tradiční příznivce
symfonické hudby, tak i pro ty, kteří preferují putování
napříč hudebními žánry a obdobími.
Uplynulý rok byl velkou zkouškou pro světovou
i českou kulturu. Ukázal nám, kde jsou hranice
virtuálního světa a skutečnost, že živé umění
i atmosféru a zážitky z přímého koncertu ani
v 21. století nic nenahradí. Právě vztah k hudbě je
nedílnou součástí kulturně vyspělé společnosti
a obohacením života i vnitřního světa každého
člověka. Koncert je magickým spojením mezi interprety
a posluchači, ty nejmladší nevyjímaje.

Plzeňská filharmonie patří ke stálicím plzeňské
i tuzemské hudební scény, je také významným
reprezentantem našeho města v zahraničí. Nová
koncertní sezóna představí opět to nejlepší
a posluchači mohou nalézat radost z poslechu
hudebních děl klasických a objevování těch méně
známých.
Přeji Vám mnoho mimořádných hudebních zážitků
a nezapomenutelných chvil s Plzeňskou filharmonií.

A ani Plzeňská filharmonie nemůže existovat bez
Vás, věrných posluchačů. Jedině v této sounáležitosti
dostává hudba svůj hluboký smysl. Doufám, že zážitky
z vystoupení našeho renomovaného hudebního tělesa
budou pro nás všechny důvodem k zastavení, zklidnění
a zamyšlení nad okolním světem i námi samotnými.
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Dear fellow citizens and supporters of the Pilsen
Philharmonic,

tranquillity, contemplation on the world around us and
self-contemplation as well.

it is a great honour for me to have the opportunity to
invite you to the new 2022/2023 concert season of
the Pilsen Philharmonic, which offers a rich repertoire
for both the traditional supporters of symphonic music
and also for those who prefer to wander across
musical genres and periods.

The Pilsen Philharmonic belongs to the perennial stars
of the Pilsen and Czech musical scene and it is also
the important representative of our city abroad. The
new concert season will present the best again and the
listeners can find joy in discovering both less known
compositions and also the classical ones.

Last year was a major test for the world and Czech
culture. It showed us where the borders of the virtual
world and reality are, it showed us that live art, the
atmosphere of and experience from a live concert are
irreplaceable even in the 21st century. The relation to
music is an inseparable part of the culturally mature
society and enrichment of the life and inner world of
every person. The concert is a magical connection
between interpreters and listeners, including the
youngest ones.

I wish you many exceptional musical experiences and
unforgettable moments with the Pilsen Philharmonic.

The Pilsen Philharmonic cannot exist without you, its
loyal supporters. It is just this togetherness that gives
music its deep meaning. I hope that the experiences
from the performances of our renowned musical
ensemble will be for all of us the reason for cessation,

Rudolf Špoták
hejtman Plzeňského kraje
President of the Pilsen Region

Vážení přátelé Plzeňské filharmonie,

Dear friends of the Pilsen Philharmonic,

když jsem nahlédl do programu koncertní sezóny
pro rok 2022/2023, říkám si, že je tam spousta
zajímavých koncertních programů, které bych si sám
osobně rád společně se svými blízkými vyslechl. Živé
provedení hudby bývá neopakovatelným zážitkem,
jenž obohacuje náš život a dává vnímat krásu prostého
bytí. Toho všeho se nám v minulých dvou letech
dostávalo kvůli pandemii pomálu. Do nové sezóny
proto nemohu mít jiné přání, než aby se Měšťanskou
besedou, a nejen jí, opět rozezněly tóny krásné hudby
a aplaus jejích příznivců. Protože potlesk publika je
i největší odměnou těm, kteří tuto krásu díky ovládání
svých hudebních nástrojů rozdávají.

when I looked at the programme of the 2022/2023
concert season, I told myself that there were many
interesting concerts, which I together with the people
close to me would like to hear. Live performance of
music is a unique experience that enriches our lives
and provides us with the opportunity to perceive the
beauty of simple being. We were rarely in touch with
all that due to the pandemic in the last two years.
Therefore, I have only one wish for the new season:
may beautiful music and the applause of you, its
supporters, sound again not only in the Municipal
Meeting House. Because the applause of the audience
is the greatest reward for the musicians who present
this beauty thanks to mastering their instruments.

Přeji příznivcům Vašeho hudebního tělesa ten nejhlubší
možný prožitek, jenž hudba přináší.

I wish all supporters of this musical ensemble the most
profound experience that music brings.
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Ing. Vladislav Vilímec
předseda Správní rady Plzeňské
filharmonie, o.p.s.
Chairman of the Board of Directors
of the Pilsen Philharmonic, B. Co

Vážení posluchači,
po dvou letech, které byly poznamenány covidovou
pandemií, je Plzeňská filharmonie připravena odměnit
své věrné publikum. Chodit na koncerty v ochranných
pomůckách jistě nebylo ani pohodlné a někdy ani
hygienické. O to více si vážím toho, že posluchači
přicházeli a projevovali nefalšovanou radost
z možnosti prožít atmosféru vynikajících koncertů
a výkonů skvělých interpretů. Plzeňská filharmonie
je na začátku třetí dekády 21. století symfonickým
orchestrem, který obdivuhodně zvládá i ty nejsložitější
partitury. V minulé sezóně to byla třeba jediná
symfonie Jana Kubelíka, která zazněla poprvé
po 83 letech. Po poslechu rozhlasového záznamu jsem
dal za pravdu zvukovému mistrovi, že to byl výkon
hodný téměř studiového snímku.
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V nadcházející sezóně vedle známých symfonických
děl, která tvoří páteř každé dramaturgie, zazní
i kompozice, které nejsou pravidelně součástí
koncertních programů, ale stojí za to je prosazovat.
Ostatně český houslový král František Ondříček
také s neumdlévající energií prosazoval na konci
předminulého století Dvořákův houslový koncert.
Jakkoliv není cílem srovnávat, v minulé sezóně

takovým odvážným počinem bylo uvedení WolfFerrariho houslového koncertu a v nové sezóně třeba
houslového koncertu polské skladatelky a houslistky
Grażyny Bacewicz s americkou sólistkou Mayumi
Kanagawou nebo violoncellový koncert židovského
autora Mieczysława Weinberga, jehož díla se stále
více prosazují na koncertní pódia. Je skvělé, že mladý
šéfdirigent má energii k uvádění těchto vynikajících
autorů.
Často se hovoří o budoucnosti klasické hudby. Nemám
žádné obavy z toho, že se kupříkladu symfonická
hudba uzavře jen do omezeného okruhu proslulých,
ale přesto stále se opakujících skladeb. Programová
nabídka Plzeňské filharmonie v nové sezóně můj
optimismus jen podtrhuje.
Vážení posluchači, přeji Vám krásné zážitky na
koncertech s Plzeňskou filharmonií.

Dear listeners,
the Pilsen Philharmonic is prepared to reward its loyal
audience after two years, which were influenced
by the covid pandemic. Attending concerts in face
masks was surely neither comfortable, nor sometimes
hygienic. The more I appreciate that the listeners were
coming and showing the unadulterated joy of having
the opportunity to experience the atmosphere of the
excellent concerts and performances of outstanding
interpreters. At the beginning of the third decade of the
21st century, the Pilsen Philharmonic is an orchestra,
which admirably manages the most complicated
scores, such as Jan Kubelík´s only symphony that
sounded for the first time after 83 years in the past
season. After having heard its radio recording, I
agreed with the master of sound that this performance
was almost of the quality of a studio recording.
Besides well-known symphonic works that are
fundamental for every dramaturgy, compositions that
do not regularly appear on concert programmes,
yet are worth being promoted, will sound in the
forthcoming season as well. After all, also the Czech
violin king František Ondříček promoted Dvořák´s
violin concerto with endless energy at the end of

the 19th century. My intention is not to compare,
nevertheless presenting Wolf-Ferrari´s violin concerto
in the past season was a daring feat and such will
be the performance of the violin concerto by the
Polish composer Grażyna Bacewicz presented by the
American soloist Mayumi Kanagawa or the violoncello
concerto by the Jewish composer Mieczyslaw
Weinberg, whose works are appearing on concert
stages more and more often. It is great that the young
chief conductor has energy to present compositions of
these significant composers.
The future of classical music is often discussed. I have
no worries that, for example, symphonic music will
be limited to a certain amount of famous, but still
repeating compositions. The programme offer of the
Pilsen Philharmonic for the new season underscores my
optimism.
Dear listeners, I wish you nice experiences at the
concerts with the Pilsen Philharmonic.
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Mgr. Lenka Kavalová
ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.,
Festivalu Smetanovské dny
a Kruhu přátel hudby
Intendant of the Pilsen Philharmonic, B. Co.,
the Smetana Days Festival and
the Circle of Music Friends

Vážení a milí hudební přátelé,
otevírá se před námi nová koncertní sezóna. Pevně věřím, že Vám nabídne kvalitní program a skvělé výkony
nejen Plzeňské filharmonie, ale i všech hostujících těles
a umělců. Zároveň doufám, že Vám jejich vystoupení
přinesou radost, příjemné vybočení z každodenního
shonu a naplní vaše srdce nadějí a optimismem. Jako
každý rok Plzeňská filharmonie zavítá i na četná místa
v našem kraji i mimo něj.
Těšit se můžete na skvělé kumštýře z celého světa.
Pozvání do našich koncertních řad přijali například
barytonisté Thomas Oliemans a Roman Janál, tenorista
Martin Šrejma, sopranistka Alžběta Poláčková, pianisté
Frank Braley a Igor Ardašev, hornistka Zuzana Rzounková, houslisté Mayumi Kanagawa a Jan Mráček,
violoncellistky Camille Thomas a Senja Rummukainen
a mnozí další. Z dirigentských osobností opět přivítáme
Ronalda Zollmana či Jana Schultze.
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Jako sólisté se samozřejmě představí i členové Plzeňské
filharmonie, kterou v sezóně 2022/2023 i nadále povede šéfdirigent Chuhei Iwasaki, rezidenčním umělcem
byl jmenován Igor Ardašev. Ten kromě dvou koncertů
s plzeňskými filharmoniky obohatí též festival Smetanovské dny a komorní řadu Kruhu přátel hudby.

Dramaturgie ročníku nabídne jak díla méně známá,
tak tradiční. Dvořákovu Stabat Mater, Beethovenovu
„Osudovou“ nebo Čajkovského „Patetickou“ si, myslím,
poslechnete rádi. Jistým zpestřením bude pohádková
tematika zastoupená skladateli Václavem Trojanem,
Sergejem Prokofjevem a Carlem Maria von Weberem.
Pro naše nejmenší posluchače jsme připravili krom
pohádkového koncertu speciální dětské pořady
a workshopy, pokračování se dočkají projekty dětského
klubu Filharmoníček a Muzikantské naděje. V předvánočním čase Vás srdečně zvu na pořad „Filmové
Vánoce“, kalendářní rok zakončíme silvestrovským
koncertem. Zaujmout by Vás mohl i hudebně zábavný
pořad věnovaný plzeňským rodákům.
Dámy a pánové,
tyto řádky píši ve dnech, kdy již druhým měsícem probíhá válečný konflikt na nedaleké Ukrajině. Nikdo z nás
netuší, jak dlouho válka potrvá, a hlavně jaké dopady
v konečném důsledku bude mít. Pochopitelně bych byla
ráda, aby toto běsnění bylo co nejrychleji za námi.
Obávám se však, že jsme teprve na začátku dlouhého
a vyčerpávajícího střetu mezi civilizovaným světem
a putinovským Ruskem, které chce změnit geopolitické
uspořádání v Evropě, jež vzešlo z konce studené války

a pádu železné opony. Právě tyto zmiňované dějinné
momenty napomohly tomu, že se i naše země mohla
stát svobodnou, demokratickou a otevřenou dalším
kulturám.
V řadách Plzeňské filharmonie působí několik hudebníků různých národů. Jsem přesvědčena, že jejich vklad
je obohacením jak pro naši filharmonii, tak pro Vás, posluchače. Na otevřenost a různorodost naší filharmonie
jsem hrdá. Stejně tak si vážím faktu, že naprostá většina
hráčů a členů managementu neváhala v rámci svých
možností přispět na pomoc lidem, jimž válka do jejich
životů vtrhla. Není sice v našich silách ji ukončit, ale
alespoň trochu přispět ke zmírnění utrpení těch, kteří
jsou vystaveni krutostem, jež si nikdo z nás nedokáže
představit.
Plzeňská filharmonie se snaží najít cestu, jak zapojit
ukrajinské umělce do své činnosti, nakonec dvě členky
našeho orchestru odtud pocházejí, a tak i pro ukrajinské děti připravujeme pořady, které propojí kulturu
jejich země s tou naší.
Tím se opět vracím k naději, k lidským hodnotám
a k víře v lepší budoucnost. Bez tolerance a ohledupl-

nosti to ovšem nepůjde. A právě v kontextu dění okolo
nás bych si o to více přála, aby večery strávené ve
společnosti Plzeňské filharmonie k uvědomění si oněch
hodnot napomáhaly.

Dear and respected musical friends,
a new concert season is opening ahead of us. I firmly
believe that it will offer you a high quality programme
and great performances not only of the Pilsen
Philharmonic, but also of all the guest ensembles and
artists. I also hope that these performances will bring
you joy, a pleasant departure from daily rush and fill
your hearts with hope and optimism. As every year,
the Pilsen Philharmonic will play in many places of our
region and beyond it as well.
You can look forward to excellent musicians from all
over the world. The invitation to our concerts was
accepted by the baritones Thomas Oliemans and
Roman Janál, tenor Martin Šrejma, soprano Alžběta
Poláčková, pianists Frank Braley and Igor Ardašev,
horn player Zuzana Rzounková, violinists Mayumi
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Kanagawa and Jan Mráček, violoncellists Camille
Thomas and Senja Rummukainen and many others. We
will welcome again conductors Ronald Zollman or Jan
Schultz.
The members of the Pilsen Philharmonic will also
present themselves as soloists, Chuhei Iwasaki will
continue as the chief conductor of the orchestra in this
new 2022/2023 season. Igor Ardašev is appointed to
be the artist-in-residence and apart from two concerts
with the Pilsen Philharmonic, he will also contribute to
the Smetana Days Festival and chamber subscription
series of the Circle of Musical Friends.
Dramaturgy of the season will offer both less known
compositions and traditional ones. I think that you will
listen to Dvořák´s Stabat Mater, Beethoven´s “Fate
Symphony” or Tchaikovsky´s “Pathétique Symphony”
with pleasure. Fairy tale themes will liven up the
musical offer and will be presented by the works of
Václav Trojan, Sergei Prokofiev and Carl Maria von
Weber. Besides the fairy tale concert, we prepared
special children programmes and workshops for our
youngest listeners and the projects of Phil Harmonic
Children´s Club and Chance for Young Musicians
will continue as well. I cordially invite you to the
programme “Film Christmas” held in the pre-Christmas
time, the year will be closed with the New Year´s
Eve concert. You could be attracted by musically
entertaining programme devoted to Pilsen natives.
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Ladies and gentlemen,
I am writing these words in the time, when the war
conflict in nearby Ukraine has been under way for
two months. Nobody of us knows how long the war
will continue and which impacts it will ultimately have.

Naturally, I would be glad if this rage was over as
soon as possible. However, I am afraid that we are at
the beginning of a long and exhausting clash between
the civilized world and Putin´s Russia, which wants to
change the geopolitical order in Europe that resulted
from the end of the cold war and the fall of the Iron
Curtain. It is these mentioned historical moments that
helped our country to become free, democratic and
open to different cultures.
There are several musicians of different nationalities
in the Pilsen Philharmonic. I am convinced that their
contribution is enrichment for the Pilsen Philharmonic
and for you, our listeners as well. I am proud of
openness and diversity of our orchestra. I also
appreciate the fact that a great majority of the players
and members of the management did not hesitate to
help within their means to the people, in whose lives
the war burst. It is not in our power to finish the war,
but we can at least a little contribute to reducing the
suffering of those, who are exposed to cruelties, which
none of us is able to imagine.
The Pilsen Philharmonic is trying to find the way how to
involve the Ukrainian artists into its activities, in fact two
members of our orchestra come from there. We are
preparing programmes for the children interconnecting
our culture and the culture of their country.
With this, I am getting back to the hope, to human
values and to the belief in a better future. However,
it will not be possible without tolerance and
consideration. Taking into account the context of the
affairs around us I wish even more the evenings spent
in the company of the Pilsen Philharmonic helped to
realise these values.

„Není jednoduché soustředit se na hudbu a rozdávání radosti lidem v koncertních
sálech, když se v naší vlasti bojuje. Proto děkujeme všem našim kolegům a celé
Plzeňské filharmonii, že naši rodnou zemi podporují nejen morálně, ale i materiálně
a finančně. Moc si toho vážíme.“
„It is not easy to concentrate on music and bringing joy to the people in concert halls,
when there are war fights in your homeland. Therefore, we thank to all our colleagues
and to the whole Pilsen Philharmonic for supporting our native country not only
morally, but also materially and financially. We appreciate it very much.”

Yelyzaveta Sukhyna: hoboj /oboe
Sofiya Mikula: housle /violin
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
Ukrajina /Ukraine
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Chuhei Iwasaki
šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Pilsen Philharmonic Principal Conductor

Milí příznivci Plzeňské filharmonie současní i budoucí,
vážené dámy, vážení pánové,
vítejte v 103. sezóně! Ze všeho nejdřív bych Vám ale
chtěl srdečně poděkovat za nebývalou podporu
v době covidové pandemie. Dobře si uvědomujeme,
že bez Vás bychom tuto etapu nemohli překonat tak,
jak se nám to podařilo, a nyní je na nás, abychom Vám
Vaše povzbuzení vrátili, jak to umíme nejlíp – kvalitní
hudbou.
Bohužel v poslední době náš svět zažívá jedno těžké
období za druhým. K nekonečné a vážné pandemické
situaci se přidala tragédie války. Na takové množství
bolesti nemám slov… Historie nás však poučila, že
hudba pomáhá i v době nejtěžší. A tak, přestože
prožíváme neobyčejně těžkou situaci, chceme pro Vás
hrát tu nejkrásnější hudbu, abychom si mohli připouštět
i tu přívětivější stranu světa.
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Vybrali jsme pro Vás to nejlepší: překrásný program,
na nějž jsem opravdu pyšný, a řadu skvělých
tuzemských i světových interpretů. A máme pro Vás
novinku – mimo naše klasické řady v Měšťanské
besedě je připravena „řada chrámová“, která se bude
konat ve Velké synagoze a v katedrále sv. Bartoloměje.

Jsem velice rád, že mnohokrát budeme vystupovat
i mimo Plzeň, a je nám nesmírnou ctí, že město můžeme
reprezentovat nejen po celém Plzeňském kraji, ale
i v rámci festivalu Dvořákova Praha.
Děkuji Vám za stálou přízeň! Mám velkou radost,
že pro Vás můžeme hrát, a moc se těšíme na Vaše
rozzářené obličeje, které po dlouhém čase uvidíme
konečně bez roušek a respirátorů.

Dear current and future supporters of the Pilsen
Philharmonic, dear ladies and gentlemen,
welcome to the 103rd concert season! At first, I would
like to thank you cordially for your extraordinary
support during the covid pandemic. We realize well
that without you we would not have been able to get
over it as we did and now it is our turn to return the
favour in the way that we manage best – with high
quality music.
Unfortunately, our world has been experiencing one
hard period after another recently. The long-lasting
and difficult pandemic was followed by the war
tragedy. I have no words for such an amount of pain…
However, history has taught us that music helps even
in the most grievous times. Therefore, even if we are
facing a really serious situation, we would like to play
the most beautiful music for you so that we all can
experience the more pleasant part of the world as well.
We chose the best for you: the excellent programme, of
which I am really proud, and many outstanding home
and international interpreters. We have one novelty for
you: the new „church-synagogue“ subscription series
is prepared for you besides the traditional classical

series held in the Municipal Meeting House; this new
production will take place in the Great Synagogue and
the Cathedral of St. Bartholomew.
I am very glad that we are going to perform many
times outside Pilsen as well: it is a great honour for us
to represent the city of Pilsen not only within the Pilsen
region, but also at the Dvořák Prague International
Music Festival.
I thank you for the permanent support! I am pleased
that we can play for you. We are looking forward to
seeing your shining faces, which we will be able to see
without face masks after such a long time.
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Abonentní
řada Diamant
Subscription
Series Diamond

22. 9. 2022 – 19:00 – MB
Thomas Oliemans
& Chuhei Iwasaki

6. 4. 2023 – 19:00 – MB
Stabat Mater
& Antonín Dvořák & PF

24. 11. 2022 – 19:00 – MB
Camille Thomas
& Tomáš Brauner

18. 5. 2023 – 19:00 – MB
Ardašev & Zollman & PF

19. 1. 2023 – 19:00 – MB
Mayumi Kanagawa
& Antonín Dvořák

1. 6. 2023 – 19:00 – MB
Fantazie v tónech
& Plzeňská filharmonie
Fantasy in tones
& Pilsen Philharmonic

16. 2. 2023 – 19:00 – MB
Osudová & Plzeňská filharmonie
„Fate Symphony”
& Pilsen Philharmonic

22. 9. 2022 – 19:00 – 740 Kč – MB

Thomas Oliemans
& Chuhei Iwasaki
Zahajovací koncert sezóny
Opening Concert of the Season
1

2

Gustav Mahler:
Chlapcův kouzelný roh (výběr)

Thomas Oliemans: zpěv1 /singing
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

Béla Bartók:
Koncert pro orchestr
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24. 11. 2022 – 19:00 – 690 Kč – MB

Camille Thomas
& Tomáš Brauner
1

2

Erwin Schulhoff:
Pět kusů pro orchestr

Camille Thomas: violoncello1 /cello
Tomáš Brauner: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

Camille Saint-Saëns:
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll,
op. 33
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Symfonie č. 4 A dur, op. 90 „Italská“
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19. 1. 2023 – 19:00 – 690 Kč – MB

Mayumi Kanagawa
& Antonín Dvořák
Josef Mysliveček:
Symfonie č. 1 D dur

1

Grażyna Bacewicz:
Koncert pro housle a orchestr č. 3
Antonín Dvořák:
Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Mayumi Kanagawa: housle1 /violin
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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2

16. 2. 2023 – 19:00 – 690 Kč – MB

Osudová
& Plzeňská filharmonie
„Fate Symphony” & Pilsen Philharmonic
György Ligeti:
Concert Românesc
Benjamin Britten:
Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce,
op. 31

1

2

1

Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“

Martin Šrejma: tenor1 /tenor
Zuzana Rzounková: lesní roh2 /French horn
Chuhei Iwasaki: dirigent3 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

3
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6. 4. 2023 – 19:00 – 780 Kč – MB

Stabat Mater
& Antonín Dvořák & PF
Závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny
Final Concert of the Smetana Days Festival
Antonín Dvořák:
Stabat Mater, op. 58

Alžběta Poláčková: soprán1 /soprano
Václava Housková: alt2 /alto
Václav Vallon: tenor3 /tenor
Roman Janál: bas4 / bass
Český filharmonický sbor Brno5 /Czech
Philharmonic Choir Brno
Petr Fiala: sbormistr6 /choirmaster
Chuhei Iwasaki: dirigent7 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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1

2

3

4

5

6

7
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18. 5. 2023 – 19:00 – 690 Kč – MB

Ardašev & Zollman & PF

Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfonie č. 35 D dur, KV 385 „Haffnerova”

1

Johannes Brahms:
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83

Igor Ardašev: klavír1 /piano
Ronald Zollman: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
2
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1. 6. 2023 – 19:00 – 690 Kč – MB

Fantazie v tónech
& Plzeňská filharmonie
Fantasy in tones & Pilsen Philharmonic
Antonín Dvořák:
Zlatý kolovrat, op. 109

1

Josef Suk:
Fantazie pro housle a orchestr g moll,
op. 24
Bohuslav Martinů:
Symfonie č. 6 - „Symfonické fantazie”,
H. 343
Jan Mráček: housle1 /violin
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

2
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Abonentní
řada Platina
Subscription
Series Platinum

29. 9. 2022 – 19:00 – MB
Rachmaninov & Igor Ardašev
20. 10. 2022 – 19:00 – MB
Romantický večer
& Plzeňská filharmonie
Romantic evening
& Pilsen Philharmonic
10. 11. 2022 – 19:00 – MB
Pohádkový večer
& Plzeňská filharmonie
Fairy tale evening
& Pilsen Philharmonic

2. 2. 2023 – 19:00 – MB
Hudba vypráví
& Plzeňská filharmonie
Music speaks
& Pilsen Philharmonic

1. 12. 2022 – 19:00 – MB
Romeo a Julie
& Plzeňská filharmonie

2. 3. 2023 – 19:00 – MB
Howard Shelley
& Norimberští symfonikové

31. 12. 2022 – 16:00 – MB
Silvestr & Plzeňská filharmonie
New Year’s Eve
& Pilsen Philharmonic

25. 5. 2023 – 19:00 – MB
Kouzlo klasicismu
& Plzeňská filharmonie
Glamour of Classicism
& Pilsen Philharmonic
8. 6. 2023 – 19:00 – MB
Frank Braley
& Plzeňská filharmonie

29. 9. 2022 – 19:00 – 690 Kč– MB

Rachmaninov
& Igor Ardašev & PF
Sergej Rachmaninov:
Koncert pro klavír a orchestr č. 1
fis moll, op. 1

1

Akira Ifukube:
Sinfonia Tapkaara
Igor Ardašev: klavír1 /piano
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
2
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20. 10. 2022 – 19:00 – 690 Kč – MB

Romantický večer
& Plzeňská filharmonie
Romantic evening & Pilsen Philharmonic
Mieczysłav Weinberg:
Koncert pro violoncello a orchestr c moll, op. 43

1

Petr Iljič Čajkovskij:
Symfonie č. 6 h moll, op. 74 „Patetická“

Senja Rummukainen: violoncello1 /cello
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
2
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10. 11. 2022 – 19:00 – 690 Kč– MB

Pohádkový večer
& Plzeňská filharmonie
Fairy tale evening & Pilsen Philharmonic
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Sen noci svatojánské, op. 21, předehra

1

Karel Boleslav Jirák:
Concertino pro housle
a komorní orchestr, op. 78
Josef Suk:
Pohádka, op. 16

Michal Sedláček: housle1 /violin
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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2

1. 12. 2022 – 19:00 – 690 Kč – MB

Romeo a Julie
& Plzeňská filharmonie
Ulvi Cemal Erkin:
Köçekçe. Taneční rapsodie pro orchestr

1

2

3

4

Andrej Ešpaj:
Concerto grosso pro trubku, klavír, vibrafon,
kontrabas a orchestr
Sergej Prokofjev:
Romeo a Julie, suita z baletu (výběr)

Martin Chodl: trubka1 /trumpet
Petr Novák: klavír2 /piano
Saori Seino: vibrafon3 /vibraphone
Václav Hořák: kontrabas4 /doublebass
Chuhei Iwasaki: dirigent5 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

5
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31. 12. 2022 – 16:00 – 780 Kč– MB

Silvestr
& Plzeňská filharmonie
New Year’s Eve & Pilsen Philharmonic
George Enescu:
Rumunská rapsodie č. 1 A dur, op. 11
Franz Lehár:
Země úsměvů, duet Lízy a Su-Čonga
„Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt?”

Giacomo Puccini:
Turandot, árie Kalafa „Nessun
dorma”
Maurice Ravel:
Bolero

Antonín Dvořák:
Rusalka, árie Rusalky „Měsíčku na nebi
hlubokém”
Antonín Dvořák:
Rusalka, árie prince „Vidino divná,
přesladká”
Gioacchino Rossini:
Vilém Tell, předehra
Giacomo Puccini:
Bohéma, árie Mimi „Si, mi chiamano Mimi”
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Alžběta Poláčková: soprán /soprano
Josef Moravec: tenor /tenor
Chuhei Iwasaki: dirigent /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

2. 2. 2023 – 19:00 – 690 Kč – MB

Hudba vypráví
& Plzeňská filharmonie
Music speaks & Pilsen Philharmonic
Carl Maria von Weber:
Čarostřelec, předehra

1

Václav Trojan:
Pohádky pro akordeon a orchestr
Robert Schumann:
Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 „Rýnská“

Markéta Laštovičková: akordeon1 /accordion
Jan Schultz: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

2
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2. 3. 2023 – 19:00 –780 Kč– MB

Howard Shelley
& Norimberští symfonikové
Zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny
Opening Concert of the Smetana Days Festival
Ludwig van Beethoven:
Egmont. předehra k tragédii J. W. Goetha, op. 84

1

Ludwig van Beethoven:
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37
Edward Elgar:
Enigma, variace na vlastní téma pro orchestr, op. 36

Howard Shelley1:
klavír, dirigent /piano, conductor
Norimberští symfonikové2

Ve spolupráci s festivalem Smetanovské dny.
In cooperation with the Smetana Days
Festival.
42

2

25. 5. 2023 – 19:00 – 690 Kč – MB

Kouzlo klasicismu
& Plzeňská filharmonie
Glamour of Classicism & Pilsen Philharmonic

Johannes Brahms:
Variace na Haydnovo téma, op. 56a

1

František Vincenc Kramář:
Koncert pro klarinet a orchestr Es dur, op. 36
Joseph Haydn:
Symfonie č. 103 Es dur, Hob. 1:103
„S vířením kotlů”

Lilian Lefebvre: klarinet1 /clarinet
(laureát MHS Pražské jaro 2022)
Cornelia von Kerssenbrock:
dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
Ve spolupráci s Mezinárodní hudební soutěží
Pražské jaro.
In cooperation with the Prague Spring
International Music Competition.

2
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8. 6. 2023 – 19:00 – 740 Kč – MB

Frank Braley
& Plzeňská filharmonie
Frederick Delius:
Při prvním volání kukačky na jaře

1

Maurice Ravel:
Koncert pro klavír a orchestr G dur
Dmitrij Šostakovič:
Symfonie č. 10 e moll, op. 93

Frank Braley: klavír1 /piano
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

44

2

MECENÁŠSKÝ KLUB
Plzeňské filharmonie
Pilsen Philharmonic Sponsor Club

Plzeňská filharmonie připravuje pro své příznivce
od sezóny 2022/2023 možnost stát se členem
Mecenášského klubu PF s ročním příspěvkem
od 1000 Kč.
Jména mecenášů budou zveřejněna na webových stránkách PF. Samotné členství přináší
mecenášům i další zajímavé výhody (od pozvánek na akce Plzeňské filharmonie, možnosti
zúčastnit se setkání se sólisty koncertů, číši vína
při slavnostních příležitostech po významných
koncertech až po slevy při nákupu abonmá či
volné vstupenky na vybrané koncerty Plzeňské
filharmonie).
Pro členství v mecenášském klubu mohou zájemci
využít kontakt: contract@plzenskafilharmonie.cz
nebo tel. 601 094 031. Více informací
na www.plzenskafilharmonie.cz

From the 2022/2023 season, the Pilsen Philharmonic is preparing for its supporters the opportunity to become a member of the Pilsen Philharmonic Sponsor Club with the annual donation of
1000 CZK or more.
The sponsors´ names will be published on the
websites of the Pilsen Philharmonic and the sponsorship brings other interesting advantages to
the benefactors according to the amount of their
contributions (from invitations to the events of the
Pilsen Philharmonic, meetings with soloists of concerts, a glass of wine on festive occasions after
significant concerts, to discount for the purchase
of the subscription series or free tickets to selected
concerts of the Pilsen Philharmonic).
To be a member of the Pilsen Philharmonic Sponsor Club please use this contact: contract@plzenskafilharmonie.cz or phone number +420 601
094 031. For more information please see: www.
plzenskafilharmonie.cz

Abonentní
řada Crossover
Subscription
Series Crossover

7. 12. 2022 – 19:00 – MB
Filmové Vánoce
& Plzeňská filharmonie
Film Christmas
& Pilsen Philharmonic
8. 2. 2023 – 19:00 – MB
Pocta plzeňským rodákům
aneb Místo narození Plzeň
Homage to Pilsen natives
or Place of birth Pilsen

středa / Wednesday – 7. 12. 2022 – 19:00 – 780 Kč– MB

Filmové Vánoce
& Plzeňská filharmonie
Film Christmas & Pilsen Philharmonic
Karel Svoboda:
Tři oříšky pro Popelku, výběr
Tomáš Ille:
Pohádková suita
Lerroy Anderson:
Jízda na saních
John Williams:
Sám doma, suita
Luboš Fišer:
„Vánoční“
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Alžběta Poláčková: soprán1 /soprano
Josef Moravec: tenor2 /tenor
Pavel Švingr: bas3 /bass
Pueri Gaudentes4
Libor Sládek, Jan Kyjovský:
sbormistři5 /choirmasters
Chuhei Iwasaki: dirigent6 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

1

2

3

4

5

6
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středa / Wednesday – 8. 2. 2023 – 19:00 – 740 Kč – MB

Pocta plzeňským rodákům
aneb Místo narození Plzeň
Homage to Pilsen natives or Place of birth Pilsen
Vzpomínkový populárně zábavný koncert
připomene hudbou i vtipným průvodním slovem
slavné plzeňské rodáky - Marii Rosůlkovou,
Miroslava Horníčka, Karla Gotta, Jiřího Suchého,
Blanku Bohdanovou, Rudolfa Cortése, Jindřicha
Plachtu, Josefa Větrovce, Růženu Šlemrovou
a další.
V pořadu zazní známé skladby z filmů, televizních
seriálů či divadelních představení. Diváky určitě
pobaví i vzpomínky na jednotlivé plzeňské
osobnosti, na jejich osudy i historky z jejich
uměleckého i soukromého života.
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Martin Pášma: moderátor1/moderator
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

Commemorative popularly entertaining concert
will commemorate famous Pilsen natives – Marie
Rosůlková, Miroslav Horníček, Karel Gott, Jiří
Suchý, Blanka Bohdanová, Rudolf Cortés, Jindřich
Plachta, Josef Větrovec, Růžena Šlemrová and
others – with music and humorous accompanying
word.

Well-known music from films, TV series or theatrical performances will sound in this concert. The
audience will certainly be amused by the memories of particular Pilsen personalities, by their life
stories and anecdotes from their artistic and personal lives.

1

2
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Abonentní
řada Duha
Subscription
Series Rainbow

6. 11. 2022 – 16:30 – ČRo
Jazyk svatého Jana
The Tongue of Saint John
26. 2. 2023 – 16:30 – ČRo
Filharmoníček
a ztracená písnička
Phil Harmonic and the Lost Song
16. 4. 2023 – 16:30 – ČRo
Vlastivědný písničkopis
A national songbook

6. 11. 2022– 16:30– 200 Kč– ČRo

Jazyk svatého Jana
The Tongue of Saint John
Co znají obyvatelé vzdálených světadílů z Plzeňského kraje? Nabízí se odpověď, že například
světově proslulý ležák. Jistě, je tomu tak. Avšak již
o několik staletí dříve znali katoličtí věřící v značné
části Evropy, Jižní Ameriky, Asie a na dalších místech nepomuckého rodáka – svatého Jana nebo
také Johánka. Generální vikář pražské arcidiecéze
Jan z Nepomuku zemřel mučednickou smrtí jako
oběť zvůle krále Václava IV. Stal se tak nejslavnějším českým středověkým politickým vězněm. Jeho
odkaz přetrval i přes období husitské a plně uctívaným se stal zejména po bitvě na Bílé hoře. Co
přispělo světovému věhlasu tohoto českého světce?
Kdo jeho myšlenky šířil v daleké cizině? Jaká slavná umělecká díla jsou naším Johánkem inspirována? Ale především – jak je to s jeho jazykem? Je
živý i dnes, téměř 630 let po smrti? Na vše odpoví
nový multimediální pořad Plzeňské filharmonie
určený dětskému, případně rodinnému publiku,
s názvem JAZYK SVATÉHO JANA.
Vhodné pro děti ve věku 4 – 14 let.
54

What do the inhabitants of remote continents know
of the Pilsen region? The answer is the world famous lager, for example. It is surely so. However,
several centuries earlier Catholics in a considerable part of Europe, South America, Asia and other
places already knew of the native of Nepomuk
– Saint John or also Johnny. The Vicar General of
the Prague Archdiocese, John of Nepomuk, died
a martyr’s death as a victim of the despotism of
King Wenceslaus IV. As a result, he became the
most famous Czech medieval political prisoner. His
legacy outlasted the period of the Hussite Wars
and he was fully venerated particularly after the
Battle of the White Mountain. What contributed to
the world fame of this Czech saint? Who spread
his ideas in distant lands? What famous artworks
have been inspired by our Johnny? But above
all – what about his tongue? Is it alive even today,
almost 630 years after John´s death? The new multimedia show of the Pilsen Philharmonic, designed
for a child or family audience called the TONGUE
OF SAINT JOHN, will answer everything.
Suitable for children aged 4 – 14 years.

1

2

1

Svatopluk Schuller: hlavní role1 /lead
Martin Pášma: scénář /script
Tomáš Ille: hudba /music
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
Koncert se koná pod záštitou
Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského.
The concert is held under the patronage of Pilsen
Bishop Mons. Tomáš Holub.
Ve spolupráci s Maticí sv. Jana Nepomuckého.
In cooperation with the Matice St. John
of Nepomuk.

U příležitosti oslav 300. výročí blahořečení
sv. Jana Nepomuckého vydala Plzeňská
filharmonie jako svůj edukační a propagační
materiál ke komponovanému pořadu JAZYK
SVATÉHO JANA tento obrázkový příběh.
Jeho autory jsou Tomáš Ille a Martin Pášma,
výtvarně jej zpracoval Richard Broschardt.
On the occasion of the 300th anniversary
ofo. p.the
Plzeňská filharmonie,
s.
náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
beatification of St John of Nepomuk,
the Pilsen
www.plzenskafilharmonie.cz
info@plzenskafilharmonie.cz
tel.: (+420) 377 423 336
Philharmonic issued this picture story
as its educative and promotion material for the composed
programme THE TONGUE OF SAINT JOHN. It
was created by Tomáš Ille and Martin Pášma and
adapted visually by Richard Broschardt.

Zvláštní poděkování: Matice sv. Jana Nepomuckého a P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Martin Pášma, Tomáš Ille, Richard Broschardt
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26. 2. 2023– 16:30– 200 Kč– ČRo

Filharmoníček a ztracená
písnička
Phil Harmonic and the Lost Song

56

Filharmoníček a ztracená
písnička je interaktivní hudebnězábavný pořad pro děti ve věku
3 – 11 let. Kluk Filharmoníček
jednoho rána zjistí,
že se ze světa ztratila písnička o plzeňské věži,
co převyšuje kopce, a vydá se ji hledat. Pomůže
mu někdo? Najde ji? To se děti dozvědí
v rozhlasovém studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň.

Interactive musical-entertaining
programme from the S1 Studio of Czech
Radio Pilsen for children between 3 – 11
years. The Little Phil Harmonic finds out
one morning, that the song about the Pilsen tower
which overtops the hills has disappeared from the
world. So he sets out on the journey to look for it.
Who will help him with it and where will he find it
in the end?

Vhodné pro děti ve věku 3 – 11 let.

Suitable for children aged 3 – 11 years.

Monika Schullerová: hlavní role1 /lead
VHRSTI: ilustrace /illustration
Markéta Čekanová: scénář /script
Tomáš Ille: hudba /music
Valentina Shuklina: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

1

2
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16. 4. 2023 – 16:30– 190 Kč– ČRo

Vlastivědný písničkopis
A national songbook
Česká republika není velká, rozmanitá naštěstí
ano. Máme tolik svérázných regionů – a to
i hudebně! Abychom svou zemi lépe poznali,
pojďme se společně naučit písničky z různých
koutů Čech a Moravy. Kateřina Kráľovská
Steinerová provede malé posluchače lidovou
hudbou netradičně, zábavnou formou, a navíc
je přesvědčí, že operní pěvci vůbec nejsou divní.

Martin Pášma: scénář /script
Tomáš Ille: hudba /music
Kateřina Kráľovská Steinerová1, Svatopluk
Schuller2: hlavní role /leads
Chuhei Iwasaki: dirigent3 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
1

Vhodné pro děti ve věku 3 – 11 let.
Kateřina Kráľovská Steinerová will nontraditionally guide small listeners through folk
music and will persuade them that opera singers
are not strange at all. The Czech Republic is not
large, but, fortunately, it is variable. There are so
many peculiar regions! They are distinctive also
musically. Let´s learn songs from various corners
of Bohemia and Moravia together in an amusing
way. You can learn to know your country better.
Suitable for children aged 3 – 11 years.
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Chrámová
koncertní řada
Church-Synagogue Concert Series

14. 9. 2022 – 19:00 – VS
Carmen & Plzeňská filharmonie
12. 10. 2022 – 19:00 – KSB
Haydnovy hudební slavnosti & PF
Haydn Music Festival & PF
14. 6. 2023 – 19:00 – KSB
Barokní večer
& Plzeňská filharmonie
Baroque evening
& Pilsen Philharmonic

14. 9. 2022 – 19:00 – 580 Kč– VS

Carmen
& Plzeňská filharmonie
Max Bruch:
Koncert pro klarinet, violu a orchestr
e moll, op. 88

1

Georges Bizet / Rodion Ščedrin:
Carmen, suita pro orchestr
Jan Oblištil: klarinet1 /clarinet
Vít Hošek: viola2 /violin
Chuhei Iwasaki: dirigent3 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
2

62

3
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12. 10. 2022 – 19:00 – 580 Kč– KSB

Haydnovy hudební
slavnosti & PF
Haydn Music Festival & PF
Závěrečný koncert festivalu
Final Concert of the Festival
Joseph Haydn:
Symfonie č. 3 G dur, Hob. I:3

Ve spolupráci s festivalem Haydnovy hudební
slavnosti.
In cooperation with the Haydn Music Festival.

Missa in Angustiis d moll, Hob. XXII: 11,
„Nelsonmesse”

1
Yukiko Kinjo: soprán1 /soprano
Jana Piorecká: alt2 /alto
Tomáš Kořínek: tenor3 /tenor
Jiří Hájek: baryton4 /baritone
Jaroslav Brych: sbormistr5 /choirmaster
Jiří Štrunc: dirigent6 /conductor
Kühnův smíšený sbor7 /Kühn Choir of Prague
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
64
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6

7
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14. 6. 2023 – 19:00 – 580 Kč– KSB

Barokní večer
& Plzeňská filharmonie
Baroque evening & Pilsen Philharmonic
Jan Dismas Zelenka: Motetti e Salmi
Laetatus sum, ZWV 90
- Laetatus sum
- Illuc enim
- Rogate quae ad pacem
- Fiat pax
- Gloria Patri
- Sicut erat in principio
Confitebor tibi Domine, ZWV 71
- Confitebor tibi Domine
- Redemtionem misit
Gaude laetare, ZWV 168
- Gaude, laetare turba fidelis
- Hodie alma illa corruscat dies
- Alleluia
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De profundis, ZWV 96
- De profundis
- Sustinuit anima mea
- Gloria Patri

Gabriela Eibenová: soprán /soprano
Kai Wessel: alt /alto
Tobias Hunger: tenor /tenor
Wolf Matthias Friedrich: bas /bass
Lenka Torgersen: koncertní mistr /concert
master
Adam Viktora: dirigent /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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Mimořádné
koncerty
Special concerts

21. 8. 2022 – 20:00 –Plzeň
Hollywoodský open air
Hollywood Open Air
10. 9. 2022 – 17:00 –Praha
Dvořák cestovatel
Dvořák traveller
30. 9. 2022 – 19:30 – Klatovy
Rachmaninov & Igor Ardašev
4. 10. 2022 – 19:00 – KSB
Plzeňská filharmonie
pro Plzeňský Prazdroj
7. 10. 2022 – 18:00 – MB
„Světový den zraku“
s Lions Club Bohemia Plzeň
„World Sight Day“
with Lions Club Bohemia Pilsen
8. 11. 2022 – 19:00 – Beroun
Pohádkový večer
& Plzeňská filharmonie
Fairy tale evening
& Pilsen Philharmonic

17. 2. 2023 – 19:30 – Klatovy
Osudová & Plzeňská filharmonie
„Fate Symphony”
& Pilsen Philharmonic
29. 4. 2023 – 19:00 – MB
Mezinárodní smetanovská
klavírní soutěž
Smetana International
Piano Competition
2. 6. 2023 – 19:00 – Kdyně
Fantazie v tónech
& Plzeňská filharmonie
Fantasy in tones
& Pilsen Philharmonic

21. 8. 2022 – 20:00 –Plzeň, náměstí Republiky

Hollywoodský open air
Hollywood Open Air
V rámci plzeňského letního hudebního
festivalu Na ulici zahraje Plzeňská
filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta
Chuheie Iwasakiho ty nejznámější hity
z filmů STAR WARS, HARRY POTTER, THE
LORD OF THE RINGS, FROZEN nebo LES
MISERABLES.

Chuhei Iwasaki: dirigent1 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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An open air concert held at the Pilsen
summer Festival on the Street. The Pilsen
Philharmonic will play the most famous hits
from the films STAR WARS, HARRY POTTER,
THE LORD OF THE RINGS, FROZEN or LES
MISERABLES under the direction of its chief
conductor Chuhei Iwasaki in the Pilsen Republic Square.

1
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10. 9. 2022 – 17:00 –Praha, Betlémská kaple

Dvořák cestovatel
Dvořák traveller
Letos uplyne právě 130 let od legendárního
odjezdu Antonína Dvořáka za oceán, jedné
z nejproslulejších cest v dějinách hudby, která
přinesla řadu skladeb, jejichž věhlas se dá
právem označit za světový. Pro tuto příležitost
připravila Plzeňská filharmonie nový zábavně
naučný hudebně dramatický pořad
o zajímavostech z Dvořákova cestovatelského
života. Málokdo například ví, že byl devětkrát
v Anglii, že kromě USA pobýval v Německu,
Belgii, Rakousku, Rusku či Maďarsku.
Posluchač se dozví, jak se na svých cestách
za větší slávou české hudby cítil, co prožíval,
co dirigoval. Program bude uveden v rámci
festivalu Dvořákova Praha.
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This year, it has been 130 years since the
legendary Antonín Dvořák´s departure across the
ocean and this journey, which is one of the most
famous travels in the history of music, brought
many compositions, whose fame can rightly be
called world fame. For this occasion, the Pilsen
Philharmonic prepared a new entertaining
educative musical-dramatical programme about
interesting facts from Dvořák´s travels. Hardly
anybody knows, for example, that Dvořák
visited England nine times, besides the USA
stayed in Germany, Belgium, Austria, Russia or
Hungary. The listeners will learn how he felt on
his journeys to greater fame of Czech music,
what he experienced, what he conducted. The
programme will be presented at the Dvořák
Prague International Music Festival.

1
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3

Martin Pášma: scénář /script
Tomáš Ille: hudba /music
Svatopluk Schuller1 a Zbyněk Fric2:
hlavní role /leads
Chuhei Iwasaki: dirigent3 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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30. 9. 2022 – 19:30 –Klatovy

Rachmaninov
& Igor Ardašev & PF
Sergej Rachmaninov:
Koncert pro klavír a orchestr č. 1
fis moll, op. 1

1

Akira Ifukube:
Sinfonia Tapkaara

Igor Ardašev: klavír1 /piano
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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4. 10. 2022 – 19:00 – KSB

Plzeňská filharmonie
pro Plzeňský Prazdroj
Marc-Antoine Charpentier:
Te Deum, H. 146 – Preludium

1

Wolfgang Amadeus Mozart:
Exsultate jubilate, KV 165
William Gomez:
Ave Maria
Georg Friedrich Händel:
Hudba k ohňostroji, HWV 351
Karolína Janů: soprán1 /soprano
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

2

Koncert ke 180. výročí od uvaření první várky
piva. Vstupenky na tento koncert nejsou v prodeji.
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7. 10. 2022 – 18:00 – MB

„Světový den zraku“
s Lions Club Bohemia Plzeň
„World Sight Day“ with Lions Club Bohemia Pilsen
Chuhei Iwasaki: dirigent1 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
Pořadatelem koncertu je Lions Club
Bohemia Plzeň. Partnerem koncertu
je Plzeňská filharmonie.
/ The organizer is Lions Club Bohemia
Pilsen. The Partner of the Concert is
the Pilsen Philharmonic.
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1

8. 11. 2022 – 19:00 – Beroun

Pohádkový večer
& Plzeňská filharmonie
Fairy tale evening & Pilsen Philharmonic
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Sen noci svatojánské, op. 21, předehra

1

Karel Boleslav Jirák:
Concertino pro housle
a komorní orchestr, op. 78
Josef Suk:
Pohádka, op. 16

Michal Sedláček: housle1 /violin
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

2

Koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun.
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17. 2. 2023 – 19:30 –Klatovy

Osudová
& Plzeňská filharmonie
„Fate Symphony” & Pilsen Philharmonic
György Ligeti:
Concert Românesc
Benjamin Britten:
Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce,
op. 31

1

1

Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“

Martin Šrejma: tenor1 /tenor
Zuzana Rzounková: lesní roh2 /French horn
Chuhei Iwasaki: dirigent3 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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29. 4. 2023 – 19:00 –MB

Mezinárodní smetanovská
klavírní soutěž
Smetana International Piano Competition
Konzervatoř Plzeň je od počátku odborným
garantem a od roku 2002 i pořadatelem
Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, jedné
z největších klavírních soutěží v České republice.
Konzervatoř poskytuje tomuto mezinárodnímu
klání pro první soutěžní kola, v nichž se kandidáti
představují sólově, i prostory Domu hudby. Do
Plzně se tak každé dva roky sjede několik desítek
špičkových mladých klavíristů z celého světa.
Vítězové všech jednotlivých kategorii bývají bez
ohledu na svůj nízký věk skvělými hudebníky,
kteří pravě vstupují na počátek své profesionální
kariéry.

1

Finalisté soutěže /the finalists
of the competition
Valentina Shuklina: dirigent1 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic
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Since 2002, the Pilsen Conservatory has been
the organizer of the Smetana International
Piano Competition, which is one of the biggest
piano competitions in the Czech Republic and
is held in Pilsen regularly on a biennial basis.
The Pilsen Conservatory has been its expert
guarantor from the very beginning, providing
this international event with a venue, the Music
House, for the first rounds, in which the candidates
present themselves as soloists. Several dozens of
excellent young pianists from all over the world
come to Pilsen every two years. The winners of
the individual categories are – regardless to
their age – great musicians who are starting their
professional careers.
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Pořadatelem Mezinárodní smetanovské klavírní
soutěže je Konzervatoř Plzeň.
The organizer of the Smetana International Piano
Competition is the Pilsen Conservatory.

2. 6. 2023 – 19:00 – 690 Kč – Kdyně

Fantazie v tónech
& Plzeňská filharmonie
Fantasy in tones & Pilsen Philharmonic
Antonín Dvořák:
Zlatý kolovrat, op. 109

1

Josef Suk:
Fantazie pro housle a orchestr g moll,
op. 24
Bohuslav Martinů:
Symfonie č. 6 - „Symfonické fantazie”,
H. 343
Jan Mráček: housle1 /violin
Chuhei Iwasaki: dirigent2 /conductor
Plzeňská filharmonie /Pilsen Philharmonic

2
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Zahraniční
koncerty
International Engagements

Místa a termíny zahraničních
koncertů jsou v jednání.

Gasteig (Mnichov)
Stadthalle (Vídeň)
Altes Schloss (Bayreuth)
Meistersingerhalle (Norimberk)
Liederhalle (Stuttgart)
Kulturpalast (Drážďany)
Lanxess Arena (Kolín nad Rýnem)
Odeon Concerte (Regensburg)
Stadthalle (Tuttlingen)
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Lanxess Arena, Kolín nad Rýnem

Kulturpalast, Drážďany

Liederhalle, Stuttgart

Meistersingerhalle, Norimberk
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Plzeňská filharmonie
dětem a mládeži
Pilsen Philharmonic for Children and Youth

Dětský klub Filharmoníček
Phil Harmonic Children’s Club
Muzikantská naděje
Chance for Young Musicians

Dětský klub Filharmoníček
Phil Harmonic Children´s Club
Pro malé diváky jsme v loňské sezóně otevřeli
dětský klub Filharmoníček, v němž umět hrát
na hudební nástroj není vůbec podmínkou.
Připravené jsou opět soutěže, různá setkání
v zákulisí filharmonie a mnoho dalších zážitků.

We have opened the Phil Harmonic
Children’s Club for the young audience, where
the ability to play a musical instrument is not
a condition. We have prepared competitions,
various backstage meetings with the
Philharmonic, and many other experiences.

Výhody členství v klubu:
Benefits of club membership:

–
–
–
–
–
–
–
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4–5 setkání v roce
návštěvy generálních zkoušek
výjimečné zážitky při setkání s hudebníky
intenzivnější kontakt s klasickou hudbou
přívětivou formou
soutěže o ceny
rozvíjení hudebních znalostí
nová přátelství

– 4–5 meetings per year
– dress rehearsal visits
– exceptional experiences when meeting musicians

– more intense contact with classical music in
a friendly way

– prize competitions
– development of musical knowledge
– new friendships
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5. 2. 2023 – 120 Kč – DH
18. 6. 2023 – 120 Kč – DH

Muzikantská naděje
Chance for Young Musicians
Nadaným dětem ze základních uměleckých škol
Plzně a Plzeňského kraje a studentům plzeňské
konzervatoře je určen projekt Muzikantská
naděje.

The project Chance for Young Musicians is
designed for gifted children from Elementary
Art Schools in Pilsen and the Pilsen Region, and
students from the Pilsen Conservatory.

Projekt vyvrcholí dvěma slavnostními
koncerty, v jejichž rámci si děti i studenti
pod taktovkou Chuheie Iwasakiho společně
zahrají s filharmoniky, a proniknou tak do
profesionálního světa hudebníků.

The project will culminate in two gala concerts
in which children and students will perform
together with the philharmonic players under
the baton of Chuhei Iwasaki and will this way
experience the world of professional musicians.

Umělecký garant:
Michal Sedláček, koncertní mistr Plzeňské
filharmonie
Chuhei Iwasaki, šéfdirigent Plzeňské filharmonie

Michal Sedláček, concert master of the Pilsen
Philharmonic and Chuhei Iwasaki, Principal
Conductor of the Pilsen Philharmonic are
looking forward to meeting you.

Chuhei Iwasaki: dirigent / conductor
Plzeňská filharmonie / Pilsen Philharmonic

3rd year

3. ročník
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Chuhei Iwasaki
šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Pilsen Philharmonic Principal Conductor
Chuhei Iwasaki, dirigent a skladatel, přitahuje
pozornost svou schopností vyrovnaně pracovat jak se
symfonickým, tak operním a sborovým repertoárem,
a prosadil se tak jako jeden z nejvšestrannějších
mladých dirigentů. Od sezony 2021/2022 byl
jmenován novým šéfdirigentem Plzeňské filharmonie,
kvalitního orchestru s více než stoletou tradicí.
V posledních sezonách spolupracoval např.
se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu,
Janáčkovou filharmonií Ostrava, Pražským komorním
orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín,
Filharmonií Brno, Štátnou filharmóniou Košice,
Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií
Teplice, Hyogo PAC Orchestra a dalšími. V plzeňském
Divadle J. K. Tyla řídil inscenace Mozartovy Kouzelné
flétny a Idomenea, Smetanovy Libuše, Dvořákovy
Rusalky, baletu Manon A. Glazunova a oper
B. Brittena Kominíček, Curlew River a The Burning
Fiery Furnace. Jako dirigent hostoval na významných
českých festivalech, k nimž se řadí Mezinárodní
hudební festival Pražské jaro, Mezinárodní operní
festival Smetanova Litomyšl či Dvořákova Praha:
Mezinárodní hudební festival. Chuhei Iwasaki
se narodil v Tokiu. Houslovou hru studoval na
konzervatoři Toho Gakuen v Tokiu, ve studiu hry
na housle pokračoval na Pražské konzervatoři a na
HAMU v Praze, kde si přibral ještě obory kompozici
a dirigování. Od roku 2016 působí na Pražské
konzervatoři jako dirigent Smyčcového orchestru
Pražské konzervatoře. Je zároveň dirigentem hudebněvzdělávacího programu El Sistemo Česká republika.

Chuhei Iwasaki, conductor and composer, has been
attracting attention for his ability to lead symphonic,
operatic and choral repertoires with poise, positioning
himself as one of the most versatile young conductors.
He was appointed as the new chief conductor of the
Pilsen Philharmonic Orchestra, a fine orchestra with
more than 100 years of a musical tradition, from the
season 2021/2022. In recent seasons Chuhei Iwasaki
has collaborated with the Prague Radio Symphony
Orchestra, Janáček Philharmonic Ostrava, Prague
Chamber Orchestra, Bohuslav Martinů Philharmonic,
Brno Philharmonic, Slovak State Philharmonic Kosice,
Hradec Králové Philharmonic Orchestra, North Czech
Philharmonic Orchestra, Hyogo PAC Orchestra and
others. Active also as an opera conductor, Chuhei
Iwasaki has conducted productions of The Magic
Flute and Idomeneo by W. A. Mozart, Libuše by
B. Smetana, A. Dvořák´s Rusalka, A. Glazunov´s
ballet Manon, B. Britten´s operas The Little Sweep,
Curlew River and The Burning Fiery Furnace in the JK
Tyl Theatre in Pilsen. Chuhei Iwasaki has appeared as
a guest conductor at significant Czech festivals, such
as the Prague Spring International Music Festival,
Smetana´s Litomyšl International Opera Festival, and at
the Dvořák Prague International Music Festival. Chuhei
Iwasaki was born in Tokyo. He studied violin at the Toho
Gakuen High School of Music. He continued to study
smazat violin, and composition and then conducting
at the Prague Conservatory and at The Academy of
Performing Arts in Prague. Chuhei Iwasaki has been the
professor-conductor of the Prague Conservatory String
Orchestra since 2016. He is also the conductor of the
music education programme ‘El Sistema’ in the Czech
Republic.
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Plzeňská filharmonie
Pilsen Philharmonic

Orchestr svými pravidelnými nahrávkami pro Český
rozhlas pokračuje v tradici Plzeňského rozhlasového orchestru z let 1946–1993. Natočil např. operu Bohuslava
Martinů Den dobročinnosti, jež získala několik prestižních
ocenění, nebo komplet s Rapsodiemi Antonína Dvořáka.
Souborné dílo pro violoncello Bohuslava Martinů (Petr
Nouzovsky & Tomáš Brauner), které vyšlo u hudebního
vydavatelství Dabringhaus und Grimm, získalo oceněni
Classic Prague Awards 2017 v kategorii Nahrávka roku.

Plzeňská filharmonie, dříve Plzeňský rozhlasový orchestr, je
těleso s pevnou tradicí a renomé a je orchestrem žádaným
na jevištích v České republice i v zahraničí. Podniká četná
zahraniční turné a vystupuje na prestižních pódiích Evropy
a USA, jakými jsou například Gasteig v Mnichově, Liederhalle ve Stuttgartu, Alte Oper ve Frankfurtu, Brucknerhaus
v Linci, Stadthalle ve Vídni, Mercedes-Benz Arena v Berlíně,
Tonhalle v Zürichu nebo Rudolfinum a O2 aréna v Praze.
Už v srpnu 2017 se představila v novém sále Elbphilharmonie v Hamburku.
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V posledních sezónách s Plzeňskou filharmonií vystoupili
mimo jiné Tai Murray, Pascal Roge, Lilya Zilberstein, Juliane Banse, Sergej Nakarjakov, Anne Queffélec, Jeremy
Menuhin, Gautier Capuçon, Ivan Ženatý a Igor Ardašev,
v předchozích Michaela Fukačová, Julian Pflugmann, Nikita
Boriso-Glebsky nebo Gabriela Demeterová, v minulosti byli
významnými hosty i Ramon Vargas, Montserrat Caballé
a také řada vynikajících dirigentů, např. sir Charles
Mackerras, Václav Talich, Jiří Bělohlávek nebo Libor Pešek.

Samotná Plzeňská filharmonie je držitelkou Umělecké
ceny města Plzně za rok 2014 a 2015 v kategorii významná kulturní událost roku, konkrétně za koncert k Roku
české hudby 2014 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje,
na němž uvedla Requiem Antonina Dvořáka, a za projekt
Umělec a totalita. V roce 2017 získal Uměleckou cenu
města Plzně za mimořádný umělecký počin pro umělce
nad 30 let šéfdirigent Plzeňské filharmonie Tomaš Brauner
za nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater s Plzeňskou filharmonií a Českým filharmonickým sborem Brno.
Na postu šéfdirigenta vystřídal Tomáše Braunera v září
2018 Ronald Zollman a od září 2021 stojí v čele orchestru Chuhei Iwasaki.
Plzeňská filharmonie se významně podílela na realizaci
projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Od
roku 2013 je pořadatelem mezinárodního mezioborového festivalu Smetanovské dny a od roku 2020 také
pořadatelem komorního cyklu Kruh přátel hudby. Na talentované mládí je zacílen od sezóny 2019/2020 projekt
Muzikantská naděje a pro nejmenší byl zároveň otevřen
dětský klub Filharmoníček.

The Pilsen Philharmonic Orchestra, formerly the Pilsen
Radio Orchestra, is an ensemble with a solid tradition
and reputation and is requested on stages in the Czech
Republic and abroad. The orchestra takes numerous
foreign tours and performs at prestigious venues in Europe
and the United States. Let us mention the halls of Gasteig in
Munich, Liederhalle in Stuttgart, the Alte Oper in Frankfurt,
the Brucknerhaus in Linz, the Stadthalle in Vienna, the
Mercedes-Benz Arena in Berlin, the Tonhalle in Zürich
or Rudolfinum and O2 Arena in Prague. In August 2017,
they performed in the new hall of the Elbphilharmonie in
Hamburg.
In recent seasons, for example the following performed
with the Pilsen Philharmonic Orchestra: Tai Murray, Pascal
Rogé, Lilya Zilberstein, Juliane Banse, Sergej Nakarjakov,
Anne Queffélec, Jeremy Menuhin, and Gautier Capuçon,
Ivan Ženatý a Igor Ardašev. In the past seasons, the
dramaturgy included soloists such as Michaela Fukačová,
Julian Pflugmann, Nikita Boriso-Glebsky, and Gabriela
Demeterová. In the past, these have also included Ramon
Vargas, Montserrat Caballé and also a number of
outstanding conductors such as sir Charles Mackerras,
Václav Talich, Jiří Bělohlávek, and Libor Pešek.
The Orchestra regularly collaborates with Czech Radio
and hence follows the tradition of the years 1946–1993
(the Pilsen Radio Orchestra). For other labels, they have
recently recorded the opera Charity Day by Bohuslav
Martinů, which has won several prestigious awards,
Rhapsody of Antonín Dvořák or the complete works for
violoncello and orchestra by Bohuslav Martinů (Petr
Nouzovský & Tomáš Brauner), which was published
by Dabringhaus und Grimm and was awarded the

Classic Prague Award 2017 in the recording of the year
category. The Pilsen Philharmonic Orchestra also holds
the City of Pilsen Arts Award for the years of 2014 and
2015 in the category of outstanding cultural event of
the year, specifically for the concert connected with
the Year of Czech Music 2014 held in the Cathedral
of St. Bartholomew in Pilsen, during which it performed
the Requiem by Antonín Dvořák, and for the Artist and
Totalitarianism project. In 2017, the chief conductor of
the Pilsen Philharmonic Orchestra Tomáš Brauner was
awarded the City of Pilsen Arts Award for outstanding
artistic achievement for artists over 30 years, it was for
the production of Dvořák’s oratorio Stabat Mater with the
Pilsen Philharmonic Orchestra and the Czech Philharmonic
Choir Brno. Ronald Zollman replaced Tomáš Brauner in
the position of the principal conductor in September 2018,
Chuhei Iwasaki is the principal conductor from September
2021.
The Pilsen Philharmonic participated significantly in the
realization of the project Pilsen – European Capital of
Culture in 2015. Since 2013, it has been the organizer of
the international interdisciplinary Smetana Days Festival,
and also the organizer of the chamber series Circle of
Music Friends since 2020. The project Chance for Young
Musicians has been aimed at talented youth since the
2019/2020 season and the Phil Harmonic Children´s
Club for the youngest audience was opened in that season
as well.
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Igor Ardašev
rezidenční umělec Plzeňské filharmonie

Pilsen Philharmonic artist-in-residence

Jeho umělecký životopis zdobí řada cenných trofejí.
Je interpretem se schopností detailně analyzovat
hudbu a výsledek předat posluchačům s nekompromisní přesvědčivostí. Po Rudolfu Firkušném a Ivanu
Moravcovi je naším nejvýznamnějším klavíristou.
Spolupracoval s mnoha prestižními orchestry světa
a Plzeňská filharmonie si cení, že přijal nabídku,
stát se jejím rezidenčním umělcem.

Igor Ardašev´s artistic biography is decorated with
many important prizes. He is an interpreter with the
ability to analyse music in detail and convey the result
to listeners with uncompromising persuasiveness. Igor
Ardašev is our most outstanding pianist after Rudolf
Firkušný and Ivan Moravec. He has collaborated with
many prestigious orchestras of the world and the Pilsen
Philharmonic appreciates that he has accepted the
offer to become its artist-in-residence.

„Je to oboustranné. Nabídky si také velmi vážím,
protože spolupráce s Plzeňskou filharmonií a panem
dirigentem Iwasakim je pro mne vždy potěšením.
Rád bych zmínil též krásné prostředí Měšťanské
besedy, kde koncerty probíhají. V době pandemie při
loňském vystoupení s orchestrem a panem Iwasakim
pro Slavnosti svobody jsme v Měšťanské besedě
natáčeli on-line sice do prázdného sálu, ale díky
inspirativní atmosféře těchto krásných prostor se nám
i za této situace hrálo dobře. S Plzeňskou filharmonií
máme pro letošní i příští sezónu domluvené zajímavé
interpretační úkoly, na jejichž realizaci se velmi těším“.
Igor Ardašev
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“It is mutual. I appreciate this offer very much
as well, because the collaboration with the Pilsen
Philharmonic and the conductor Chuhei Iwasaki is
always a pleasure for me. I would also like to mention
the beautiful ambience of the Municipal Meeting
House (Měšťanská beseda), where the concerts take
place. We recorded some pieces of music with the
orchestra and its chief conductor Chuhei Iwasaki
on-line for the Liberation Festival in its concert hall
during the pandemic period in the past year – the hall
was without audience, however, we felt and played
comfortably even under these conditions thanks to the
inspiring atmosphere of this beautiful place. We have
agreed on interesting interpretative tasks for this and
next season, to which realization I am looking forward
very much.” 			
Igor Ardašev
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Složení orchestru
2022/2023

1. housle
Michal Sedláček - koncertní mistr
Hana Hložková - koncertní mistr
Kateřina Krejčová - zástupce koncertního mistra
Jan Ježek
Yuya Sakuma
Amir Takeru Tawaratani
Milada Šulcová
Sofiya Mikula
Kateřina Vítečková
Moena Zushi
Sarii Katsushima
Olga Alicja Osmolinská
2. housle
Gabriela Schönová
Milan Brouček
Vladimíra Machoňová
Iveta Brychtová
Lenka Bartoníčková
Šárka Karasová
Alena Miřácká
Filip Kottek
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Violy
Vít Hošek
Alena Járová
Jan Sedláček

David Šoltész
David Schill
Danile Macho
Radka Teichmanová
Tomáš Hanousek
Violoncella
David Niederle - koncertní mistr
Dora Hájková - zástupce koncertního mistra
Orsolya Bartoš Vági - MD - zástupce koncertního mistra
Radek Schořovský
Petr Osička
Ladislav Mariaš
Jan Nečaský
Kontrabasy
Václav Hořák
Eri Ishikawa
Vojtěch Šatra
Milan Brouček st.
Mayuko Ichikawa

Flétny
Jakub Klögner
Ana Votoupal
Anna Špelinová

Hoboje
Petra Hajžmanová
Anna Škreptáčová
Yelyzaveta Sukhyna
Klarinety
Jan Oblištil
Jaroslav Bulka
Zlata Vohryzková
Fagoty
Václav Kapusta
Vladimír Vlna
Stefania Serii
Lesní rohy
Václav Faltýn

Jan Šlégr
Jan Prokop
Trubky
Martin Chodl
Ota Paleček
Trombony
Fedele di Mucci
Veronika Lédlová
Jan Karásek
Karel Palát
Tympány, bicí nástroje
Vojtěch Novotný
Štěpán Holoubek
Tomáš Votava
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Správní
a Dozorčí rada
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Správní rada Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Board of Directors of the Pilsen Philharmonic, B. Co

Dozorčí rada Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Supervisory Board of the Pilsen Philharmonic, B. Co

Ing. Vladislav Vilímec – předseda / Chairman
Mgr. Eliška Bartáková
MUDr. Pavel Boček
MgA. Miroslav Brejcha
Bc. Eva Herinková
JUDr. Marcela Krejsová

MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
– předsedkyně / Chairman
Ing. Pavel Novák
Ivana Ottová

Kontakty
Mgr. Lenka Kavalová
ředitelka / Intendant

Chuhei Iwasaki
šéfdirigent / Principal Conductor
chuhei.iwasaki@gmail.com

Monika Škubalová
asistentka ředitelky, administrativa,
personalistika, dotační programy
Intendant´s Assistant,
HR manager, grants
info@plzenskafilharmonie.cz

Bc. Jakub Truneček
ticketing, smluvní agenda,
koncertní oddělení
Concert department, Contracts
contract@plzenskafilharmonie.cz

Ing. Zdeněk Hlaváček
ekonom
Economist
ekonom@plzenskafilharmonie.cz

MgA. Michal Karban
PR manažer, ticketing, zákaznický servis
PR manager, ticketing, guest service
manager-PR@plzenskafilharmonie.cz
Plzeňská filharmonie, o. p. s.
náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
email: info@plzenskafilharmonie.cz
telefon: +420 377 423 336
www.plzenskafilharmonie.cz

MgA. Barbora Dvořáková
produkce, koncertní oddělení
Concert department, Production
produkce@plzenskafilharmonie.cz

Mgr. Jiří Brož
Vedoucí provozu
Head of Operations
provoz@plzenskafilharmonie.cz

PhDr. Zuzana Zatloukalová
archiv
Archive
archive@plzenskafilharmonie.cz
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Finanční partneři / Financial partners

Mediální partneři / Media partners
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Partneři / Partners

Květiny Václav Bouzek

Podporujeme / We support

Plzeňská ﬁlharmonie, o.p.s. je členem ASOPS ČR. / Pilsen Philharmonic is a member of ASOPS Czech Republic.
www.asops.cz

105

43.
Smetanovské
dny
2. března – 6. dubna 2023
Festival Smetanovské dny je členem Asociace
hudebních festivalů České republiky.
The Smetana Days Festival is a member
of the Czech Association of Music Festivals.
www.czech-festivals.cz
www.smetanovskedny.cz

30 /
9. 9.—12. 10. 2022

Haydnovy
hudební
slavnosti
Haydn
Music
Festival

Nově zrekonstruovaná

VELKÁ SYNAGOGA V PLZNI

Otevřeno neděle – pátek 10 – 17 hodin
více na: www.zoplzen.cz

Katedrála
sv. Bartoloměje
Srdcem každé diecéze je katedrála, sídelní kostel
biskupa. Katedrála sv. Bartoloměje je zároveň neodmyslitelnou dominantou města Plzeň a středobodem
kulturního a společenského dění. Byla, je a bude tichým
svědkem života našich předků, života našeho i života
budoucích generací. Stojí stejně ve dnech všedních i
časech dramatických, smutných i radostných. V letech
2018 až 2021 prošla po sto letech rozsáhlou revitalizací. Nejvýznamnější památkou katedrály je opuková
socha Plzeňské madony z konce 14. století. Jedná se o
mistrovský kus, který ovlivnil umělce daleko za našimi
hranicemi.

Diecéze plzeňská
Plzeňská diecéze je druhá nejmladší diecéze v České
republice. Byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. 31.
května 1993. Prvním plzeňským biskupem se stal Mons.
František Radkovský, kterého v roce 2016 vystřídal
současný biskup Mons. Tomáš Holub.
Patronem diecéze je blahoslavený Hroznata, šlechtic
a rytíř žijící na přelomu 12. a 13. století v západních
Čechách. Jeho hrob je v kostele premonstrátského
kláštera v Teplé. V září 2004 byl zahájen proces jeho
svatořečení.

Užijte si Plzeň
www.plzen.eu

Plzeňská filharmonie pořádá
abonentní cyklus komorních koncertů klasické hudby

KRUH PŘÁTEL HUDBY
Místo konání: Dům hudby, Husova ulice 30
Termíny komorních koncertů v sezóně 2022/2023:
21. 9. / 19. 10. / 23. 11. / 14. 12. / 11. 1.
1. 2. / 8. 3. / 5. 4. / 17. 5. / 7. 6.

60+1

výročí založení
1961——2022

Konzervatoř Plzeň
pátek
24/6/2022
18:00 hod.

Muzikál: Pocta sedmdesátkám

sobota
25/6/2022
15:00 hod.

Antonín Dvořák: Novosvětská symfonie

Malá scéna DJKT

Účinkují studenti oboru Muzikálový zpěv. Zazní skladby
ze slavných muzikálů sedmdesátých let: Chicago, Sugar, Šumař
na střeše a Pomáda.

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň složený z absolventů,
pedagogů a žáků diriguje Jiří Štrunc.

Měšťanská beseda
Velký sál

BIG BAND Konzervatoře Plzeň

neděle
26/6/2022
20:30 hod.

Opera: Paulina Viardot – Popelka

Státní zámek Kozel

Umělecký vedoucí Petr Mráz.

Účinkují studenti oboru Operní zpěv.
Prodej vstupenek na plzenskavstupenka.cz
Více info na www.konzervatorplzen.cz

1

S NÁMI
JE TO
SYMFONIE

Co se týče pohostinnosti, je příjmení Marriott
ekvivalentem Bacha. Pokud tak chcete to nejlepší nejen
pro své uši, Courtyard by Marriott Pilsen je Vaše jasná
volba pro všechny věci spojené s jídlem a ubytováním.
Těšíme se na Vás!

www.courtyardpilsen.cz

UDĚLEJTE
PRO L ÁSKU
NĚCO VELKÉHO

ZAŽIJTE
PLZEŇSKOU
LEGENDU
Navštivte prohlídkovou trasu
pivovaru Plzeňský Prazdroj,
postavte se za výčep
během Školy čepování
piva Pilsner Urquell
nebo si udělejte radost
pivním dárkem
na www.eshop.prazdroj.cz.

PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
U PRAZDROJE 64/7 | PLZEŇ
WWW.PRAZDROJVISIT.CZ

Nalaďte se na klasiku
Poslouchejte klidně
98,7 FM nebo online
na www.classicpraha.cz

Nahrávací studio
Recording Studio
K přednostem Českého rozhlasu Plzeň patří velké
hudební studio S1, jež využívá i Plzeňská filharmonie.
Pro svou podobu (lichoběžníkový půdorys, stupňovitá
podlaha, členitý strop se světelnou rampou) a kvalitní
akustiku vytvořenou kombinací mobilních odrazových
ploch z pórovitého materiálu, který pohlcuje zvukové
vlnění, jej ráda vyhledávají ke svým nahrávkám velká
hudební tělesa. Dokonale vyvážená akustika studia
umožňuje i natáčení jednotlivých sólových hudebních
nástrojů a digitální zvuková režie je vybavena
nejmodernější technikou. Ve studiu je k dispozici
mistrovské koncertní křídlo Petrof, klavír a cembalo.
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Objem – 1 470 m³
Capacity – 1 470 m³

With its top-quality digital recording equipment this large
studio belongs to the important assets of the Czech Radio
in Pilsen. Its floor is a trapezoid with a terraced floor and
a stepped ceiling, with a lighting ramp. Combination of
mobile baffle boards from porous material which absorbs
sound waves provides the studio with perfectly balanced
acoustics that enables to record individual solo music
instruments as well as large music ensembles. The large
studio is equipped with highly professional Petrof concert
grand, piano and virtuoso harpsichord. For its high-quality
acoustics and size the studio is used for rehearsals and
recordings of the Pilsen Philharmonic Orchestra.
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Fotografie
Photos
Lukáš Potůček, Lukáš Jindra, Petra Hajská, Irena
Zlámalová, Monika Navrátilová, Danijel Radanovič,
Radovan Šubín, Daniel Havel, Jorge Cueto, Kristýna
Sedláková, Jean-Baptiste Millot, Kaupo Kikkas, Marek
Novotný, Martin Faltus, Štěpán Látal, Dan Materna,
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Změna termínů, programů a účinkujících vyhrazena.
Případná změna bude oznámena. Pořizování audio
a video záznamů je zakázáno.
Dates, programmes and performers are subject to
alteration. Potential change will be announced. Using
any visual and sound recording devices is forbidden.
Před začátkem koncertu nezapomeňte vypnout své
mobilní telefony. Děkujeme.
Please turn off your cell phones before the start of the
concert. Thank you.

Neprodejné
Not for sale
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