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Plzeňská filharmonie se stává pořadatelem Kruhu přátel hudby  

 

Novým pořadatelem a organizátorem oblíbeného Kruhu přátel hudby (KPH) se stává 

Plzeňská filharmonie, která má s pořádáním koncertů a festivalů bohaté zkušenosti. První čtyři 

koncerty nové sezóny se ještě odehrají pod hlavičkou současného pořadatele Konzervatoře 

Plzeň a od 1. ledna 2021 se role organizátora ujme tým Plzeňské filharmonie. Pro abonenty        

a návštěvníky koncertů KPH, který má v Plzni dlouholetou tradici, se nic nemění, v nové sezóně 

je pro ně připraveno opět devět zajímavých abonentních koncertů, které se budou konat (až na 

jednu výjimku) v krásném prostoru Domu hudby. 

 

„Kruh přátel hudby je fenomén, který se v České republice objevuje již mnoho desítek 

let ve všech větších i menších městech. Statisíce posluchačů a bezpočet špičkových umělců 

společně sdílejí zážitky, emoce a myšlenky největších skladatelů klasické hudby. Z těchto 

důvodů jsem zhruba před pěti lety bez váhání angažoval Konzervatoř Plzeň jako hlavního 

pořadatele koncertů KPH v Plzni. Bylo to v okamžiku, kdy zanikala dnes již neexistující městská 

organizace Esprit, která koncerty KPH v Plzni řadu let pořádala. Tehdy hrozilo, že koncerty 

KPH v Plzni od další sezóny nebudou. V minulých měsících jsem nabídl pořadatelství 

abonentních koncertů KPH Plzeňské filharmonii“, říká ředitel Konzervatoře Plzeň MgA. Miroslav 
Brejcha.  

 

V dramaturgii koncertů KPH se opět objeví řada vynikajících interpretů a hudebníků. 

Program zahájí 23. září koncert nazvaný Antonín Dvořák – Čechy versus Amerika v podání 

Kvarteta Martinů, s nimiž jako host vystoupí violistka Jitka Hosprová. Na dalších koncertech 

zahrají například Jan Jiraský (klavír), Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek (violoncella), 

Marek Pavelec (housle), Maxim Averkiev (klavír) nebo Trio Českého rozhlasu s hostem 

Tomášem W. Pavlíčkem. Nebude chybět ani dubnové Finále Mezinárodní klavírní soutěže 

2021, které se bude mimořádně konat v Měšťanské besedě (24.3.2021) 

„Nabídky Konzervatoře Plzeň, aby pořadatelství KPH převzala Plzeňská filharmonie, 

si vážím a s radostí jsem ji přijala, neboť v uplynulých letech v rámci cyklu vystoupila celá 

řada vynikajících sólistů a skvělých souborů. Jsem přesvědčena, že i v této nové etapě KPH 

Vám koncerty v reprezentativním sále Domu hudby budou přinášet kvalitní                                    

a nezapomenutelné hudební zážitky“, říká Mgr. Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské 

filharmonie.  
  

Abonmá na koncerty Kruhu přátel hudby už je možné zakoupit v předprodeji Plzeňské 
vstupenky a na jednotlivé koncerty budou vstupenky v prodeji od 2. září 2020. Začátky 
koncertů jsou vždy v 19:30 v koncertním sále Antonína Dvořáka v Domě hudby, výjimkou je 
pouze dubnový koncert v Měšťanské besedě, který začíná již v 19:00 hodin. 
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