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SÓLISTÉ                                                                                

EVA GARAJOVÁ mezzosoprán
*Jedna z nejvyhledávanějších pěvkyň současnosti. Jako host vystupovala na koncertu Joseho 
Carrerase v Bratislavě, spolupracuje s předními českými a evropskými orchestry.

EDITA KEGLEROVÁ cembalo
*Přední česká cembalistka. „…Zaujala výrazově velmi zainteresovaným projevem v intenzitě 
harmonické plnosti a zároveň jemné noblesy …" (Opera PLUS).

ANNA PAULOVÁ klarinet
*Jedna z nejlepších klarinetistek nastupující generace. Laureátka mezinárodní interpretační 
soutěže Pražské jaro 2015, semifinalistka soutěže ARD v Mnichově 2019.

KOMORNÍ SOUBORY                                                            

DOLEŽALOVO KVARTETO
* Jedno z nejlepších českých smyčcových kvartet. Mladý soubor s 50. letou tradicí, přesto 
inovativní v hudebních projektech.

ENSEMBLE FRIZZANTE
*Vokální kvinteto, které se zaměřuje na evropskou a světskou hudbu všech epoch a staletí.

SIEMPRE NUEVO
*Kytarové duo hrající ve složení Matěj Freml a Patrik Vacík.

DUO DESTINN
*Společný projekt mezzosopranistky Evy Garajové a flétnistky Žofie Vokálkové jako hold české 
operní divě Emě Destinnové.

NAPŘÍČ ŽÁNRY

LINHA SINGERS
*Jedinečný vokálně instrumentální soubor udivuje souzvukem hlasů a krásnými úpravami 
folklorních i klasických děl.

4+2
SIEMPRE NUEVO a EPOQUE QUARTET
*Jedinečný program dvou vynikajících těles, který akcentuje hudbu Ch. Corei, J. Rodriga,
P. Wajsara či Štěpána Raka.



HUDEBNÍ PROJEKTY                                                                 
DOLEŽALOVO KVARTETO

50 let
*Program z děl českých autorů Smetany, Dvořáka, Janáčka a Nováka k 50. letů, existence DQ

DUO DESTINN
Barvy a nálady (Impresionismus a jeho inspirace)
*Originální a v ČR jediný projekt originálních skladeb pro lidský hlas a flétnu zaměřující se na 
interpretaci skladeb skladatelů impresionismu (Debussy, Ibert, Müller, Rodrigo).

ANNA PAULOVÁ (klarinet) & LUDMILA PAVLOVA (housle) & JOHANNA HANIKOVÁ (klavír)

Mucha trio
*Program netradičního klavírního tria.

EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán) & SIEMPRE NUEVO (kytarové duo)

Guitarra Cantate
*Program skladeb českých a španělských autorů: A. Dvořák, L. Janáček, J. Rodrigo, M. de Falla.

EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán) & MIROSLAV SEKERA (klavír)

Lidová poezie v písních
*Program ze skladeb A. Dvořáka, L. Janáčka a V. Nováka.

ANNA PAULOVÁ (klarinet) & DANIEL WIESNER / LUKÁŠ KLÁNSKÝ (klavír)
Noc v opeře
*Nejslavnější operní árie Rossiniho, Webera či Mozarta v úpravách pro klarinet.

EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán) & MIROSLAV SEKERA (klavír)

Slovenské spevy
*Večer věnován stejnojmennému cyklu V. Nováka (výběr).

ENSEMBLE LUCIS & LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob
*Vynikající česká houslistka a nejhranější dílo A. Vivaldiho doplněné v programu o skladby 
Vivaldiho současníků.

EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & JULIE BRANÁ (flétny), TANEČNÍ SOUBOR HARTIG

Taneční dostaveníčko s Madame Pompadour
*Hudba „galantního století“ v taneční choreografii tanečního souboru Hartig Ensemble a 
instrumentálního souboru Accento.

MICHAELA HRABÁNKOVÁ (hoboj) & DOLEŽALOVO KVARTETO

Il divino Boemo (pouze leden – únor 2021)
*Hobojové kvintety božského Čecha Josefa Myslivečka, kterého obdivoval i W. A. Mozart.

ANNA PAULOVÁ (klarinet) & DOLEŽALOVO KVARTETO

Klarinetové kvintety
*Kvintety pro klarinet a smyčcové kvarteto W. A. Mozarta, C. M. von Webera a dalších autorů.



ANNA PAULOVÁ (klarinet) & JIŘÍ LUKEŠ (akordeon)
Taneční inspirace
*Exkurze do světa rumunského a bulharského folkloru, židovské hudby a argentinského tanga.

BARBORA KUBÍKOVÁ (kytara) & DOLEŽALOVO KVARTETO

Hollywood classics
*Program komponovaný z klasických skladeb hollywoodských autorů. Jedinečné spojení klasické 
kytary a smyčcového kvarteta vytvoří imitaci orchestrálního koncertu

EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & MONIKA KNOBLOCHOVÁ (cembalo)
Bach pro 2 cembala a 4 ruce
*Bachovy koncerty ve verzích pro 2 cembala sólo nebo s doprovodem souboru Musica Florea.

MARKÉTA FASSATI (soprán) & SIEMPRE NUEVO (kytarové duo)

Večer evropských melodií
*Program se věnuje písním a písňovým cyklům evropských autorů, jakými jsou například A. 
Dvořák, N. R. Korsakov, C. Debussy, M. de Falla a další.

ENSEMBLE FRIZZANTE

Vzdálení a blízcí – Avantgardní židovská hudba
*V programu zazní skladby židovských autorů A. Zemlinského, P. Haase, G. Kleina a dalších.

EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & JULIE BRANÁ (zobcové flétny, barokní příčná flétna) &
MÉLUSINE SROVNAL (viola da gamba) & MAGDALENA MALÁ (viola)
Portrét lásky
*Francouzská hudba, tanec, stylistika a celková atmosféra období Ludvíka XIV, zazní skladby 
François Couperin.

EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & JULIE BRANÁ (zobcové flétny, barokní příčná flétna) &
MÉLUSINE SROVNAL (viola da gamba)
Královské koncerty
*Instrumentální koncerty vynikajících francouzských skladatelů: Jean Philippe Rameau, Marin 
Marais, Jacques Morel, François Couperin.

EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) & HANA FLEKOVÁ (viola da gambam)

Cembalo a viola da gamba
*Skladby anglického, francouzského a rakouského baroka v neobvyklém nástrojovém 
seskupení: skladby M. Maraise, F. Couperina, J. Morela a dalších.

EVA GARAJOVÁ (mezzosopránm) & DOLEŽALOVO KVARTETO
1 hlas 16 strun
*V rámci programu zazní skladby S. Barbera, O. Respighiho, M. Ravela a V. Nováka.

EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán)

Anděl na kůru
*Program utvořen ze skladeb J. K. Vaňhala, A. Dvořáka, M. Müller a dalších.



EVA GARAJOVÁ (MEZZOSOPRÁN) & KATEŘINA ENGLICHOVÁ (harfa)
Garajová & Englichová
*Zazní skladby G. F. Händela, A. Scarlattiho, M. Mülleta, A. Dvořáka a dalších.

ANNA PAULOVÁ (klarinet) & INDI STIVÍN (kontrabas) & MATOUŠ ZUKAL (klavír)

Magické souznění
*Netradiční spojení klarinetu, kontrabasu a klavíru, umělci uvedou například Duetto pro klarinet, 
kontrabas a orchestr Giovanni Botessiniho.

HUDBA & SLOVO                                                                   
EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán) & ŽOFIE VOKÁLKOVÁ (příčná flétna) & MICHAL HOLÁN
(umělecký přednes)
Cestou bez konce
*Originální kompozice pro zpěv a flétnu, část věnovaná poezii vychází z díla „prokletých
básníků“, zazní C. Debussy, G. F Händel, M. Müller, J. Rodrigo a další.

VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO

Naše paní Božena Němcová
*Projekt k výročí 200. let narození naší obrozenecké spisovatelky, ve kterém zazní hudba 
českých autorů a výňatky z tvorby naší nejslavnější spisovatelky.

EVA GARAJOVÁ & ZBYŇKA ŠOLCOVÁ (harfa) & VALÉRIE ZAWADSKÁ
Dopisy Olze (pro rok 2021)
*Projekt připomene výročí nedožitých 85. narozenin a 10. výročí úmrtí prvního českého 
prezidenta. Hudba světových i českých autorů, výňatky z korespondence Václava Havla.

VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO
První Dámy Masarykovy (pro rok 2020)
*Vzpomínka na 170. výročí narození Ch. Masarykové, výňatky z korespondence Charlotty a Alice 
Masarykových, hudba českých i světových autorů.

TOMÁŠ PAVELKA (četba) & EDITA KEGLEROVÁ (cembalo), IVANA BILEJ BROUKOVÁ (soprán)

Johann Wolfgang Goethe: K utrpení mladého Werthera
*Čtení z milostného románu v básní „Utrpení mladého Werthera“ od J. W. von Goethe s hudbou 
období klasicismu (W. A. Mozart, J. A. Benda, J. A. Steffan, K. F. Zelter).

VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO

Antonín Dvořák: život a korespondence
*Slovanský a Americký kvartet, úryvky z korespondence a životopisu skladatele A. Dvořáka.

VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO

Listy Milostné
*Inspiraci Leoše Janáčka představí vynikající česká herečka s nezaměnitelným hlasem Valérie 
Zawadská za doprovodu Janáčkových kvartetů.

TOMÁŠ PAVELKA (četba) & EDITA KEGLEROVÁ (cembalo), IVANA BILEJ BROUKOVÁ (soprán)

Kavalírské cesty
*Čtení z korespondence českých aristokratů z cest po Evropě doplněné hudbou 18. století.



ENSEMBLE FRIZZANTE & EVA LEINWEBEROVÁ
Poezie ve vokální hudbě
*Vokální skladby od renesance po současnosti a básně anglických renesančních básníků 
(Shakespeare) i moderních autorů (Reynek, Rilke a Prévert).

VÁNOČNÍ PROJEKTY                                                                            
VALÉRIE ZAWADSKÁ & DOLEŽALOVO KVARTETO

ADVENT A VÁNOCE
*Verše s adventní a vánoční tématikou (Skácel, Seifert, Vrchlický), hudba českých a světových 
mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven, Dvořák, ad.).

EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán) & DOLEŽALOVO KVARTETO

VÁNOČNÍ AVE MARIA
*Program složený ze skladeb akcentující Advent a Vánoce (Schubert, Gruber, Ryba, ván. písně).

IVANA BILEJ BROUKOVÁ (soprán) & EDITA KEGLEROVÁ (cembalo), JULIE BRANÁ (flétny)
ADESTE FIDELES
*Mimořádné spojení cembala a lidského hlasu ve skladbách pro adventní a vánoční období.

MARKÉTA FASSATI (soprán) & SIEMPRE NUEVO (kytarové duo)

VÁNOČNÍ ALELUJA
*Program složený ze skladeb, písní a koled akcentující Advent a Vánoce.

VALÉRIE ZAWADSKÁ & LINHA SINGERS

ČAS VÁNOČNÍ NASTAL
*Komponovaný pořad klasických skladeb a vánočních písní doprovázen mluveným projevem 
skvělé české herečky.

ENSEMBLE FRIZZANTE

ROSU DEJTE, NEBESA SHŮRY
*Adventní program je sestaven z adventních písní z celé Evropy. Zazní španělské a anglické 
koledy, německé skladby, chorály Bacha, francouzské šansony a české adventní písně a koledy.

ANNA PAULOVÁ (klarinet) & HEDVIKA MOUSA BACHA (harfa)

VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
*Také sólový klarinet může navodit idylickou atmosféru Adventu a Vánoc. Třeba s harfou.
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