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1.7. B. SMETANA „VLTAVA“  

A. DVOŘÁK „NOVOSVĚTSKÁ“ 

ORCHESTR OPERY JIHOČESKÉHO DIVADLA 

 

Novosvětská Antonína Dvořáka, špička hudebního romantismu, ale též nejlepší dílo světové symfonické 

tvorby všech dob, a Vltava, druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany - a to 

v podání Orchestru opery Jihočeského divadla v čele s dirigentem Jaroslavem Vodňanským j. h. (jako host). 

Jaroslav Vodňanský právě tímto koncertem slavil své 80. narozeniny v milevském klášteře 20. 5. 2016. 

 

2.7. ORCHESTR JEŽKOVY STOPY  

SWINGOVÁ ENERGIE 1. REPUBLIKY   

 

„Orchestr je složen z patnácti členů. Jsou jimi studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka a Pražské konzervatoře. 

Nenahraditelnou součástí je také pěvecké trio Sestry Ježkovy - Karolína Stasiaková, Tereza Nálevková a Radka 

Říhová. Ty se seznámily během studií na Pražské konzervatoři. Jako trio poprvé vystoupily v úspěšné autorské 

divadelní hře „Swingujeme, rejdíme“. S Orchestrem Ježkovy stopy začaly spolupracovat v roce 2015, 

původně ovšem jen jako občasný host. Po krátké době si však s kapelou padly do noty a nyní jsou již 

neodmyslitelnou součástí této velké rodiny. Právě mladé složení, které je v oblasti reprodukce 

prvorepublikové hudby spíše raritou, dodává náboj a energii koncertům tohoto orchestru. Během své 

nedlouhé existence odehrál orchestr mnoho koncertů napříč celou Českou republikou.“  

(zdroj: http://www.jezkovystopy.cz/) 

 

3.7. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 

KONCERT 

 

„Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v 

devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. 

Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastním jazzově 

laděným projektem Illustratosphere, který si získal popularitu u posluchačů napříč generacemi i hudebními 

žánry. Dan Bárta spolu se sestavou prvotřídních hudebníků: Filip Jelínek - klávesy, trombon, perkuse, Robert 

Balzar - kontrabas a basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček - bicí, okouzlí famózním hudebním zážitkem i 

nejnáročnější publikum!“  

(zdroj: http://www.kontraproduction.cz/cz/) 

 

4.7. SOUL SISTERS & LUCIE ZEMANOVÁ 

SLAVNÉ HITY V ORIGINÁLNÍCH JAZZOVÝCH ARANŽÍCH  

 

„Soul Sisters je nový projekt zpěvačky Lucie Zemanové, díky kterému uslyšíte nejslavnější hity S. Wondera, 

A. Franklin a dalších interpretů v originálním podání s prvky jazzu, latin music a soulu. Kapela vystupuje ve 

složení: Lucie Zemanová - zpěv (Orchestr Václava Hybše, Jakub Smolík, Back Side Big Band,...), Jakub Urban - 

klavír, keyboards (Urban Trio, Hudba hradní stráže a Policie ČR, Bohemia Big Band), Pavel Šlosar - kontrabas 

(Steamboat Stompers, Jitka Vrbová, Eva Emingerová) a Ondřej Sluka - bicí (Nightwork, Jan Smigmator  & 



Swinging Q, Robert Rovina Group). Kapela s úspěchem vystupuje po jazzových klubech a festivalech v celé 

ČR a má za sebou i zahraniční angažmá (Berlín, Krakov, Bratislava).“  

(zdroj: http://www.soulsisters.cz/) 

 

5.7. G.F. HÄNDEL „VODNÍ HUDBA“  

INTERPRETI DI PRAGA  

 

„Soubor je živým hudebním profesionálním tělesem, jehož základem je klavírní sexteto (housle-prim, housle-

sekund, viola, violoncello, kontrabas, klavír). Interpretační talent a hudební zaujetí členů ansámblu přináší 

publiku nevšední zážitek při poslechu hudby období baroka, klasicismu, romantismu a stylů 20. století. Hráče 

spojuje nejen spolupráce s hudebními ikonami (Plácido Domingo, Renée Fleming, Paul Freeman, Jiří 

Bělohlávek, Ondřej Kukal, Václav Hudeček, Jindřich Pazdera) a významné hudební soutěže (Concertino Praga, 

Virtuosi per musica di Pianoforte, Yfran Neaman-Mainz), ale i nahrávací činnost (Deutsche Welle, Český 

rozhlas, Slovenský rozhlas, Evropská rozhlasová unie).“  

(zdroj: http://www.interpretidipraga.com/) 

 

6.7. DUKE SPECIAL & BAND 

ESO IRSKÉ HUDEBNÍ SCÉNY 

 

Duke Special (vlastním jménem Peter Wilson) je excentrický, těžko napodobitelný klavírista z Belfastu, o 

kterém se bez nadsázky říká, že pokud jej jednou uslyšíte, už na něj nikdy nezapomenete. Světový tisk o něm 

píše, že patří k tomu nejzajímavějšímu, co irská/britská hudební scéna může dnes nabídnout. Duke Special 

zakládá svou tvorbu především na romantickém stylu, jeho živá vystoupení připomínají spíše divadelní 

představení či kabaret - svým specifickým hlasem, outfity a s dredy do půl zad bývá popisován jako „hobo 

chic“, tedy vandrák elegán. Duke Special na scéně rád využívá zvuků starého gramofonu či tranzistorového 

rádia, které perfektně dokreslují emotivní hru na klavír. Českému publiku se již jednou představil, a to v roce 

2013 na festivalu Colours of Ostrava. 

 

„O tom, jak si v Severním Irsku Duka váží, svědčí i jeho podíl na vzpomínkovém pořadu na irskou Edith Piaf, 

hvězdu 50. let Ruby Murray. Dva živé koncerty, kdy Duke zpíval její písně s doprovodem symfonického 

orchestru a které přenášel rozhlas v přímém přenosu, sklidily nadšené reakce kritiky i posluchačů bez rozdílu 

věku, pohlaví i náboženského vyznání.“  

(zdroj: http://2013.colours.cz/ucinkujici/duke-special/) 


