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Milí přátelé,
v posledním bulletinu Co se děje ve filharmonii, který
jsme vydali právě před rokem, jsme označili za největší
událost nastávající sezony nástup mezinárodně proslulého dirigenta a pianisty Dennise Russella Daviese do funkce (jedenáctého) šéfdirigenta a uměleckého ředitele brněnské filharmonie. Rok poté musíme přiznat, že žádná
z událostí, které nás mezitím potkaly, takového významu
nedosáhla (a to jde mimo jiné o nový koncertní sál!);
Davies navíc se svého šéfování formálně ujal teprve koncertem 18. září na Stadioně. Takže nezbývá, než loňské
tvrzení zopakovat a pozvat k obvyklému rozhovoru zase
stejnou osobnost; ta má i po svém nedlouhém působení
v Brně hodně co říci – a zajímavého. Otázky klade ředitelka filharmonie Marie Kučerová.

Rozhovor
Nedávno jste zahájil svou první sezonu v Brně a teď spolu
mluvíme v období oslav stého výročí republiky. Pociťujete
nějak tuto zvláštní atmosféru ve městě nebo na koncertech ve Vaší nové „vlasti“?
Ano, je to moje nová země a cítím, že lidé jsou zde velmi optimističtí.
Líbí se mi atmosféra při práci s orchestrem, všichni jsou hodně zvědaví. Mám pocit, že Brňané teď opravdu zažívají, co to znamená demo.
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„Z Nového světa“, první šéfdirigentův koncert v Besedním domě

kracie. Je to dobrá věc a občas také věc nesnadná. Lidé to objevují
a mně se líbí právě ten čerstvý pocit objevování.
Povídáme si spolu v době zkoušek na Váš pátý program
s brněnskými filharmoniky, kdy chystáte Brittena, Stravinského a Bernsteina. Máte tedy už nějakou zkušenost
s brněnským koncertním provozem, který neoplývá zrovna nejlepšími podmínkami. Jak to podle Vás ovlivňuje hudebníky?
Mluvíte o problémech v situaci, kdy nemáme kvalitní koncertní sál.
Besední dům je nádherná budova s krásným sálem, ale ne pro symfonický orchestr. Z toho vyplývá určitá frustrace, když orchestr nemá
velký sál, kde by mohl trvale hrávat, a musí se tedy stěhovat. Ale vidím
zde dvě pozitiva – sál v Besedním domě je krásný, lidé sem rádi chodí, a když zde hrajeme, zní to velmi dobře. Ještě důležitějším pozitivem ale je, že hudebníci vědí, že za pár let nastane změna. Fakt, že
nový koncertní sál je na cestě, mění celkové nastavení. Můžeme čelit
problémům a komplikacím, protože víme, že se to brzy změní. Je to
takové světlo na konci tunelu.
Jak moc jsou vlastně důležité ty správné podmínky pro
kvalitu orchestru?
Když zkoušíte, jsou to vždycky dvě věci – za prvé se učíte nový program, který musíte nazkoušet za tři dny. Ta druhá věc je dlouhodobý
vývoj – co si odnesete z tohoto zkouškového procesu, pomůže orchestru, aby byl lepší třeba za dva, tři roky. Je to dlouhodobý proces
a vztahuje se to také na to, co znamená být šéfdirigentem. Pokud bych
byl hostujícím dirigentem, moc by mě nezajímalo, jestli máme problémy uvnitř orchestru, jestli je tam nějaká skupina slabší, jestli něco třeba
nefunguje – pokud se koncert podaří, je vše v pořádku. Ale protože je
to můj orchestr, musím zároveň přemýšlet i jinak. A to je moje práce.
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šéfové filharmonie na ligovém utkání Komety

Teď například zkoušíme na koncerty tohoto týdne, ale zároveň pracujeme také na tom, aby byl každý další koncert dobrý. Znamená to
také, že všichni dirigenti, kteří se před orchestrem objeví, budou na
stejné úrovni kvality. Občas se stane, že tomu tak není, ale opravdu
dobrý orchestr by to nemělo ovlivnit. A to bych tady chtěl – aby byl
orchestr dobrý vždycky, ať už před ním stojím já nebo někdo jiný.
Můžete po těch několika koncertech už charakterizovat
zvuk, hudební identitu tohoto orchestru?
Těší mě nálada, která panuje na zkouškách. Hudebníci pracují velmi
intenzivně, přicházejí připraveni, jsem tím docela ohromen. V partech
jsou některé velmi obtížné pasáže, a kdyby se na ně předem nepřipravili, nezahráli by to. Nemohou samozřejmě cvičit celý program, ale ti
dobří se na to podívají a řeknou si – toto je těžké, to musím nacvičit,
byť je to třeba jen pár taktů. Myslím, že to dělají, protože na zkouškách pracujeme rychle, i když program není snadný. Co se týče zvuku,
tady už potřebujeme nový sál, abych byl upřímný. Zvuk orchestru závisí také na prostoru, kde hraje. Když hrajeme ve velkém obsazení
v Besedním domě, těžko můžeme na zvuku pracovat. Na Stadionu
máme sice více místa a vím, že to zní dobře pro publikum, ale my sami
na pódiu na zvuku moc pracovat nemůžeme.
Vypadá to, že již na Vašem inauguračním koncertě jste
totálně okouzlil publikum, všechny koncerty jsou vyprodané. My se často bavíme o Vašem přístupu k hudebníkům, já bych se chtěla zeptat na Váš přístup k publiku.
Ano, publiku patří velká část mé pozornosti. Vím, že zdejší posluchači
jsou věrní, chodí si poslechnout svůj orchestr již řadu let a hodně z nich
zná docela dobře symfonický repertoár. Mají svou oblíbenou hudbu,
kterou jim chci nabídnout – ale chtěl bych taky, aby zažili něco nového. Chtěl bych, aby vnímali, že neznámé jméno nemusí znamenat
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hrozbu. Je to věc důvěry a musíme na ní pracovat. Myslím, že
když posluchači uslyší, že jsme
na koncert poctivě cvičili, zkoušeli a zahráli skvěle Beethovena, Dvořáka nebo Smetanu, že
pak budou připraveni i na hudbu, kterou zatím neznají.
V těchto dnech dokončujete přípravu Vaší druhé sezony 2019/2020 s výhledem na sezony další. Každá sezona obsahuje silné umělecké momenty – jsou nějaké linky, které prostupují všemi sezonami?
Mám určité ambice pro sebe i pro orchestr, například uvést všechny
Dvořákovy symfonie. Mám také představu provádět novou českou
hudbu a hudbu americkou, i když zrovna v té druhé sezoně moc americké hudby není. Ne vždy má ale člověk být rigidní. Co však považuji za důležité, je moje potkávání a seznamování se s českou hudbou
a kulturou – a na druhé straně nabízení orchestru i publiku využití
mých zkušeností. A pak je ještě jeden moment: rád bych v každé sezoně poskytl příležitost alespoň jedné skvělé dirigentce. Myslím, že to
ženy mají obecně těžší, i když se to zlepšuje, a toto je takové minimum. Mimochodem mám radost z toho, že v tomhle orchestru tak
dobře funguje chemie mezi ženami a muži – nebylo tomu tak v orchestrech vždycky. Ale když se podíváte na naši skupinu dřevěných dechových nástrojů dnes, jsou tam skoro samé ženy, lidsky i hráčsky skvělé.
Cítím velmi dobrou atmosféru a skutečnou kolegialitu. Ale to vychází
z toho, že jednoduše vybíráme nejlepší hudebníky, a je jedno, jestli je
to žena nebo muž. A stejně tak chci především podporovat výborné
dirigentky a sólistky – a samozřejmě skladatelky. Ve dvacátém století
už to měly snazší (třeba Vítězslava Kaprálová), avšak v tom předchozím se těžko prosazovaly, i když určitě mezi nimi bylo co objevovat.
Třeba Alma Mahlerová, ale té její manžel Gustav řekl, že v rodině je
místo jen pro jednoho skladatele – byla to opravdu jiná doba.
Jakou hudbu přivezeme do vídeňského Musikvereinu,
kam vyrážíme na naše první společné zahraniční hostování v dubnu?
Představím tam dvě díla z naší letošní sezony, která budou ve Vídni
nová. Především Dvořákovu První symfonii – ta bude mít určitě vídeňskou, a tudíž i rakouskou premiéru, vždyť dokonce ani v České republice ji nikdo nehraje. Druhou skladbou bude krásná orchestrální úpra-
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va některých Schubertových písní a klavírní skladby Bouře života (Lebensstürme) z dílny mého bavorského přítele, skladatele Heinze Winbecka – výsledkem je klavírní koncert, který Schubert nikdy nenapsal.

Co se událo ve filharmonii
Slavnostní zahájení sezony 17. září proběhlo v sále Besedního
domu jako jiná léta – po nezbytných projevech (zejména zhodnocení
výsledků uplynulé sezony a s výhledy do té další paní ředitelkou) především jako srdečné setkání současných filharmoniků s některými dosud žijícími veterány u sklenky vína; pokračovat v tom budeme moci na svatého
Mikuláše 6. prosince: na patnáctou hodinu jsou do zásálí v Besedním
domě sezváni k přátelské besedě všichni dosavadní hráči filharmonie.

Symfonie sirén

Z pěti domácích festivalových podniků, jež každoročně (s výjimkou bienálního Moravského podzimu) filharmonie pořádá, měl rekordní návštěvnost právě Moravský podzim 2017, který navštívilo
4028 posluchačů, a to navzdory zavřenému Janáčkovu divadlu, kvůli
němuž se akce musely přesunout do kapacitně menších prostor. Jeho
návštěvnost se dostala na 78 %, což je nejvíc za celou dobu jeho
existence při filharmonii; lví podíl na tom měla ovšem Symfonie sirén
na Výstavišti, na niž se prodalo všech 1600 vstupenek i špuntů do uší.
O její záznam projevila zájem různá televizní i rozhlasová studia
v zahraničí, v koprodukci s Bavorským rozhlasem vznikl dokonce televizní dokument, který v dubnu odvysílala německá televize ARD.
Také Velikonoční festival na přelomu března a dubna 2018 se
dostal 81 procenty na špici své návštěvnosti od doby, co jej pořádáme
– šest koncertů a trojí temné hodinky navštívilo 2219 posluchačů; na
závěrečný koncert v bazilice na Starém Brně, jímž se Brnu poprvé
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představil nový šéf filharmonie, byly k místům na stání, odkud není
k oltáři vidět, přistaveny dvě obrazovky.
Příští ročník proběhne ve dnech 14.–28. dubna pod heslem

Ceremonie / Je dobré slavit Pána. Velikonoční festival se dosud
inspiroval především děním ve Svatém a Velikonočním týdnu, motivy
oběti/utrpení a vzkříšení, ten další bude objevovat různé podoby těchto motivů, napříč časem i křesťanským světem. V pomyslném středu Evropy se během dvou týdnů setkají takříkajíc všechny končiny země
a jejich liturgie. Zahajovací koncert na Květnou neděli bude řídit Dennis Russell Davies: zazní gregoriánský chorál v podání Scholy gregoriany Pragensis a premiéra díla na objednávku festivalu od estonského
skladatele Toivo Tuleva. Rozmanité budou i temné hodinky, završené
na Velký pátek Koncertem pro sbor Alfreda Schnittkeho v podání sboru
Vox Iuvenalis. Festival uzavře Bachovo Velikonoční oratorium, které nastudoval Czech Ensemble Baroque s dirigentem Romanem Válkem.

Ze zahraničních cílů filharmonie v minulé sezoně stojí za připomenutí především Čína: hned po Vánocích (27. prosince 2017) odjel
orchestr ve dvou skupinách z Brna, provedl za řízení Thomase Sanderlinga pět koncertů ve čtyřech čínských městech (jeden také v Pekingu)
a 6. ledna už byl zase doma.
Neobvyklý ráz měl také další zájezd, do polské Vratislavi: po
klasickém koncertě 9. března (Janáček–Szymanowski–Schumann) se
sólistou Milanem Paľou a dirigentem Scaglionem řídil následující den
Alexander Hanson v Národním fóru hudby Večer s Avishaiem Cohenem – proslulý kontrabasista a zpěvák využil (po svém brněnském
a vídeňském vystoupení) přítomný orchestr k apartnímu zvukovému
obohacení svých hitů.

na Hudebním festivalu Rheingau

Festival Špilberk 2018 zahájila filharmonie s Ksenijí Sidorovou

Festival Špilberk se už na hradním nádvoří zabydlel tak samozřejmě, že si málokdo vzpomene na nesnáze a pochybnosti, jež provázely jeho vznik před osmnácti lety. Letos vykázal rekordní celkovou
návštěvnost 3102 posluchačů (83 %), nejvíc za dosavadních osmnáct
ročníků, a to vzdor nižšímu počtu koncertů, než měly ty předchozí.
Úplně všechna místa včetně přístavků a míst na stání zaplnilo 852
posluchačů závěrečného koncertu Olympic Symphonic; o dva posluchače méně mělo poněkud kuriózní vystoupení Moravia Brass Bandu,
obří dechovky z hráčů několika našich předních orchestrů; bezpochyby velkolepý účin jeho zvuku byl však zmnožen ještě dodatečným elektronickým zesílením, takže působil poněkud jednotvárně. Na posluchačsky mnohem náročnější pořad naší filharmonie ke stoletému výročí ČSR a Leonarda Bernsteina přišlo 637 lidí.
V připravovaném pořadu příštího ročníku je na 21. srpen
zařazen mimořádně atraktivní cross-over tematicky související s osudovým datem.
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Festivalu Richarda Strausse (se sídlem v Garmisch–Partenkirchenu) se filharmonie účastnila dvěma večery (29. a 30. června) v klášteře v Ettalu: Antonello Manacorda řídil ten první, s Janáčkovou
Sinfoniettou (vyvolala v tom prostředí úplnou senzaci) a se Straussovou Alpskou symfonií; druhý, s výběrem Prokofjevových skladeb a se
Straussovým Zarathustrou, dirigoval už dobře známý Alexander Liebreich.
Nejkratší zájezd sezony (6. srpna) trval všehovšudy deset hodin (od 14 do 24), protože jeho cílem byl rakouský příhraniční Horn,
o jehož hudební význam v mezinárodním měřítku pečuje už léta dirigent Bijan Khadem–Missagh. Pořad v obvyklém Arkadenhofu se jmenoval La notte italiana a obsahoval italsky inspirované skladby Schubertovu, Rossiniho a Mendelssohnovu.
Hudebního festivalu Rheingau (Rheingau Musik Festival) se
filharmonie zúčastnila 24. srpna jeho závěrečným koncertem ke stým
narozeninám Leonarda Bernsteina v klášteře Eberbach u Wiesbadenu: pořad s Bernsteinovými skladbami (Missa brevis, Chichesterské
žalmy) a Dvořákovou Novosvětskou provedla za řízení Leoše Svárovského s Českým filharmonickým sborem Brno a kontratenoristou Janem
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replika vlastního vyhlášení republiky

Mikuškem. Nadšená kritika (H. Boscaiolo 26. srpna 2018) přirovnává
ohlas symfonie k historickému úspěchu její premiéry v Carnegie Hall.
Stoletého výročí vzniku ČSR jsme v Brně vzpomínali 29. října
– vlivem zmatků a nedokonalého spojení se osudová zpráva dostala
do Brna o den později. To dnes už v Brně málokdo ví, stejně tak, jako
že se ji Brňané dověděli díky provolání z balkonu Besedního domu.
Právě Besední dům se proto stal dějištěm oslav. Na Komenského náměstí před ním dívky už od rána sešívaly z kousků látky červenobílou
vlajku a postupně ji pak nainstalovaly pod střechu Besedního domu,
kde večer opravdu visela od střechy až po chodník.
Hlavní akci předcházely divadelní prohlídky interiérů Besedního
domu, které daly účastníkům nahlédnout do doby před rokem 1918,
kdy tato budova byla hlavním centrem českého společenského, politického a uměleckého života v Brně. Navečer byla v kavárně Praha připravena beseda čtyř odborníků z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Replika vlastního vyhlášení republiky z balkonu nad vstupním portikem Besedního domu se pak odehrála za účasti dobově kostýmovaných rakouských četníků, pěveckých sborů, sokolů, mládeže a koní.
Za zcela mimořádnou událost lze označit zahajovací koncert
cyklu Filharmonie doma I (7.– 9. listopadu) nazvaný V lese
podle své úvodní, v Brně premiérované skladby zakladatele litevské
národní hudby Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise (1875–1911).
Dramaturg Vítek Mikeš, který má ke kultuře východoevropských národů velmi živý vztah, pozval publikum před každým ze tří večerů do
ředitelského salonku na hodinovou besedu, jednou s účastí litevského
velvyslance J.E. Edvilase Raudonikise, hovořícího velmi dobrou
češtinou, o litevských stopách v naší a vůbec evropské kultuře. Historicky orientovaní posluchači si přitom navíc uvědomovali, že král Vladislav II. (vládl 1471–1516), zakladatel naší jagellonské dynastie, byl
vlastně rodem Litevec a že – přestože o něm naši dějepisci nesmýšlejí
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violový virtuos Maxim Rysanov vede mistrovský kurz

moc vlídně – jeho jméno nese celá historická epocha (vladislavská
gotika) vyznačující se novým stavebním, a tudíž především životním
stylem, v němž nám jaksi osobně zanechal nádherný Vladislavský sál,
dodneška jeden z nejvýraznějších symbolů české státnosti.
Koncert sám byl pozoruhodný už osobností litevské dirigentky
Giedrė Šlekytė. Napohled křehká dívka si získala respekt i vysloveně maskulinních hráčů a výborně spolupracovala i se sólistou violového koncertu Bohuslava Martinů, jímž byl proslulý Maxim Rysanov
– ten stačil před koncertem uspořádat ještě masterclass, o níž její
účastníci mluví s naprostým nadšením.

Co se děje ve filharmonii
Nové tváře v orchestru dokumentují neúprosné plynutí času: čím
déle člověk svůj orchestr sleduje, tím rychlejší se mu jeví změny. Tentokrát se už od začátku roku mezi flétnisty objevuje Karolína Korcová (Smutná), mezi hornisty Petr Chomoucký (od dubna) a Martin Novák (od května). Do skupiny druhých houslí se po ukončení
rodičovské dovolené vrátila Ludmila Netolická.
Trojice nových hráčů, která nastoupila začátkem sezony (1. září),
se může pochlubit úspěchem v konkurzu už před novým šéfem. Tvoří ji
primistka Terezie Vargová, violistka Anna Šimková a trombonista Jakub Pavluš (viz fotografie).
Ze změn v administrativě si naši posluchači uvědomili nebo
uvědomí nejspíš nástup Pavla Šindeláře jako manažera orchestru
pro zahraničí (je libo pokecat si čínsky?) už od počátku minulé sezony,
dále Kristýny Drášilové (po mateřské dovolené) do notového archivu, nové mzdové účetní Evy Musilové a určitě Zdeny Hruškové do předprodeje vstupenek jako vedoucí nově zřízeného oddělení
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péče o zákazníky, v němž bude
pracovat s Veronikou Pelcovou (všimněte si prosím změny
v termínech předprodeje!). Novou asistentkou ředitelky se na

houslistka Terezie Vargová

počátku sezony stala Romana
Bartoňová, jako manažerka
marketingu pracuje od počátku
roku Gabriela Vojtičková
a pronájmy v Besedním domě
má na starosti Markéta Bernatová.
Festivalu Janáček Brno se letos filharmonie účastní koncertem na Stadioně 4. prosince
s impozantním pořadem spojujícím dvě Janáčkovy symfonické
básně se vzdorným palachovským žalozpěvem Jana Nováka, Dvojkoncertem Bohuslava

Martinů a Kabeláčovým Mysteriem času. Připomeňme si také,
že tomuto festivalu musel před
lety ustoupit Moravský podzim, považovaný v té době za
rovnocenný moravský protějšek
Pražského jara, do své dnešní
pozice filharmonického bienále.
Ani tak ovšem neztratil svou
někdejší dramaturgickou ctižádost a zásluhou filharmonického dramaturga Vítka Mikeše
a festivalové manažerky Lucky
trombonista Jakub Pavluš
Šnajdrové nabízí posluchačům
velmi podnětné pořady, a to dokonce nejen v termínu, jenž mu je vymezen, nýbrž i mimo něj – jako
přípravu a upozornění. Řeč je o předehře k 50. ročníku MHFB
Moravský podzim 2019, jíž se v Besedním domě 20. října stalo
koncertní provedení Gluckovy opery Orfeo ed Euridice v její původní vídeňské verzi z roku 1762, a to prvotřídním mezinárodním
pěveckým obsazením pod Liebreichovou taktovkou; k úrovni večera
přispěla také vzorně vybavená programová knížka s překladem italského libreta.

Gluckovu operu nastudovala berlínská Akademie pro starou hudbu

V souvislosti se zřízením střediska péče o zákazníky dochází od
3. prosince ke změně otevírací doby v prodeji vstupenek na
ulici Besední: dopolední provoz se ruší, předprodej bude otevřen ve
všechny pracovní dny v době od 13:00 do 19:00 hodin.

Co se bude dít ve filharmonii

violistka Anna Šimková
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Robert Kružík, od této sezony stálý hostující dirigent filharmonie

Obvyklému zájmu o Novoroční koncert vyjde filharmonie také tentokrát vstříc jeho (poněkud zkrácenou) odpolední verzí; hráče tedy
čeká po silvestrovském veselí hned dvojitá šichta. A nejen hráče, nýbrž i stálého hostujícího dirigenta Roberta Kružíka: na pořadu jsou
totiž vedle Dvořákova violoncellového koncertu se sólistou Raphaelem
Wallfischem závažné skladby, které se ve filharmonii dosud ještě neobjevily, takže dirigent nebude moci prostě „odmávat“ repertoární
věci hrané orchestrem napůl zpaměti, nýbrž je bude muset od počátku
nastudovat z cizího notového materiálu. Přitom předehra k Moniuszko-
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na vánoční dílničky se těší především ti nejmladší

vě tragické opeře Halka je vlastně velkou samostatnou symfonickou
básní stejně tak jako předehra k Carské nevěstě Rimského-Korsakova,
která s hudbou opery a jejím neuvěřitelně spletitým dějem vůbec nesouvisí.
Tradiční předvánoční setkávání dětí určené jednotlivým třídám mateřských a základních škol proběhne od 18. do 21. prosince.
Během třičtvrtěhodinového hudebního workshopu se dětem budou věnovat lektorky filharmonie Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková; na programu jsou tradiční i méně známé koledy a říkadla,
hudební hra na tělo a na orffovské nástroje, vytvoření malého orchestru a práce s hudební pamětí. Obsah a náročnost programu se přizpůsobuje vyspělosti dětí a požadavkům jejich pedagogů. Bližší informace získáte u Kristýny Drášilové (e-mail kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz, telefon 608 944 916).

wě) a jednou déčko – s Vltavou, Beethovenovou Osudovou a s Novosvětskou (v Kjótu na závěr zájezdu).
Po této velké a složité zahraniční exhibici budou ostatní zájezdy
vlastně jen jednotlivými, byť významnými výpady do blízkého zahraničí. O vídeňském je řeč už v úvodním rozhovoru s Daviesem,
8. června bude Norbert Pfafflmeyer řídit Brahmse, Mozarta a Dvořáka
v Badenu, 7. července šéf Davies Brahmse, Kabeláče a vlastní orchestraci Dvořákových Maličkostí v Hudebním týdnu Meiringen
(Švýcarsko) a 17. srpna Bijan Khadem-Missagh Mendelssohnův Sen
noci svatojanské, Pastorálku a Vltavu na svém festivalu Allegro Vivo
v Hornu.
Své milé posluchače upozorňujeme, že si mohou tištěný program každého našeho brněnského koncertu několik dní před jeho konáním přečíst nebo stáhnout z www.filharmonie-brno.cz.

24. reprezentační ples Filharmonie Brno se koná v sobotu
26. ledna 2019 od 19:00 hodin v prostorách Besedního domu.
K tanci i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdirigenta
Dennise Russella Daviese, Salonní orchestr Brno, Jazz Archiv a Cimbal Classic. Moderuje Martin Sláma, člen činohry Národního divadla
Brno. Pořádá ZO Unie orchestrálních hudebníků ve spolupráci s vedením Filharmonie Brno. Vstupenky ve filharmonickém předprodeji na
Besední ulici od pondělí 26. listopadu.
Třínedělní turné po Japonsku (7.–25. února 2019) je hlavní
zájezdovou akcí sezony. Obsáhne jedenáct koncertů v devíti městech
(v Tokiu se hraje třikrát); Leoš Svárovský v nich bude dirigovat čtyři
různé pořady: pětkrát áčko s Vltavou, Dvořákovým cellovým koncertem (sólista Matthew Barley) a Novosvětskou, čtyřikrát béčko výlučně
s Čajkovským – Polonézou z Oněgina, klavírním koncertem (sólista
Aljoša Jurinić) a Patetickou, jednou céčko, jímž je Má vlast (v Kanaga-
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