SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY 2017
14. ročník velikonočního hudebního festivalu
1. 4. – 16. 4. 2017
1. koncert: sobota 1. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 550 / 500, příst. 250

Slavnostní zahajovací koncert
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Jitka Hosprová – viola
Filip Bandžak – baryton
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr
Světoznámé instrumentální skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha či Karla Stamice,
árie Georga Friedricha Händela a Wolfganga Amadea Mozarta v podání jednoho z největších
pěveckých talentů současnosti zazní na zahájení festivalu v Kapli Zjevení Páně.
2. koncert: neděle 2. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250

České trio ve Smiřicích
Dana Vlachová – housle
Miroslav Petráš – violoncello
Milan Langer – klavír
Jaroslav Svěcený – průvodní slovo
České trio je špičkovým tuzemským komorním souborem s mezinárodním renomé. Jeho historie
vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména.
Jeho členy jsou vynikající osobnosti českého koncertního i pedagogického života. V rámci jejich
prvního vystoupení na smiřickém festivalu zazní nejkrásnější díla českých a světových autorů pro
toto obsazení, včetně slavných trií Bedřicha Smetany a Johannesa Brahmse.
3. koncert: středa 5. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 350 / 300, příst. 250

Čarovné tóny ve smiřické kapli
Julie Svěcená – housle
Václav Mácha – klavír
Julie Svěcená je nastupující českou houslovou nadějí. Studentka Royal Academy of Music v Londýně
a laureátka významných mezinárodních soutěží se po delší odmlce vrací na své oblíbené pódium.
S kolegou, kamarádem a vynikajícím klavíristou Václavem Máchou připraví návštěvníkům tohoto
koncertu večer plný strhujících skladeb několika staletí.
4. koncert: čtvrtek 6. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250

Ve znamení zpěvu a varhanních píšťal
Petra Froese – soprán
Michaela Káčerková – varhany
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Lahodně znějící varhany z roku 1763 rozezní výborná česká interpretka Michaela Káčerková, která
se postará spolu se sopranistkou Petrou Froese a houslistou Jaroslavem Svěceným o dramaturgicky
originální a v tomto obsazení premiérový festivalový večer.

5. koncert: sobota 8. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250

Virtuosní seance ve Smiřicích
Eva Garajová – mezzosoprán
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Miroslav Sekera – klavír
Zdeňka Žádníková Volencová – umělecký přednes
To nejlepší z české i světové písňové, operní a klavírní tvorby představí jedna z nejlepších
současných mezzosopranistek Eva Garajová a skvělý klavírista Miroslav Sekera, který byl již v dětství
díky svým hudebním schopnostem vybrán do role malého W. A. Mozarta ve filmu Amadeus režiséra
Miloše Formana. Celý večer propojí svým nápaditým uměleckým přednesem výborná česká herečka
Zdeňka Žádníková Volencová.
6. koncert: neděle 9. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250

Svátek kytary ve Smiřicích
Slavnostní koncert k 92. narozeninám nestora českých kytaristů prof. Jiřího Jirmala.
prof. Jiří Jirmal – kytara
Miloslav Klaus – kytara
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Koncert pro všechny vyznavače kytary! Nestor českých kytaristů a bezpochyby nejvýznamnější český
pedagog moderní doby, profesor Jiří Jirmal, představí spolu se svým vynikajícím žákem Miloslavem
Klausem vlastní skladby, které překračují pomyslné hranice klasické hudby. Zazní však i originální
kompozice houslisty a kytaristy v jedné osobě – Niccola Paganiniho!
7. koncert: středa 12. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 600 / 550, příst. 250

Jaroslav Svěcený & Cigánski diabli (SK)
Zbrusu nový program světoznámého slovenského orchestru Cigánski diabli (Gipsy Devils) a houslisty
Jaroslava Svěceného! Dlouholetý projekt dostává další rozměr a nabídne strhujícím způsobem
interpretovanou romskou, etnickou a klasickou hudbu ve vynikajících aranžích dnes již legendárního
krále cimbálu Ernesta Szarközyho.
8. koncert: čtvrtek 13. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250

Svátek jihoevropské a jihoamerické hudby
Ladislav Horák – akordeon
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Markéta Laštovičková – akordeon
Alfred Strejček – umělecký přednes
Temperamentní hudba napříč dvěma světadíly! Pokud se řekne „tango“, tak se všem milovníkům
tohoto žánru okamžitě vybaví jméno argentinského skladatele a instrumentalisty Astora Piazzolly.
Tento večer však zazní mnohem více – v zajímavé kombinaci zvuku dvou akordeonů a houslí
uslyšíme světoznámé i v našich luzích a hájích zřídkakdy uváděné skladby z tvůrčích dílen řady
renomovaných skladatelů. Mimořádné a mnohdy tematicky překvapivé informace a texty zazní
v podání majitele charizmatického hlasu Alfreda Strejčka.

9. koncert: sobota 15. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250

Hudební a herecké Velikonoce ve Smiřicích
Markéta Mátlová – soprán
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Pavel Svoboda – varhany
Miroslav Táborský – umělecký přednes
Sobotní velikonoční večer bude opravdu slavnostní, mimořádný a pestrý – představí se jeden
z nejlepších varhaníků současnosti Pavel Svoboda, renomovaný a skvělý český herec Miroslav
Táborský, podmanivý soprán Markéty Mátlové a mistrovské housle z 19. století zazní v široké paletě
stylových rejstříků.
10. koncert: neděle 16. 4. 2017 od 19 hodin

vstupné: Kč 550 / 500, příst. 250

Slavnostní závěrečný koncert
Kühnův dětský sbor
prof. Jiří Chvála – sbormistr
Jaroslav Svěcený – housle
Vynikající a světoznámý Kühnův dětský pěvecký sbor spolu se svým sbormistrem, profesorem Jiřím
Chválou, poprvé ve Smiřicích! Spojení překrásných dětských hlásků a nádherných skladeb vytvoří
neopakovatelnou velikonoční atmosféru na závěrečném večeru 14. ročníku festivalu Smiřické svátky
hudby.

DOPROVODNÁ AKCE
Výstava výtvarníka a grafika Martina Manojlína.

Změna programu vyhrazena.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 5. 12. 2016. Rezervace prostřednictvím e-shopu na
stránkách www.festival.mestosmirice.cz bude spuštěna úderem půlnoci z neděle 4. na pondělí
5. 12. 2016.
Předprodej zajišťuje Kulturní středisko Dvorana s.r.o., tel. 602 316 525,
e-mail: kultura@mestosmirice.cz.

