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Olomouc 16. června 2020 

Moravská filharmonie zahraje 18. 6. živě na olomouckém 

Horním náměstí 

Konečně naživo! Takový název nese open-air koncert Moravské filharmonie Olomouc, 

která se jím pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Kleckera vrací v plné síle před olomoucké 

publikum. Koncert se uskuteční na Horním náměstí ve čtvrtek 18. června od 19.00 hodin 

a bude volně přístupný. Milovníci hudby a návštěvníci města se mohou těšit na ryze český 

program: slavnostní pochod V nový život Josefa Suka, Vyšehrad a Vltavu z cyklu 

symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany a II. a IV. větu z Novosvětské symfonie 

Antonína Dvořáka. Koncertem pro širokou veřejnost orchestr současně oslaví 75. výročí 

svého založení.  

První koncert Moravské filharmonie (tehdy ještě pod názvem Městský symfonický orchestr) se 

konal téměř přesně před 75 lety. „Jako úplně první skladba nově založeného orchestru zazněla 

26. května 1945 Smetanova Má vlast, cyklus symfonických básní inspirovaný českými 

pověstmi a krajinou,“ uvádí Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc, a dodává, 

„proto jsme ji v programu koncertu, kterým oslavujeme jubileum Moravské filharmonie a 

zároveň se po vynucené pauze vracíme zpět před naše publikum, nemohli opomenout.“ 

Posluchači tak příští čtvrtek uslyší známé tóny Vyšehradu a Vltavy.  

Významným dílem české národní hudby je rovněž slavnostní pochod V nový život Josefa Suka, 

jejž skladatel zkomponoval v roce 1919 v reakci na politické události a společenské změny 

související se vznikem Československa. Sukovým pochodem V nový život mimo jiné zahájil na 

začátku letošní abonentní sezony nový šéfdirigent Moravské filharmonie Jakub Klecker své 

působení na tomto postu.  

Open-air koncert bude zakončen II. a IV. větou ze Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ 

od Antonína Dvořáka. Ve světovém kontextu nejpopulárnější Dvořákovo dílo vzniklo ve 

Spojených státech amerických, kde skladatel po dobu tří školních roků zastával post ředitele 

konzervatoře. V symfonii zužitkoval své dojmy z nového prostředí, současně v ní však rezonuje 

i nostalgická touha po české domovině. Dvořákova díla byla vždy nedílnou součástí 

dramaturgických plánů Moravské filharmonie – a jeho skladby budou návštěvníky koncertů 

provázet i v průběhu jubilejní 75. sezony.     

Program:   

Josef Suk: V nový život op. 35c, slavnostní pochod 

Bedřich Smetana: Má vlast (cyklus symfonických básní): Vyšehrad, Vltava  

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“: II. Largo, IV. Allegro con fuoco 
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Více informací o Moravské filharmonii Olomouc 

Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům 

v České republice. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české i světové 

hudební scény. Za dobu své existence si Moravská filharmonie Olomouc vytvořila mimořádně 

rozsáhlý a rozmanitý repertoár: věnuje se především klasickému symfonickému repertoáru, 

propaguje však i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 

250 novinek. Moravská filharmonie Olomouc má bohatou diskografii a vystupuje na 

významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je ale kulturní 

institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života 

v Olomouci a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival 

Olomouc. Mezi její činnosti patří také řada vzdělávacích aktivit pro děti a mladé lidi. 

 

Tisková zpráva v elektronické podobě a fotografie jsou ke stažení zde: 

https://www.mfo.cz/promedia 

 

Kontakt pro média: 

Moravská filharmonie Olomouc: 

Andrea Pitronová | E: a.pitronova@mfo.cz | T: (+420) 731 613 614 
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