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Vážení abonenti,
milí příznivci Moravské filharmonie,
dámy a pánové,

přestože se může zdát, že by 
nadcházející 76. koncertní sezona 
mohla či měla být jakýmsi okolnost-
mi vynuceným reparátem té právě 
uplynulé, není tomu tak.

Dlouho připravovaný koncept 
sezony 2021/2022 jsme výrazněji 
neměnili, přesto se nám však do něj  
podařilo včlenit řadu neuskutečně-
ných programů, na které jsme se tě-
šili nejen my uvnitř MFO, ale věřím,  
že i vy – abonenti a posluchači naše-
ho orchestru. Zároveň s novou sezo-
nou přinášíme některé dílčí novinky 
a inovace, které posunou nabídku 
Moravské filharmonie pro kulturní 
veřejnost v Olomouci i mimo ni 
opět o něco kupředu. Tyto plány by 
samozřejmě nebyly uskutečnitelné 
bez neustálého posouvání orchestru 
samotného, ať už jde o pomyslnou 
laťku kvality, nebo šíři a nezastupi-
telnost kulturních služeb, které se 
od něj očekávají.

Proměna konceptu řady P, která 
se promítla už do uplynulé sezony, 
nová místa konání koncertů v řadě 
K či zcela nový cyklus jarních kon-
certů ve spolupráci s JAMU a HAMU 
mají za cíl jediné – pružně reagovat 
nejen na očekávání a přání publika, 

ale také na současné hudební tren-
dy. I díky tomu můžeme přinášet 
kvalitní kulturní zážitky. Zcela nově 
vystavěné programy v koncertních 
řadách A/R, K a do značné míry 
i v řadě M pak vytvářejí a nabízejí 
vám, posluchačům, nové atraktivní 
příběhy a zážitky z prožitku hudby.

Nadcházející 76. koncertní sezona 
je tak z podstatné části zcela nová. 
A my v MFO jsme přesvědčeni,  
že zase o něco lepší a atraktivnější. 
Osvědčený několikačlenný tým 
v čele s dramaturgyní Ivanou Kalina 
Tabak, šéfdirigentem Jakubem 
Kleckerem a hlavním hostujícím 
dirigentem Christianem Knüselem 
pro vás sestavil programovou 
nabídku, která by bezesporu slušela 
jakémukoliv symfonickému orchest-
ru evropské úrovně. Jsem velmi rád, 
že z jejího hudebního bohatství se 
bude moci těšit veřejnost právě zde 
v Olomouci. Věřím, že ji oceníte  
a že se díky tomu budeme po 
celou následující sezonu v Redutě 
setkávat.

Přeji vám mnoho nezapome-
nutelných zážitků na koncertech 
Moravské filharmonie – a nám všem 
pak společně, ať si celou 76. koncert-
ní sezonu ve zdraví užijeme!

Jonáš Harman
ředitel MFOfo
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Vážení a milí posluchači,
 
dostává se vám do rukou progra-
mová brožura 76. koncertní sezony 
2021/2022. S každým novým rokem 
se snažíme o pestřejší a vyváženější 
dramaturgii, díky které budeme 
moci rozvíjet umělecké kvality 
orchestru a zároveň našim poslu-
chačům přinášet spoustu nových 
hudebních zážitků. Čekají nás 
večery plné krásné hudby v podání 
skvělých členů Moravské filharmo-
nie, špičkových sólistů i dirigentů 
světového renomé.

Dovolte mi krátké ohlédnutí  
za uplynulou 75. koncertní sezonou. 

Půlkulaté výročí, které mělo být 
významnou etapou v historickém 
vývoji našeho orchestru, přerušila 
během října podzimní vlna pande-
mie. Netřeba zdůrazňovat, že výraz-
ně zasáhla do fungování orchestrů 
u nás i po celém světě. Zpětně 
oceňuji odhodlání celého našeho 
filharmonického týmu, že jsme na 
neočekávanou situaci nerezignovali 
a pravidelně pro vás připravovali 
on-line koncerty, které nám všem 
vzájemně dodávaly energii, naději 
a pocit soudržnosti při překonává-
ní tohoto těžkého období. A vám, 
našim posluchačům, jsme mohli být 
nablízku alespoň touto formou.

On-line koncerty nemohou v žád-
ném případě nahradit živé setkávání 
v koncertním sále Reduty. Nezbývá 
než doufat a věřit, že s novou sezo-
nou bude vše tak, jak má být.

Všichni netrpělivě očekáváme 
okamžik, kdy vás budeme moci opět 
přivítat v hledišti. Společně zase 
prožijeme večery plné nezapome-
nutelné hudby a vy nás odměníte 
srdečným potleskem.

Moc nám chybíte, naši milí poslu-
chači! Těšíme se na vás!
 
V úctě Váš
Jakub Klecker
šéfdirigent MFO
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Vážení přátelé,

Moravská filharmonie Olomouc, 
která po dlouhé desítky let tvoří 
jeden z hlavních pilířů olomouckého 
kulturního života, vstupuje do  
76. sezony. Instituci s touto dlouhou 
tradicí ze srdce přeji, aby to byla 
příjemnější a klidnější sezona než  
ta předchozí.

Před rokem, když jsme si teprve 
zvykali na omezení plynoucí z dříve 
neznámé epidemiologické situace, 
jsme věřili, že to bude záležitost 
několika málo měsíců. Nakonec tyto 
neblahé vnější okolnosti pozna-
menaly prakticky celou uplynulou 

sezonu nejen filharmonie,  
ale i dalších olomouckých kultur-
ních institucí. Odkládání a rušení 
koncertů a dalších vystoupení se 
stalo skoro normou.  

Velmi přeji jak členům Moravské 
filharmonie Olomouc, tak i jejím 
posluchačům a věrným příznivcům, 
aby 76. sezona přinesla především 
krásné koncerty, společné umělecké 
zážitky a radost z hudby. Příznivcům 
přeji, aby jedinou starostí, kterou 
budou muset řešit, bylo vybírání, 
zda půjdou na ten či onen koncert, 
a našim hudebníkům přeji, aby se 
konečně mohli opět setkávat při 
živých koncertech se svým publi-
kem, tak jak to k působení velkého 
hudebního tělesa od nepaměti patří. 
Společné prožitky kouzla vtělené-
ho do hudebních tónů totiž žádné 
online koncerty a další distanční 
aktivity při nejlepší vůli nenahradí.

Milí přátelé, ať je tedy ta nová 
sezona opravdu vydařená, umělecky 
plodná – a hlavně zase taková, jak 
byli všichni po desítky let zvyklí. 
Přeji mnoho sil a energie olomouc-
ké kultuře – Moravské filharmonii 
Olomouc zvlášť!

Miroslav Žbánek
primátor statutárního města Olomouce
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Dramaturgická úvaha

Rozeznít struny tvůrčí umělecké 
duše dokážou různé vnitřní bouře 
a také dojmy reflektující inspirativ-
ní vjemy z bezprostředního okolí 
či vzdálených končin. Nezřídka 
v hudební mluvě mnoha skladatelů 
převládají vlivy podmíněné jejich 
původem a s ním úzce propojenou 

dlouholetou zkušeností vytvářející 
pocit sounáležitosti i osobní identifi-
kace s místními tradicemi a kultur-
ním milieu. Na příkladu mladého 
Bohuslava Martinů a jeho okouzlení 
francouzskou hudbou však lze vidět 
další možné umělecké cesty – jak se 
jisté vzdálené lákadlo či nečekaný 
magický impulz prostřednictvím již 
existujících artefaktů stane směrem 
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tvůrčího uvažování autora hudby. 
Inspirací k tvorbě děl vznikajících 
pod silným vlivem nově poznaného 
zase často bývá cestování a se-
znamování se s novým kulturním 
i přírodním prostředím; vskutku 
krásnou ukázkou jsou nejznámější 
symfonie německého skladatele 
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho – 
Skotská a Italská.

Naším přáním je vydat se společ-
ně s vámi, naším věrným publikem, 
prostřednictvím hlavních koncert-
ních programů na „hudební cesty“ 
Moravské filharmonie. Prozkoumat 
a naplno prožít magické působení 
genia loci jednotlivých kulturních 
prostředí, a to za účasti špičkových 
interpretů – sólistů a dirigentů 
z různých koutů světa. Společně se 
přesvědčíme o jedinečnosti české 
hudební fantazie, zahloubáme se do 
záhadných anglických příběhů nebo 
se necháme strhnout vášní maďar-
ského folkloru.

Dalším výjimečným koncertním 
celkem je naše komorní řada, jejíž 
čtyři hudební produkce se uskuteční 
v krásných prostorách Slavnostního 
sálu Klášterního Hradiska a Husova 
sboru v provedení různorodých 
komorních ansámblů Moravské 
filharmonie. Rozmanitý program ob-
sahující díla všech slohových období 
od baroka po hudbu soudobou vám 

členové našeho orchestru představí 
společně s vynikajícími interpre-
ty Radkem Baborákem, Vilémem 
Veverkou, Hanou Kotkovou 
a Jurajem Čižmarovičem, jejichž 
umělecká vyspělost dosáhla takové 
úrovně, že v rámci jediného koncer-
tu dokážou měnit role – zářit pod 
světlem reflektorů jako sólisté a bez-
prostředně poté držet dirigentskou 
taktovku či se stát součástí komor-
ního ansámblu. 

Moravská filharmonie hraje již tři 
čtvrtě století zejména pro vás – naše 
drahé diváky v Olomouci, a právě 
proto se těšíme, že vám v rámci 
koncertní řady P v letošní sezoně 
nabídneme světové premiéry a také 
nejznámější „hity“ klasické hudby 
s takovými světovými interprety, 
jako je legendární houslista Václav 
Hudeček či světový trumpetista 
Gábor Tarkövi. Jsme také rádi,  
že společně s vámi budeme moci 
oslavit nejvýznamnější svátky v roce 
a že si společně užijeme i hudbu 
filmovou, muzikálovou či lidovou.

V této nelehké době vám přeji 
pevné zdraví a pozitivní mysl – a už 
se velmi těším, že se brzy opět se-
tkáme v naší krásné Redutě. 

Ivana Kalina Tabak
dramaturgyně MFO
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Moravská filharmonie Olomouc 
patří k předním a nejstarším sym-
fonickým orchestrům v České re-
publice. Sídlí v historické metropoli 
Moravy a v září 2021 otevře svoji již 
76. koncertní sezonu. Po celou dobu 
svého působení funguje nezastu-
pitelně jako centrum hudebních 
aktivit v kraji.

Moravská filharmonie Olomouc 
vznikla ihned po skončení války, 
dne 26. května 1945, a během vývoje 
se na její umělecké formaci podí-
lely významné osobnosti české 
i světové hudební scény. Za všechny 
jmenujme například dirigenty Otto 
Klemperera a Václava Neumanna, 
houslisty Josefa Suka a Gidona 
Kremera či violoncellistu Pierra 
Fourniera. Za dobu své existence 
si Moravská filharmonie Olomouc 
vytvořila mimořádně rozsáhlý 
a rozmanitý repertoár. Věnuje se 
především velkým tvůrcům světové 

Profil orchestru

hudby 19. a 20. století, propaguje 
však i soudobou českou a světovou 
hudební tvorbu, o čemž svědčí i pra-
videlné a časté uvádění nových děl 
v jejich premiéře. Orchestr se rov-
něž řadí k autentickým interpretům 
klasiků české národní hudební kul-
tury: Antonína Dvořáka, Bedřicha 
Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava 
Martinů.

Moravská filharmonie má bohatou 
diskografii a vystupuje na význam-
ných mezinárodních hudebních 
festivalech doma i v zahraničí. 
Především je ale kulturní institucí, 
která se zásadní měrou podílí na 
organizaci uměleckého a koncertní-
ho 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.
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Oldřich Schnabl,
ambasador MFO, olomoucký výtvarník, 
grafik a designér, člen Unie výtvarných 
umělců Olomoucka, Unie výtvarných 
umělců České republiky a Klubu  
konkretistů KK3 v Hradci Králové

„Koncertní sezona, výstavní plány 
galerií, programy divadelních pre-
miér byly na podzim loňského roku 
připraveny. Koncertní sály, galerie 
a divadla však zůstaly zavřené, 
pódia, zkušebny a výstavní pro-
story zůstaly opuštěné. Naděje na 
obnovení kulturního života se stala 
beznadějí. Touha po nenaplněných 
plánech, navzdory všem omezením, 
byla impulsem pro náhradní řešení. 
Jediným způsobem, jak se přiblížit 
ke svému obecenstvu, se stal pře-
devším internet. Mnoho sólových 
interpretů nabídlo svým přízniv-
cům svá vystoupení z domova, 
uskutečnili svá vystoupení ve velmi 
omezených prostorách, ale lidem 
udělali velkou radost. Ve venkovních 
prostorách domovu důchodců, na 
nádvořích nemocnic vystupovali 

umělci, aby přinesli povzbuzení 
a poděkování za vyčerpávající práci 
zdravotníků. Postupně se mohly 
připravovat přenosy z koncertních 
sálů, kdy posluchačům byla dána 
možnost účastnit se koncertů ales-
poň přes obrazovku. Muzea a galerie 
vytvářely videa, která přibližo-
vala divákům uzavřené expozice, 
nainstalované výtvarné výstavy 
a zprostředkovávala i komentované 
prohlídky vystavených děl výtvar-
ných umělců.

Velice si cením spolupráce 
Moravské filharmonie Olomouc 
s Unií výtvarných umělců 
Olomoucka, která nabídla videozá-
znamy z výstav, které jsme nemohli 
navštívit a které byly obohaceny 
hudbou interpretovanou orches-
trem MFO. Opět se ukázalo, jak si 
je výtvarné umění s hudbou blízké. 
Věřím, že připravená letošní vý-
stava výtvarníků UVUO v předsálí 
Reduty již bude vítat návštěvníky 
koncertů MFO bez omezení. Budou 
to chvíle slavnostního návratu 
k hudbě i výtvarnému umění. Umění 
je bohatstvím a živou vodou pro 
mnoho z nás. Dává nám sílu překo-
návat naše těžké chvíle. S uměním 
se stáváme bohatí a šťastní. Díky za 
umění, které nás obklopuje.“
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I. housle
Antonín Hradil 
koncertní mistr
Vít Mužík 
koncertní mistr
Jakub Látal 
zástupce koncert. mistra
Vojtěch Petržík 
Helena Hradilová
Lenka Černínová
Marta Sovová
Niaz Zajni
Jitka Pluháčková 
Liliana Balcaříková
Milan Miech 
Miroslava Doležalová

II. housle
Igor Kopyt
Michal Mareš
Petra Hánová 
Alena Hanousková
Martina Fischerová
Josef Vláčil
Monika Pospíšilová 
Vladimíra Grenerová
Helena Doležalová
Marie Zavadilíková 
Eva Hányšová
Jindřich Novotný
Miroslava Vážanská
Veronika Navrátilová

Členové orchestru

Violy
Pavel Hána
Dominika Mužíková 
Václav David
Jitka Svačinová 
Jiří Sova
Evženie Březinová 
Martin Mališ
Gabriel Pavlík
Kangkang Sun
Lucie Vinklerová 

Violoncella
Vilém Petras 
koncertní mistr
Matyáš Keller 
zástupce koncert. mistra
Eliška Vláčilová
Jiří Fajkus 
Ludmila Bubeníčková
Jaroslava Petrová 
David Kostrhon 
Marie Dorazilová

Kontrabasy
Luděk Zakopal
Pavel Harnoš 
Jakub Sobotka 
Miroslav Tomeček 
Dalibor Teimer 
Kateřina Chutná
Milan Indrák
Danijel Radanović

Flétny
Petr Hladík
Markéta Soldánová
Eliška Honková
Marta Korduljak 
Aneta Herková
Radana Přikrylová 

Hoboje
Magdaléna Moníková 
Franková
Jan Kučera 
Gabriela Kummerová 
Iveta Trojanová 

Klarinety
Aleš Janeček 
Lukáš Broda 
Tomáš Kuzník 
Vojtěch Pospíšil 
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Fagoty
Jan Dvořák 
Martin Kostelecký 
Zdeněk Škrabal
Petra Malá 

Lesní rohy
Martin Paulík 
Radek Hřiba
Oldřich Bartík 
Martin Kalivoda 
Milan Křeháček 
Chisako Bunya 

Trubky
Ondřej Moťka
Stanislav Bartošek 
Alena Fojtů
Ladislav Pavluš 
Kryštof Neduchal 

Trombony
Miroslav Tutko 
Pavel Balcařík
Miriam Wallich
Jan Pátek
Dalibor Procházka 

Tuba
Radim Černín

Tympány,  
bicí nástroje
Ladislav Bilan
Vlastimil Oulehla 
Emil Machain
Veronika Kamasová 
Zuzana Mečárová 

Harfa
Anastázie Tomečková 

Klávesové 
nástroje
(externisté)

Lucie Kaucká
Karel Martínek

Umělecká  
rada MFO
Aleš Janeček  
předseda

Antonín Hradil 
zástupce z řad  
koncertních mistrů

Pavel Hána, Jakub 
Látal, Luděk Zakopal 
zástupci z řad členů 
smyčcových skupin 
a harfy

Petr Hladík, Magdaléna 
Moníková Franková 
zástupci z řad členů  
dechových skupin 
a bicích

Radim Černín 
zapisovatel
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Šéfdirigent

Jakub Klecker
Brněnský rodák, který na HAMU 
v Praze studoval pod vedením Jiřího 
Bělohlávka a Tomáše Koutníka, 
vstupuje s Moravskou filharmonií  
do své třetí koncertní sezony.

Významnou část Kleckerovy umě-
lecké činnosti vždy tvořila operní 
tvorba. S tuzemskými divadelními 
soubory v Brně, Ostravě, Praze 
i jinde nastudoval a dirigoval téměř 
šedesát operních titulů. Od roku 
2004 je kmenovým dirigentem sou-
boru Janáčkovy opery Národního 
divadla Brno, na čas se stal také 
jeho šéfdirigentem. V letech 2015–
2020 působil na pozici hudebního 

ředitele opery Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě, kde 
provedl několik vzácně uváděných 
titulů – operu-film Tři přání aneb 
Vrtkavosti života Bohuslava Martinů, 
Šostakovičovu Lady Macbeth 
Mcenského újezdu či Osud Leoše 
Janáčka, který byl také zaznamenán 
Českou televizí a Českým rozhla-
sem. V rámci oslav 100. výročí od 
založení ostravského divadla premi-
éroval v říjnu 2019 novou inscenaci 
Dvořákovy Rusalky.

Jakub Klecker také pravidelně 
spolupracuje s Národním divadlem 
v Praze, kde uvedl mj. Figarovu 
svatbu, Carmen či Příhody lišky 
Bystroušky. Hostoval ve Státním 
divadle v Norimberku, je prvním 
dirigentem, který na Arabském 
poloostrově (konkrétně v Ománu) 
uvedl v roce 2014 Dvořákovu 
Rusalku, a v roce 2017 debutoval 
s Mozartovou operou Figarova svat-
ba v polské Vratislavi.

Vícekrát – a často i pravidelně – 
hostoval u většiny symfonických 
orchestrů v České republice a na 
Slovensku. V letech 2007 a 2009 
vedl Filharmonii Brno na koncert-
ním turné po Japonsku. Vystupoval 
rovněž na předních hudebních 
festivalech, jako je Pražské jaro, 
Smetanova Litomyšl, Janáček Brno, 
Svatováclavský hudební festival  
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či Rheingau Musik Festival 
(Německo). Často spolupracoval 
také s Mora-vskou filharmonií. 
V roce 2015, v pouhých 33 letech, 
absolvoval právě s naším orches-
trem svůj celkově tisící koncert, 
a to na festivalu Petra Dvorského 
v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Jakub Klecker se v roli šéfdirigenta 
Moravské filharmonie uvedl hned 
1. září 2019. Stalo se tak na jednom 
z nejvýznamnějších koncertních 
pódií světa – ve Zlatém sále ví-
deňského Musikvereinu. Společně 
s orchestrem provedli ryze klasicist-
ní, „vídeňský“ program se skladbami 
W. A. Mozarta a L. van Beethovena 
a sklidili úspěch u posluchačů i od-
borné veřejnosti.

Sezonu 2019/2020 otevřel Jakub 
Klecker v Olomouci s Moravskou 
filharmonií a koncertním mis-
trem violoncell České filharmonie 
Václavem Petrem, a to zahajovacím 
koncertem, který snímal Český roz-
hlas. V uplynulé jubilejní sezoně se 
dirigentsky i dramaturgicky podílel 
na on-line koncertech, na nichž 
vystoupili vedle Moravské filharmo-
nie špičkoví umělci (houslista Jan 
Mráček, cembalista Martin Hroch, 
trumpetista Ondřej Moťka, hobojis-
ta Vilém Veverka a další).

Jakub Klecker žije s rodinou 
v Brně, kde již od roku 2015 vyučuje 

dirigování orchestru na Hudební 
fakultě JAMU. Řadu let je spojován 
i s Kantilénou, brněnským sborem 
dětí a mládeže při Filharmonii Brno, 
ve které začínal jako zpěvák. V po-
sledních 15 letech vedl těleso jako 
umělecký ředitel a hlavní sbormistr. 
S Kantilénou vystoupil na více než 
400 koncertech a získal řadu mezi-
národních ocenění na prestižních 
sborových soutěžích. 

Dirigent se schopností „neoby-
čejně precizní práce s orchestrem 
při výstavbě hudebního díla“. To je 
slovy odborné kritiky dlouhodobě 
vyzdvihovaná vlastnost Jakuba 
Kleckera, jednoho z nejvýraznějších 
dirigentů své generace. Je pověstný 
svým optimismem a energií, jež  
oceňují nejen hudebníci a sólisté,  
se kterými spolupracuje, ale zejmé-
na posluchači a návštěvníci jeho 
koncertů.
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19. září 2021

M1 (Dvořák: Svatá Ludmila)

17. října 2021

M2 (Martinů, Beethoven)

27. října 2021

M3/C1 (Liška, Hapka)

2. a 3. prosince 2021

A3/R2 (Martinů, Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy)

10. prosince 2021

C2 (Hradišťan & Jiří Pavlica)

Koncerty šéfdirigenta MFO  
v 76. sezoně
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1. ledna 2022

M6 (Smetana, Dvořák, Verdi, Delibes, Gounod, 
Nedbal, Strauss ml., Offenbach)

17. února 2022

P3 (Benda, Bach, Saint-Saëns, Ravel, Sarasate, Dvořák)

3. března 2022

A6 (Suk, Novák, Martinů)

24. a 25. března 2022

A7/R4 (Stravinskij, Ravel, Berlioz)

28. dubna 2022

A8 (Dvořák, Lang, Gershwin)
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Hlavní hostující dirigent

Christian Knüsel
Švýcarský dirigent Christian Knüsel 
je hlavním hostujícím dirigentem 
Moravské filharmonie Olomouc 
od koncertní sezony 2020/2021. 
Zdejšímu publiku se poprvé předsta-
vil v březnu 2019, kdy dirigoval díla 
Mozarta, Haydna a Čajkovského. 
Vyrostl v Basileji v hudebně založe-
né rodině a vedle oboru dirigování 
orchestru vystudoval také hudební 
vědu a filozofii. Ještě předtím se vě-
noval studiu hry na trubku – a jako 
sólotrumpetista se mimo jiné uplat-
nil v orchestru Tonhalle Curych  
či Novém orchestru Basilej (Neues 
Orchester Basel), v jehož čele jako 
šéfdirigent a umělecký vedoucí stojí 
od roku 2012.

Pod vedením Christiana Knüsela 
se tento basilejský orchestr, jenž 
se skládá převážně z mladých 
hudebníků, profiloval jako těleso 
s inovativním přístupem k drama-
turgii a diváckému zážitku. V pozici 
šéfdirigenta navázal řadu zajíma-
vých spoluprací a zavedl mimo jiné 
nový koncertní formát, kdy se vedle 
skladeb zvolených abonenty uvádějí 
zcela nová díla ve světové premiéře, 
která však mají k diváky oblíbené 
skladbě přímý vztah. V roce 2014 
vyhrál s Novým orchestrem Basilej 
na soutěži festivalu Murten Classics 
první cenu a v roce 2018 mu byla  
za mimořádný přínos při umělec-
kém rozvoji tohoto tělesa udělena 
zvláštní cena Nadace Marianne 
a Curta Dienemannových.

Christian Knüsel dirigoval 
symfonické orchestry v mnoha 
evropských zemích, ve Švýcarsku 
pak spolupracoval například 
s Lucernským symfonickým orches-
trem, Symfonickým orchestrem  
Biel-Solothurn či se souborem 
Collegium Musicum Luzern. 
Jako asistent dirigenta půso-
bil u významných hudebních 
těles: Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam, lipské-
ho Gewandhausorchesteru 
nebo Berlínských a Vídeňských 
filharmoniků.
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30. září a 1. října 2021 

A1/R1 (Fibich, Brahms, Knüsel, R. Strauss)

13. ledna 2022

A4 (Moniuszko, Kabalevskij, Rachmaninov)

7. dubna 2022

P4 (Vivaldi, Moťka, Musorgskij/Ravel)

13. dubna 2022

M7 (R. Keiser / J. S. Bach)

Koncerty hlavního hostujícího  
dirigenta MFO v 76. sezoně
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Koncertní řada A
Velký symfonický 
cyklus

Koncerty se konají 
ve čtvrtek od 19.00 
v Redutě.

Hudební cesta kolem světa za osm 
dní. Během osmi večerů poznáte, 
jak se do hudby promítá místo, 
kde se zrodila. Specifika prostředí, 
kulturní rozdíly, vliv klimatu, jídlo, 
náboženství i temperament jsou 
veličiny, které se zřetelně odrážejí 
v kompoziční i interpretační tradici. 
Staňte se hudebními degustátory 
a vychutnejte si kompozice 
německých, maďarských, italských, 
ruských nebo amerických autorů. 
Uslyšíte také, jak Čecha ovlivnil 
německý romantismus, jak to zní, 
když německý skladatel najde 
inspiraci v Maďarsku, nebo jak Polák 
chápe širokou ruskou duši.

28
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Zsolt Hamar

Christian Knüsel 

Yoon-Hee Kim

Nino Gvetadze
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A2

Když promluví vášeň. 
Strhující inspirace 
maďarským folklórem 
György Ligeti
Lontano

Ludwig van Beethoven
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 
G dur op. 58

Ernő Dohnányi
Symfonické minuty op. 36 

Zoltán Kodály
Tance z Galanty

11. 11. 2021
Nino Gvetadze – klavír
Zsolt Hamar – dirigent

A1

Síla německého 
romantismu 
v průběhu času
Inaugurační koncert hlavního 
hostujícího dirigenta 

Zdeněk Fibich
Šárka op. 51, předehra k opeře 

Johannes Brahms
Koncert pro housle a orchestr  
D dur op. 77

Alfred Knüsel 
světová premiéra skladby 
objednané Moravskou filharmonií 
Olomouc 

Richard Strauss
Růžový kavalír, suita z opery  
op. 59 TrV 227d

30. 9. 2021
Yoon-Hee Kim – housle
Christian Knüsel – dirigent

Veřejná generální zkouška 
koncertu A2 se koná týž 
den od 9.30 v Redutě.fo
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Jan Hudeček

Danjulo Ishizaka

Jakub Klecker

32



A4

Hudba tryskající 
z nitra široké ruské 
duše 
Stanisław Moniuszko
Pohádka (Bajka), předehra  

Dmitrij Kabalevskij
Koncert pro violoncello a orchestr  
č. 2 op. 77

Sergej Rachmaninov
Symfonie č. 2 e moll op. 27

13. 1. 2022
Danjulo Ishizaka – violoncello 
Christian Knüsel – dirigent

A3

Bella Italia! Dolce vita. 
Hudba, které nelze 
odolat
Bohuslav Martinů
Tre ricercari pro komorní orchestr 
H. 267

Antonio Vivaldi
Koncert pro fagot, smyčce a continuo 
Es dur RV 483
Koncert pro fagot, smyčce a continuo 
C dur RV 467

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 4 A dur op. 90 „Italská“ 

2. 12. 2021
Jan Hudeček – fagot
Jakub Klecker – dirigent

Veřejná generální zkouška 
koncertu A4 se koná týž 
den od 9.30 v Redutě.fo
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Robert Jindra

Ivan Danko

Petr Nekoranec
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A6

Jedinečnost české 
hudební fantazie

Josef Suk
Fantastické scherzo op. 25 

Jan Novák
Koncert pro hoboj a komorní orchestr

Bohuslav Martinů
Symfonie č. 6 (Symfonické fantazie) 
H. 343

3. 3. 2022 
Ivan Danko – hoboj
Jakub Klecker – dirigent

A5

Anglie. Půvab 
záhadných hudebních 
příběhů 
Carl Maria von Weber
Oberon, předehra k opeře 

Benjamin Britten
Iluminace op. 18

Edward Elgar
Enigma, variace na vlastní téma  
pro orchestr op. 36 

3. 2. 2022
Petr Nekoranec – tenor  
Robert Jindra – dirigent

Veřejná generální zkouška 
koncertu A6 se koná týž 
den od 9.30 v Redutě.
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Jakub Klecker

Tamara Stefanović 

Trio Incendio

36



Jakub Klecker

A8

Amerika. V její hudbě 
slyšíme celý svět

Závěrečný koncert 76. sezony

Antonín Dvořák
V přírodě op. 91

David Lang
Shade pro klavírní trio a smyčce 
(2016), česká premiéra 

George Gershwin
Catfish Row, suita z opery Porgy 
a Bess

28. 4. 2022
Trio Incendio
Filip Zaykov – housle
Vilém Petras – violoncello 
Karolína Františová – klavír 

Jakub Klecker – dirigent

A7

Cirkus Paříž. 
Romantismus 
okořeněný jazzem
Igor Stravinskij
Cirkusová polka

Maurice Ravel
Koncert pro klavír levou rukou 
a orchestr D dur

Hector Berlioz
Fantastická symfonie, Epizoda  
ze života umělcova op. 14

24. 3. 2022
Tamara Stefanović – klavír
Jakub Klecker – dirigent

Veřejná generální zkouška 
koncertu A8 se koná týž 
den od 9.30 v Redutě.
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Koncertní řada R
Malý symfonický 
cyklus

Koncerty se konají 
v pátek od 19.00 
v Redutě.

Varianta pro posluchače, 
pro které je osm koncertů 
Velkého symfonického 
cyklu hodně a zároveň 
preferují pátek. 
Nepřijdete o reprízu 
světové premiéry 
a vychutnáte si to nejlepší 
z naší hudební cesty 
kolem světa. 
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Yoon-Hee Kim

Jan Hudeček

Christian Knüsel
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R2

Bella Italia! Dolce vita. 
Hudba, které nelze 
odolat
Bohuslav Martinů
Tre ricercari pro komorní orchestr 
H. 267

Antonio Vivaldi
Koncert pro fagot, smyčce a continuo 
Es dur RV 483
Koncert pro fagot, smyčce a continuo 
C dur RV 467

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 4 A dur op. 90 „Italská“

3. 12. 2021
Jan Hudeček – fagot
Jakub Klecker – dirigent

R1

Síla německého 
romantismu  
v průběhu času
Zdeněk Fibich
Šárka op. 51, předehra k opeře

Johannes Brahms
Koncert pro housle a orchestr  
D dur op. 77 

Alfred Knüsel
repríza světové premiéry skladby 
objednané Moravskou filharmonií 
Olomouc

Richard Strauss
Růžový kavalír, suita z opery  
op. 59 TrV 227d

1. 10. 2021
Yoon-Hee Kim – housle
Christian Knüsel – dirigent

Christian Knüsel
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Petr Nekoranec

Tamara Stefanović 

Jakub Klecker 
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R4

Cirkus Paříž. 
Romantismus 
okořeněný jazzem
Igor Stravinskij
Cirkusová polka 

Maurice Ravel
Koncert pro klavír levou rukou 
a orchestr D dur

Hector Berlioz
Fantastická symfonie, Epizoda  
ze života umělcova op. 14

25. 3. 2022
Tamara Stefanović – klavír
Jakub Klecker – dirigent

R3

Anglie. Půvab 
záhadných hudebních 
příběhů 
Carl Maria von Weber
Oberon, předehra k opeře

Benjamin Britten
Iluminace op. 18

Edward Elgar
Enigma, variace na vlastní téma  
pro orchestr op. 36

4. 2. 2022
Petr Nekoranec – tenor 
Robert Jindra – dirigent

Jakub Klecker 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
ambasador MFO, lékař a senátor

„Moravská filharmonie je rodinným stříbrem Olomouce. 
Vážná hudba je mi ve složité době velkou oporou. A my-
slím, že podobně to vnímá i většina věrných posluchačů 
a diváků. Bravo a úctu všem hudebníkům!“fo
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Koncertní řada P
„Patriot“ 
koncerty  
pro Olomouc

Koncerty se konají 
ve čtvrtek od 19.00 
v Redutě.

O tom, jakou uměleckou 
pečeť dokážou vtisknout 
Beethovenově Osudové  
či Musorgského Obrázkům 
z výstavy hudebníci, 
již Olomouc milují, se 
přesvědčíte právě v tomto 
cyklu. Představí se vám 
jak vynikající hráči naší 
filharmonie, tak hvězdy 
světového formátu, které 
mají k našemu kraji vztah 
a jsou na Olomouc hrdé.
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Hana Jasanská
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P1

To nejlepší z klasiky
Jan Kučera
světová premiéra skladby  
k 30. výročí Konzervatoře 
Evangelické akademie v Olomouci

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncert pro housle a orchestr  
e moll op. 64

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“

7. 10. 2021
Hana Jasanská – housle
Jan Kučera – dirigent

Orchestr MFO bude doplněn 
o žáky Konzervatoře Evangelické 
akademie.

prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.,
ambasador MFO, muzikolog, vysoko-
školský pedagog a hudební skladatel

„Přeji Moravské filharmonii, aby 
úspěšně překonala problémy, které 
vnesla do živého koncertního provo-
zu koronavirová pandemie, a vyrov-
nala se i s náznaky zpochybňování 
významu a jedinečnosti evropského 
a českého hudebního dědictví. A na-
opak, aby se mohla plně soustředit 
na skutečné umělecké úkoly, které 
vždy přináší nezbytnost kvalitní in-
terpretace nápaditého repertoáru.“fo
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Mládežnický pěvecký sbor Bel canto, Akademický sbor Žerotín,  
Komorní sbor Lenky Dohnalové Mlynářové, Pěvecký sbor CAMPANELLA

Eliška Honková, Magdaléna Moníková 
Franková, Martin Kostelecký

Monika Jägerová, Mládežnický pěvecký sbor Bel canto,  
Vít Nosek, Michal Marhold

48



P2

Vánoce doma  
s hudbou našich 
autorů
Mimořádný vánoční „Patriot“

Jiří Ignác Linek
Intráda pro 4 trubky, 2 lesní rohy 
a tympány č. 1 a č. 3

František Xaver Brixi
Symfonie D dur

Ignaz Joseph Pleyel
Koncertantní symfonie č. 5 F dur 
pro flétnu, hoboj, fagot, lesní roh 
a orchestr

Jiří Ignác Linek
Pastorella iucunda (Radostná 
pastorela)

Josef Schreier
Missa pastoralis in C boemica 
(Moravská mše vánoční  
„Čuj, Miko, čuj!“)

16. 12. 2021
Eliška Honková – flétna, MFO
Magdaléna Moníková Franková – 
hoboj, MFO
Martin Kostelecký – fagot, MFO
sólista v jednání – lesní roh, MFO

Marta Reichelová – soprán
Monika Jägerová – alt
Vít Nosek – tenor
Michal Marhold – bas

Pěvecký sbor CAMPANELLA – ZUŠ 
CAMPANELLA Olomouc

Mládežnický pěvecký sbor  
Bel canto
Pěvecký sbor Olio
Jana Synková – sbormistryně

Komorní sbor Lenky Dohnalové 
Mlynářové
Lenka Dohnalová Mlynářová – 
sbormistryně

Akademický sbor Žerotín
Pavel Koňárek – sbormistr

Peter Valentovič – dirigent
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David Hernych

Gábor Tarkövi

Ondřej Moťka

Václav Hudeček



P3

Václav Hudeček  
hraje pro Olomouc 
Jan Jiří Benda
Koncert pro housle a smyčcový 
orchestr G dur

Johann Sebastian Bach
Koncert pro dvoje housle a orchestr 
d moll BWV 1043

Camille Saint-Saëns
Introdukce a rondo capriccioso op. 28

Maurice Ravel
Tzigane, koncertantní rapsodie  
pro housle a orchestr

Pablo de Sarasate
Navarra pro dvoje housle  
a orchestr op. 33

Antonín Dvořák
Symfonie č. 8 G dur op. 88

17. 2. 2022
Václav Hudeček – housle
David Hernych – housle, vítěz 
Akademie Václava Hudečka  
pro rok 2020
Jakub Klecker – dirigent

Orchestr MFO bude doplněn 
o žáky ZUŠ Olomouckého kraje.

P4

Světová premiéra 
se světovým 
trumpetistou
Antonio Vivaldi
Koncert C dur pro dvě trubky 
a smyčce RV 537

Ondřej Moťka
Koncert pro trubku a orchestr 
(světová premiéra)

Modest Petrovič Musorgskij / 
Maurice Ravel
Obrázky z výstavy

7. 4. 2022
Gábor Tarkövi – trubka
Ondřej Moťka – trubka, MFO
Christian Knüsel – dirigent
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Koncertní řada C
„Crossover“
multižánrové 
koncerty

Koncerty se konají 
v uvedených dnech 
od 19.00 v Redutě.

Klasická hudba je sama 
o sobě velmi působivá, 
ve spojení s hudbou 
lidovou, muzikálovou, 
filmovou či jazzovou však 
vzniká zcela nový druh 
koncertního zážitku.
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Hradišťan & Jiří Pavlica

Kantiléna
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C1/M3

Slavné melodie 
z československých 
filmů
Slavnostní koncert  
ke Dni vzniku samostatného 
československého státu

Markéta Lazarová, Deváté srdce, 
Páni kluci nebo Smrt krásných 
srnců jsou filmy, které nás výrazně 
zasáhly i díky hudbě, jež v nich 
zní. A jména jako Zdeněk Liška  
či Petr Hapka neodmyslitelně 
patří k československému filmu. 
Pojďte si s námi připomenout 
slavné filmové melodie.

27. 10. 2021
Jakub Klecker – dirigent

C2

Hudba času 
adventního 
a vánočního
Křehké a dojemné spojení 
orchestrálního témbru s půvabnou 
lidovou zpěvností vokálně-
instrumentálního seskupení 
Hradišťan umocněné o působivý 
projev dětského sboru Kantiléna. 
Adventní a vánoční písně, 
poselství příchodu betlémského 
světla a symbolika věčné naděje.

10. 12. 2021
Hradišťan & Jiří Pavlica
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, 
housle, zpěv
Alice Holubová – zpěv
David Burda – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Roman Gill – kvinton, zpěv
Milan Gablas – kontrabas, zpěv
Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv

Kantiléna – sbor dětí a mládeže  
při Filharmonii Brno
Michal Jančík – umělecký vedoucí

Jakub Klecker – dirigent
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Bohemia Voice

Uri Caine
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C3

Barbra Streisand  
& Ella Fitzgerald
Pocta dvěma výjimečným 
umělkyním, které ovlivnily 
světový hudební průmysl – Barbře 
Streisand a Elle Fitzgerald. Na 
koncertě zazní jejich nejslavnější 
písně jako Papa Can You Hear 
Me, Memory, The Lady Is a Tramp, 
Summertime, How High the Moon, 
písně z West Side Story a další 
známé melodie. Okouzlí vás 
rozmanitost repertoáru i nové 
aranže písní těchto ojedinělých 
zpěvaček.

21. 1. 2022
Bohemia Voice
Zuzana Seibertová – soprán
Elin Špidlová – mezzosoprán
Bronislav Palowski – tenor
Lukáš Sládek – basbaryton

Debashish Chaudhuri – dirigent

C+

Jazz & klasika

Bonusový crossover koncert

Světově proslulý americký jazzový 
klavírista a skladatel přináší své 
neotřelé pojetí hudby Ludwiga 
van Beethovena, a to jak v roli 
autora hudby, tak v roli sólového 
interpreta.

Ludwig van Beethoven / Uri Caine
Nine! pro klavír a orchestr (na motivy 
Beethovenovy Symfonie č. 9)
Diabelli Variations

12. 5. 2022
Uri Caine – klavír
v jednání – dirigent

Koncert se koná jako zahajovací 
koncert Mezinárodního hudebního 
festivalu Dvořákova Olomouc 
2022. Abonenti koncertní řady 
C mají na tento koncert vstup 
v rámci svého abonmá zdarma.
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Koncertní řada K
Komorní koncerty

Koncerty se konají 
v pondělí od 19.00 na 
uvedených místech.

Komorní hudba má 
v repertoáru Moravské 
filharmonie nezastupitelné 
místo pro svůj jedinečný 
zážitek z dokonalé 
souhry ansámblů MFO 
s prvotřídními sólisty 
světové úrovně. Dojem 
ze zázračného setkání 
výjimečných hudebníků 
a skladeb umocní také 
genius loci Husova sboru 
a Klášterního Hradiska. 
Těšit se můžete na 
Dvořákovu Serenádu  
d moll, Vivaldiho Hobojový 
koncert F dur či Písně beze 
slov Mendelssohna-
Bartholdyho.
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Vilém Veverka

Radek Baborák 

60



K1

Vynikající hobojista 
Vilém Veverka 
a komorní soubory 
MFO
Johann Sebastian Bach
Koncert a moll pro hoboj, smyčce 
a continuo BWV 1041

Samuel Barber (arr. Martin Hybler)
Adagio pro hoboj a smyčce  

Antonio Vivaldi
Koncert F dur pro hoboj, smyčce 
a continuo RV 455

Antonín Dvořák
Serenáda pro dechové nástroje, 
violoncello a kontrabas d moll op. 44

18. 10. 2021 
Klášterní Hradisko – 
Vojenská nemocnice 
Olomouc  

Vilém Veverka – hoboj a umělecký 
vedoucí

Dechová harmonie a Komorní 
orchestr Moravské filharmonie 
Olomouc

K2

Komorní soubory 
MFO a světový 
hornista Radek 
Baborák
Charles Gounod
Petite Symphonie (pro devět 
dechových nástrojů)

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento č. 7 D dur KV 205  
pro dva lesní rohy, fagot a smyčce

Richard Strauss
Capriccio op. 85, Mondscheinmusik 
pro lesní roh a smyčce

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Písně beze slov pro lesní roh a smyčce  

22. 11. 2021 
Husův sbor 
v Olomouci 

Radek Baborák – lesní roh 
a umělecký vedoucí

Dechová harmonie a Komorní 
orchestr Moravské filharmonie 
Olomouc
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Trio Martinů

Hana Kotková
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K+

Benefiční adventní 
koncert
Joseph Haydn
Klavírní trio č. 43 C dur Hob. XV:27

Johannes Brahms
Klavírní trio č. 3 c moll op. 101

Antonín Dvořák
Klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87

12. 12. 2021 
Arcibiskupský palác
Trio Martinů
Petr Jiříkovský – klavír
Pavel Šafařík – housle
Jaroslav Matějka – violoncello

Pavel Hána – viola

Výtěžek z benefičního adventního 
koncertu podpoří poskytování 
charitativních služeb v olomoucké 
arcidiecézi.

Způsob rezervace a zajištění 
vstupenek na koncert K+ bude 
upřesněn na webových stránkách 
MFO. Předplatitelé koncertní 
řady K mají místo rezervováno 
automaticky.

K3

Brilantní houslistka 
Hana Kotková 
a komorní orchestr 
MFO
Arvo Pärt
Fratres pro housle, smyčce a bicí 

Joseph Haydn
Houslový koncert č. 4  
G dur Hob. VIIa:4  

Arthur Lourié
Concerto da Camera

24. 1. 2022 
Klášterní Hradisko – 
Vojenská nemocnice 
Olomouc
Hana Kotková – housle a umělecká 
vedoucí

Komorní orchestr Moravské 
filharmonie Olomouc
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Juraj Čižmarovič 

64



K4

Nejlepší slovenský 
houslista Juraj 
Čižmarovič hraje 
s komorním 
orchestrem MFO
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 1 c moll op. 11

Giacomo Puccini
Crisantemi (Chryzantémy)  
pro orchestr

Joseph Haydn
Koncert pro housle a orchestr  
č. 1 C dur Hob. Vlla:1

Oskar Nedbal
Valse triste z baletu Pohádka 
o Honzovi pro housle a orchestr

Ilja Zeljenka
Adagio z Hudby pre Warchala 

Astor Piazzolla
Verano Porteño pro housle 
a smyčcový orchestr

Benjamin Britten
Simple Symphony op. 4

14. 3. 2022 
Husův sbor v Olomouci 
Juraj Čižmarovič – housle  
a umělecký vedoucí

Komorní orchestr Moravské 
filharmonie Olomouc
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Koncertní řada NR
Hudební podvečery 
pro nastávající rodiče

Koncerty se konají 
v úterý od 17.30 
v Mozartově sále.

Záštitu nad cyklem 
hudebních podve-
čerů pro nastávající 
rodiče převzala 
Muzikoterapeutická 
asociace České 
republiky, z.s.

Meditativní, harmonické 
a relaxační hudební 
podvečery, jejichž součástí 
je průvodní slovo, tlumené 
osvětlení a videoprojekce. 
Koncerty jsou určeny 
zejména pro nastávající 
maminky v jakémkoliv 
stupni těhotenství a jejich 
doprovod, ale i pro matky 
s dětmi ve věku do 1 roku.
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Markéta Vejvodová Eliška Vláčilová

Marian Friedl

Marta Kratochvílová
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NR1

Kouzlo francouzského 
venkova i vznešenost 
barokního tance
Jacques-Christophe Naudot,  
Jean Jacques Hotteterre, Francesco 
Geminiani, císař Leopold I., 
Antonio Bertali 

Program, který okouzlí 
svým pastorálním a veselým 
charakterem. Hudba evokuje 
atmosféru francouzského venkova, 
kde nechybí zpěv slavíka ani četná 
venkovská potěšení. Vrcholem 
koncertu budou slavné barokní 
tance v hudbě císaře Leopolda I. 
a hudební improvizace.

12. 10. 2021 
Plaisirs de Musique
Marta Kratochvílová – barokní 
příčná flétna
Marian Friedl – kontrabas, lidové 
nástroje
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

NR2

Když se struny 
propojí v jemné 
meditaci
Johann Sebastian Bach, Gabriel 
Fauré, Claude Debussy, Jules 
Massenet, Max Bruch, Edward 
Elgar, Camille Saint-Saëns,  
Charles Gounod

Violoncello a harfa jsou dva 
strunné nástroje, které se zvukově 
ideálně doplňují.

Lahodný souzvuk jejich tónů 
pohladí duši a výběr známých 
a oblíbených melodií publikum 
postupně uvede do příjemného 
zklidnění v hudební meditaci. 
Klidnou atmosféru oživí jemný 
taneční rytmus i dotek lásky.  

7. 12. 2021
Anastázie Tomečková – harfa
Eliška Vláčilová – violoncello
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem
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70

Vít Mužík Eva Rohleder

Petra Matějová

Gabriela Eibenová



NR3

Písně pro  
sladký spánek
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Johannes Brahms, Robert 
Schumann, Gabriel Fauré, 
Benjamin Britten, Arvo Pärt, 
Leonard Bernstein a další

Ukolébavky zpívají maminky svým 
dětem od nepaměti – a tvůrčí 
pozornost věnují ukolébavkám 
i nejvýznamnější skladatelé napříč 
staletími až do současnosti. Výběr 
nejkrásnějších písní na dobrou noc 
nám připomene neopakovatelné 
kouzlo matčina hlasu otevírající 
vstup do říše snů.

8. 2. 2022 
Gabriela Eibenová – soprán
Petra Matějová – kladívkový klavír, 
klavír
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

NR4

Hravost lidové poezie 
ženským i mužským 
pohledem
Hravost a inspirace melodikou 
lidové písně v hudbě Bohuslava 
Martinů, Jiřího Rady a Jána 
Skládaného v kontrastu s pojetím 
současné avantgardní skladatelky 
a zpěvačky Evy Rohleder. Pro 
nastávající maminky upravila 
Písničky na jednu stránku od 
Bohuslava Martinů a nově pro ně 
zkomponovala hudbu s ženskou 
tematikou. 

26. 4. 2022
Vít Mužík – housle
Petra Hánová – housle
Eliška Vláčilová – violoncello
Pavel Hána – viola
Anastázie Tomečková – harfa
Eva Rohleder – zpěv, violoncello
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem
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Nedělní matiné
Koncerty pro  
rodiče s dětmi

Koncerty se konají 
v neděli od 10.30 
v Redutě. 

Vhodné pro děti  
od 3 let.

Na nedělních koncertech 
společně objevíme 
pohádkovou říši, 
zažijeme dobrodružství 
v hudebním lese a přímo 
před očima nám ožijí 
zapomenuté hračky.
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Michal Marhold

Jiří Sova

Miloš Machek
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NM1

Den hraček
Nemáte náhodou doma hračky, 
se kterými si už nehrajete – nebo 
jste na ně dokonce zapomněli? Pak 
se jednoho dne může stát, že si 
hračky začnou hrát úplně samy! 
Mají totiž nejen lidské vlastnosti, 
ale někdy i větší fantazii než 
samotné děti!

7. 11. 2021
Klára Beriša – soprán
Michal Marhold – baryton
Jiří Sova – křídlovka
Miloš Machek – dirigent

NM2 

Zazpívejte si s Honzou 
pohádkové písničky 
na jeho dobrodružné 
cestě domů!
Český Honza se vydává do světa 
s písní na rtech. Jde na zkušenou, 
poznat jiné kraje, jiné mravy – 
a hlavně si přinést zpátky domů 
spoustu zážitků a zkušeností.

Na své cestě zažije různá 
dobrodružství, pomůže lidem 
v nesnázích a pozná nové kamarády. 
Kamarády bude potřebovat, aby 
mu pomohli najít cestu domů. Náš 
Honza je možná trošku líný a pomalý, 
ale uvidíte, že když si všechno 
dobře promyslí, žádná překážka 
ho nezastaví. Honza vás provede 
hudební pohádkovou krajinou. 
Dojde i na buchty, draky, princezny, 
loupežníky a spoustu známých 
písniček.

16. 1. 2022
děti filharmoniků a žáci  
ZUŠ Žerotín – sólisté
Jiří Sova – zpěv, kytara
Richard Mlynář – aranžmá
Jan Šprynar – moderátor
Petr Šumník – dirigent
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Petr Šumník

Lukáš Červenka

76



NM3 

Zázrak v hudebním 
lese
Příběh o tom, že nejsem 
v lese jediný a všechno tu sám 
nezvládnu. A taky o tom,  
že všechno není jenom moje.

Leckdo se může v lese ztratit, 
ale i objevit různé „hrací“ věci 
a zajímavé bytosti a také pochopit, 
že ne všechno, co mám rád a chtěl 
bych mít, patří jen mně... Dokonce 
i ten tajuplný les je společný –  
je NÁŠ!

20. 3. 2022
Lukáš Červenka – moderátor
Petr Šumník – dirigent

Mgr. Filip Hajdu,
ambasador MFO, ředitel Základní 
umělecké školy Iši Krejčího Olomouc, 
tajemník spolku ARTE

„Moravská filharmonie žije! Druhý 
rok naše životy rezonují v pandemii. 
Snažíme se vzdorovat, překoná-
vat překážky a hledat nové výzvy 
a příležitosti. To, co se nám zdálo 
neuskutečnitelné, je dnes možné, 
vše se dalo do pohybu. Moravská 
filharmonie přišla s novým koncep-
tem online koncertů, promyšlenou 
dramaturgií i marketingem – a opět, 
stejně jako několikrát ve zlomových 
dobách naší historie, povzbudila 
své posluchače, zmírnila obavy 
a přinesla potřebnou dávku energie. 
Ano, čeká nás další nezapomenu-
telná sezona Moravské filharmonie. 
Doufejme, že alespoň částečně bude 
jako za ,starých koncertních časů‘.“fo
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Mimořádné 
koncerty

Koncerty se konají 
v uvedených dnech 
od 19.00 v Redutě, 
není-li uvedeno jinak.

Zahájení festivalu,  
státní svátek, Nový  
rok či Velikonoce jsou 
ideální příležitostí dát  
se „do gala“ a užít si 
mimořádný slavnostní 
symfonický koncert.
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Eva Hornyáková

Peter Berger

Jan Šťáva

Jakub Rousek

Petr Fiala 

Pavel Koňárek
Václava Krejčí Housková



M1

Společný zahajovací 
koncert 76. sezony 
MFO a 28. ročníku 
Podzimního festivalu 
duchovní hudby 
Olomouc
Koncert se koná od 19.00 
v katedrále sv. Václava 
v Olomouci.

Antonín Dvořák
Svatá Ludmila op. 71

19. 9. 2021
Eva Hornyáková – soprán
Václava Krejčí Housková – mezzosoprán
Peter Berger – tenor 
Jan Šťáva – bas 
Jakub Rousek – tenor

Český filharmonický sbor Brno, 
Petr Fiala – sbormistr 

Akademický sbor Žerotín,  
Pavel Koňárek – sbormistr

Jakub Klecker – dirigent

M2

Skvostné koncerty 
Beethovena 
a Martinů
Bohuslav Martinů
Sinfonietta giocosa pro klavír  
a malý orchestr H. 282

Ludwig van Beethoven
Trojkoncert pro klavír, housle, 
violoncello a orchestr C dur op. 56

17. 10. 2021
Trio Martinů
Petr Jiříkovský – klavír
Pavel Šafařík – housle
Jaroslav Matějka – violoncello

Jakub Klecker – dirigent

Partnerem koncertu je společnost 
GF Instruments, s.r.o.

Koncert je věnován první linii 
bojovníků proti koronaviru.

Vstup na koncert je možný 
po předchozí rezervaci 
prostřednictvím vstupenkového 
systému na webu MFO.
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Vstupné: 200 – 300 Kč
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Miroslav Beinhauer 

Peter Vrábel 

Pavel Zlámal
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M4

Závěrečný 
koncert festivalu 
MusicOlomouc 2021
„Vodní inspirace v hudbě“

Santa Ratniece
Koncert pro klavír a orchestr  
(2014) – česká premiéra  

Justé Janulyté
The Colour of Water pro saxofon(y) 
a komorní orchestr (Barvy vody, 
2017) – česká premiéra

Santa Ratniece
Shant Nadi / Slow River. Komorní 
symfonie (Pomalá řeka, 2011) – 
česká premiéra

Mirjam Tally
Turbulence (2006) – česká premiéra 

4. 11. 2021
Miroslav Beinhauer – klavír
Pavel Zlámal – saxofony
Peter Vrábel – dirigent

M3/C1

Slavné melodie 
z československých 
filmů
Slavnostní koncert  
ke Dni vzniku samostatného 
československého státu

Markéta Lazarová, Deváté srdce, 
Páni kluci nebo Smrt krásných 
srnců jsou filmy, které nás výrazně 
zasáhly i díky hudbě, jež v nich 
zní. A jména jako Zdeněk Liška  
či Petr Hapka neodmyslitelně 
patří k československému filmu. 
Pojďte si s námi připomenout 
slavné filmové melodie.

27. 10. 2021
Jakub Klecker – dirigent
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Vstupné: 120 – 490 Kč Vstupné: 70 – 230 Kč
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Eliška Honková, Magdaléna 
Moníková Franková, Martin 
Kostelecký

Marta Reichelová, Monika Jägerová, Vít Nosek,  
Michal Marhold

Akademický sbor Žerotín, Mládežnický pěvecký sbor Bel canto 
Komorní sbor Lenky Dohnalové Mlynářové, Pěvecký sbor CAMPANELLA
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M5/P2

Vánoce doma  
s hudbou našich 
autorů
Mimořádný vánoční „Patriot“

Jiří Ignác Linek
Intráda pro 4 trubky, 2 lesní rohy 
a tympány č. 1 a č. 3

František Xaver Brixi
Symfonie D dur

Ignaz Joseph Pleyel
Koncertantní symfonie č. 5 F dur 
pro flétnu, hoboj, fagot, lesní roh 
a orchestr

Jiří Ignác Linek
Pastorella iucunda (Radostná 
pastorela)

Josef Schreier
Missa pastoralis in C boemica 
(Moravská mše vánoční  
„Čuj, Miko, čuj!“)

16. 12. 2021
Eliška Honková – flétna, MFO
Magdaléna Moníková Franková – 
hoboj, MFO
Martin Kostelecký – fagot, MFO
sólista v jednání – lesní roh, MFO

Marta Reichelová – soprán
Monika Jägerová – alt
Vít Nosek – tenor
Michal Marhold – bas

Pěvecký sbor CAMPANELLA – ZUŠ 
CAMPANELLA Olomouc

Mládežnický pěvecký sbor  
Bel canto
Pěvecký sbor Olio
Jana Synková – sbormistryně

Komorní sbor Lenky Dohnalové 
Mlynářové
Lenka Dohnalová  
Mlynářová – sbormistryně

Akademický sbor Žerotín
Pavel Koňárek – sbormistr

Peter Valentovič – dirigent
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Vstupné: 70 – 230 Kč
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Jana Sibera

Aleš Briscein
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M6

Novoroční  
operní gala
Koncert se koná od 15.30 v Redutě.

Bedřich Smetana
Prodaná nevěsta  
Předehra k opeře
„Proč bychom se netěšili“, sbor
„Jak možná věřit“, árie Jeníka
„Pojď sem, holka, toč se, holka“, sbor
„Ach, jaký žal… Ten lásky sen“,  
árie Mařenky

Antonín Dvořák
Rusalka 
Polonéza
„Květiny bílé po cestě“, sbor
„Měsíčku na nebi hlubokém“, árie 
Rusalky
„Vidino divná, přesladká“, árie prince

Giuseppe Verdi
Trubadúr 
„Vedi! Le fosche notturne spoglie“,  
sbor Rigoletto 
„La donna è mobile“, árie vévody 
Sicilské nešpory  
„Mercè, dilette amiche!“, cabaletta 
Eleny 
La traviata  
„Libiamo ne' lieti calici”, soprán,  
tenor a sbor

Léo Delibes
Coppélia  
Mazurka z baletu

Charles Gounod
Romeo a Julie
„Je veux vivre”, árie Julie
„Ah! Léve-toi, soleil!“, árie Romea

Oskar Nedbal
Polská krev  
Předehra k 3. dějství  

Johann Strauss ml.
Netopýr
„Klänge der Heimat“, árie Rosalindy
„Stellt euch zum Tanz“, sbor 

Jacques Offenbach
Krásná Helena
„Au mont Ida“, árie Parise 

Johann Strauss ml.
Cikánský baron
„Hurrah, die Schlacht mitgemacht“, 
sbor 

1. 1. 2022
Jana Sibera – soprán
Aleš Briscein – tenor
Český filharmonický sbor Brno, 
Petr Fiala – sbormistr
Jakub Klecker – dirigent
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Vstupné: 70 – 230 Kč
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Karolína Plicková

Václav Čížek

Jaromír Nosek

Monika Jägerová

Jaroslav Březina
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M7

Velikonoční koncert 
Duchovní síla lidského hlasu

Koncert se koná od 19.00 
v Arcibiskupském paláci 
v Olomouci.

Reinhard Keiser /  
Johann Sebastian Bach
Markovy pašije 

13. 4. 2022
Karolína Plicková – soprán 
Monika Jägerová – alt 
Jaroslav Březina – tenor
Václav Čížek – tenor
Jaromír Nosek – bas
další sólisté v jednání

Akademický sbor Žerotín,  
Pavel Koňárek – sbormistr 
Christian Knüsel – dirigent
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Vstupné: 70 – 230 Kč
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Koncertní řada 
JAMU

Koncerty se konají 
v pátek od 17.00 
v Redutě.

Vážení příznivci  
Moravské filharmonie Olomouc,

s potěšením mohu konstatovat, 
že Hudební fakulta JAMU v Brně 
vstupuje do nové formy vzrušující 
spolupráce s Moravskou filhar-
monií Olomouc. Již od této sezony 
se můžete těšit na zvuk svého 
oblíbeného tělesa pod vedením 
mladých dirigentů, které vysíláme 
z Hudební fakulty do Olomouce. 
Zároveň se můžete těšit na objeve-
ní nových sólistů, jež jsme pro vás 
vybrali v rámci společného projektu 

s pražskou Akademií múzických 
umění. Mladistvý akcent dostávají 
koncerty i tím, že mladé skladatel-
ské talenty z Hudební fakulty JAMU 
představují v krátkých patnácti-
minutových skladbách svoji vizi 
hudby budoucnosti, která může 
být v rámci tradičního repertoáru 
dobrodružným osvěžením.

S radostí vás zvu k dobrodružné-
mu objevování nových tváří.

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
děkanka Hudební fakulty Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně
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JAMU1

Sergej Prokofjev
Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“

Bohuslav Martinů
Concerto da camera pro housle 
a smyčcový orchestr s klavírem 
a bicími nástroji H. 285 

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 3 a moll op. 56 „Skotská“

28. 1. 2022
Anna Masojídková – housle
Petr Zapletal a Marek Madeja 
– dirigenti  

JAMU2

Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 38 D dur KV 504 „Pražská“
Figarova svatba KV 492 (výběr 
z opery)
„Giunse alfin il momento“, árie 
Zuzanky
„Hai già vinta la causa“, árie hraběte 
Almavivy
 „Crudel! Perché finora farmi languir 
così“, duet Zuzanky a hraběte 
Almavivy

Franz Schubert
Předehra v italském stylu D dur D. 590

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 8 F dur op. 93

11. 2. 2022
Martina Závodná – soprán
Radek Martinec – baryton
Kento Satsuma, Matěj Voda,  
David Šmíd – dirigenti
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JAMU3

Leoš Janáček
Šumařovo dítě, balada pro orchestr 
na báseň Svatopluka Čecha 

Rudolf Kubín
Koncert pro klarinet a orchestr

Daniel Šimek
Head Echoes (světová premiéra)  

Robert Schumann
Symfonie č. 4 d moll op. 120

11. 3. 2022
Kateřina Škardová – klarinet
Kento Satsuma a Daniel  
Šimek – dirigenti

JAMU4

Ludwig van Beethoven
Stvoření Prométheova op. 43, 
předehra k baletu
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 
c moll op. 37

Josef Suk
Asrael, symfonie c moll op. 27 

1. 4. 2022
Julia Gavrilova – klavír
Filip Urban – dirigent
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JAMU5

Reinhold Glière
Koncert pro harfu a orchestr  
Es dur op. 74

Aaron Copland
Koncert pro klarinet a smyčcový 
orchestr s harfou a klavírem

Dmitrij Šostakovič
Symfonie č. 11 g moll op. 103  
„Rok 1905“ 

22. 4. 2022
Roxana Hädler – harfa
David Šimeček – klarinet
Patrik Červák – dirigent 

JAMU6

Leoš Janáček / arr. Václav Talich
Příhody lišky Bystroušky, suita 
z opery

Camille Saint-Saëns
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 
g moll op. 22 

Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 4 f moll op. 36

6. 5. 2022
Mao Norioka – klavír
Ľubomír Zelenák – dirigent
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Mezinárodní 
varhanní festival 
Olomouc 2021

53. ročník tradičního 
mezinárodního setkání 
varhaníků se uskuteční 
v Olomouci ve dnech  
2.–16. září 2021. 

Koncerty se konají 
na uvedených 
místech od 19.00.
Vstupenky na jed-
notlivé koncerty 
150 Kč / 70 Kč.
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Eugenio Maria Fagiani

Michaela Káčerková
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Barokní lesk 
varhanních koncertů
František Xaver Brixi
Koncert pro varhany a orchestr  
č. 1 C dur

Johann Jacob Froberger
Fantasia sopra ut, re, mi, fa, sol,  
la FbWV 201

Johann Sebastian Bach
Partita č. 4 e moll „Ach, was soll  
ich Sünder machen“ BWV 770

František Xaver Brixi
Koncert pro varhany a orchestr  
č. 3 D dur

Johann Caspar Kerll
Passacaglia d moll

Johann Sebastian Bach
Fantasie a fuga a moll BWV 561

František Xaver Brixi
Koncert pro varhany a orchestr  
č. 8 D dur

2. 9. 2021 
Kostel Panny Marie Sněžné
Michaela Káčerková (ČR) – varhany

Komorní orchestr MFO

Na italské vlně

Johann Sebastian Bach  
(arr. F. Busoni, U. Matthey)
Ciaccona z Houslové partity č. 2 
d moll BWV 1004

Ottorino Respighi (arr. I. Fuser)
Aria g moll P. 32 

Ferenc Liszt (arr. D. Walter)
Sposalizio z cyklu Léta putování. 
Druhý rok S. 161

Eugenio Maria Fagiani
Victimae Paschali Laudes op. 96

Marcel Dupré
Élévation op. 2

Marco Enrico Bossi
Rédemption z 5 kusů pro varhany 
op. 104
Intermezzo lirico As dur

6. 9. 2021 
Katedrála sv. Václava
Eugenio Maria Fagiani  
(Itálie) – varhany
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Frédéric Blanc
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Gregoriánský  
chorál inspirující
Charles Tournemire
Improvizace na „Te Deum“  
(rekonstr. M. Duruflé)
Communion a Fantasie, Final  
ze sbírky Liturgie Zjevení Páně op. 55 
(l'Orgue mystique)

Marcel Dupré
Čtyři versety na „Ave Maris Stella“  
z 15 versetů na Mariánské nešpory 
op. 18
Te lucis ante terminum a Placare 
Christe servulis ze sbírky Náhrobek 
Titelouzův op. 38

Jean Langlais
Mors et Resurrectio ze Tří 
gregoriánských parafrází op. 5 
Parafráze Salve Regina z 24 kusů 
op. 6 
Incantation pour un Jour Saint 

André Fleury
Offertorium Ave Maria

Maurice Duruflé
Chorál s variacemi na téma  
„Veni Creator“ op. 4

9. 9. 2021 
Katedrála sv. Václava
Frédéric Blanc (Francie) – varhany
Svatomichalská gregoriánská 
schola Brno
Josef Gerbrich – umělecký vedoucí
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Nathan J. Laube 

Franz Josef Stoiber
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Tajemství varhanní 
improvizace
Johann Sebastian Bach
Preludium a fuga e moll BWV 548
Schüblerův chorál „Wachet auf,  
ruft uns die Stimme“ BWV 645

Max Reger
Te Deum a Benedictus z 12 kusů  
pro varhany op. 59

Franz Josef Stoiber
Improvizace I – Preludium, variace 
a fuga
Improvizace II – Chorální sonáta

13. 9. 2021 
Katedrála sv. Václava
Franz Josef Stoiber (Německo) 
– varhany

Boží velikost  
ve varhanní hudbě
Marcel Dupré
Parafráze na „Te Deum“ op. 43

Jeanne Demessieux
Attende Domine a Hosanna Filio 
David z 12 chorálních preludií  
na gregoriánská témata op. 8 

Felix Mendelssohn-Bartholdy  
(arr. Nathan J. Laube)
Vážné variace op. 54 

Camille Saint-Saëns
Fantazie č. 2 Des dur op. 101 

Julius Reubke
Sonáta c moll „94. žalm“

16. 9. 2021 
Katedrála sv. Václava
Nathan J. Laube (USA) – varhany
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Mezinárodní 
hudební festival 
Dvořákova 
Olomouc 2022

20. ročník olomouckého 
jarního hudebního svátku  
se uskuteční ve dnech  
12.–29. května 2022. 

Pro více informací  
sledujte web festivalu  
dvorakovaolomouc.cz.
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I v příštím roce 
budeme pokračovat 
v mnohaleté tradici 
jednoho z nejstarších 
festivalů v republice. 
Připravujeme pro 
vás program, v němž 
se odráží nejnovější 
umělecké trendy, 
ve kterém klademe 
důraz na špičkovou 
interpretační úroveň 
a při jehož sestavování 
nepřipouštíme žádné 
kompromisy. Originální 
dramaturgie festivalu 

vám umožní setkat 
se jak s progresivními 
umělci, kteří přináší 
nové impulsy do světa 
klasické hudby, tak 
s hvězdami světového 
formátu, o jejichž 
renomé už dávno 
nikdo nepochybuje. 
Koncertní sály 
Olomouce rozezní 
špičková artificiální 
hudba, přičemž těšit 
se můžete i na world 
music, jazzové či velké 
multižánrové projekty.



Z historie festivalu
První zmínka o festivalu pochází 
z roku 1946 a je spojena se jménem 
tehdejšího dirigenta Moravské 
filharmonie Dalibora Doubka. Tento 
velký sen se sice podařilo usku-
tečnit až v roce 1950, je ale zřejmé, 
že právě on by mohl být nazýván 
otcem této významné kulturní 
události. 

Od samého počátku byl festival 
postaven na těsné dramaturgické 
spolupráci s festivalovým výborem 
Pražského jara – a od roku 1957 
se diváci mohli každý rok těšit na 
své Olomoucké hudební jaro. Pod 
tímto názvem fungoval festival víc 
než čtyři desetiletí, než byl v roce fo

to
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2002 přejmenován na Dvořákovu 
Olomouc – s ohledem na dlouhou 
koncertní tradici uvádění skla-
datelových děl. Déle než 60 let se 
občané Olomouce i milovníci hudby 
z dalekého okolí mohou díky tomuto 
svátku hudby setkávat s významný-
mi osobnostmi mimořádného umě-
leckého významu. V jednotlivých 
ročnících se tak postupně předsta-
vila taková jména jako Igor Oistrach, 
Mstislav Rostropovič, Gidon Kremer, 
Ivan Moravec, Jiří Bělohlávek, Eva 
Urbanová, Peter Dvorský, Mischa 
Maisky, José Cura a mnoho dalších 
významných osobností světové 
hudby.
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Edukační aktivity MFO

Moravská filharmonie Olomouc 
věnuje velkou pozornost vzděláva-
cím aktivitám pro děti a mladé lidi. 
Je to důležitá součást jejího poslání, 
a proto ani v současné sezoně ne-
chybí vzdělávací koncerty pro školy 
v Olomouci a okolí. Hlavním cílem 
této činnosti je seznámit děti s hu-
dební tradicí u nás i v Evropě, umož-
nit jim bližší vhled do práce orchest-
ru a detailněji je seznámit s různými 
hudebními nástroji. Přístupnou 
a zábavnou formou je zasvětíme 
i do tajů základní hudební teorie či 
italského hudebního názvosloví. To 
nejdůležitější, co by si však děti měly 
z našich koncertů pro školy odnést, 
je radost z hudby a jejího provozo-
vání. Bližší informace o jednotlivých 
koncertech naleznete na webových 
stránkách MFO.

Dopolední vzdělávací 
koncerty pro školy 
v sezoně 2021/2022

15.–19. listopadu 2021

Orchestrální koncerty pro 5.–9. třídy 
základních škol a střední školy

leden–březen 2022 
(konkrétní termíny v jednání)

Komorní koncerty pro mateřské školy 
a 1.–4. třídy základních škol

Dirigentské kurzy
Součástí edukační činnosti orchest-
ru je také jeho účast při pravidel-
ných kurzech dirigování. Konají se 
několikrát do roka v prostorách 
MFO a po odborné stránce při-
pravují studenty nebo absolventy 
dirigování ze středních i vysokých 
uměleckých škol. Společné úsilí je 
završeno veřejným závěrečným 
koncertem poslední den kurzu od 
19.00 v Redutě.

Mezinárodní dirigentské kurzy  
v sezoně 2021/2022:

20.–24. září 2021
20.–25. února 2022
7.–12. srpna 2022

Ostatní termíny dirigentských 
kurzů v sezoně 2021/22 jsou v jedná-
ní, termíny závěrečných koncertů 
z těchto kurzů budou průběžně 
zveřejňovány na webu MFO.
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76. koncertní sezona 2021/2022

M1 / Společný zahajovací koncert  
76. sezony MFO a 28. ročníku Podzimního 
festivalu duchovní hudby Olomouc

Dvořák
A1 / Síla německého romantismu v průběhu času

Fibich, Brahms, Knüsel, Strauss

Říjen

Ne

19. 

Čt

30.

Září

R1 / Síla německého romantismu v průběhu času

Fibich, Brahms, Knüsel, Strauss
P1 / To nejlepší z klasiky

Kučera, Mendelssohn-
Bartholdy, Beethoven
NR1 / Kouzlo francouzského venkova 
i vznešenost barokního tance

Naudot, Hotteterre, 
Geminiani, Bertali 
M2 / Skvostné koncerty Beethovena a Martinů

Martinů, Beethoven
K1 / Vynikající hobojista Vilém Veverka 
a komorní soubory MFO

Bach, Barber, Vivaldi, Dvořák
C1/M3 / Slavnostní koncert ke Dni vzniku 
samostatného československého státu

Slavné melodie  
z československých filmů

Pá

1.
Čt

7. 

Út

12.

Ne

17.
Po

18.

St

27.

Listopad
M4 / Závěrečný koncert festivalu MusicOlomouc 
2021. Vodní inspirace v hudbě

Ratniece, Janulyté, Tally
NM1 / Den hraček

A2 / Když promluví vášeň. Strhující inspirace 
maďarským folklórem

Ligeti, Beethoven, Dohnányi, 
Kodály
K2 / Komorní soubory MFO a světový hornista 
Radek Baborák

Gounod, Mozart, Strauss, 
Mendelssohn-Bartholdy 

Čt

4. 

Ne

7.
Čt

11.

Po

22.

Prosinec
A3 / Bella Italia! Dolce vita. Hudba, které  
nelze odolat

Martinů, Vivaldi, 
Mendelssohn-Bartholdy
R2 / Bella Italia! Dolce vita. Hudba, které  
nelze odolat

Martinů, Vivaldi, 
Mendelssohn-Bartholdy
NR2 / Když se struny propojí v jemné meditaci

Bach, Fauré, Debussy, Massenet, 
Bruch, Elgar, Saint-Saëns, Gounod

C2 / Hudba času adventního a vánočního

Hradišťan & Jiří Pavlica
K+ / Benefiční adventní koncert

Haydn, Brahms, Dvořák
M5/P2 / Vánoce doma s hudbou našich autorů

Linek, Brixi, Pleyel, Schreier 
Mimořádný vánoční „Patriot“

Pá

10.
Ne

12.
Čt

16.

Leden
M6 / Novoroční operní gala

Smetana, Dvořák, Verdi, 
Delibes, Gounod, Nedbal, 
Strauss ml., Offenbach
A4 / Hudba tryskající z nitra široké ruské duše

Moniuszko, Kabalevskij, 
Rachmaninov
NM2 / Zazpívejte si s Honzou pohádkové 
písničky na jeho dobrodružné cestě domů!

C3 / Barbra Streisand & Ella Fitzgerald

K3 / Brilantní houslistka Hana Kotková 
a komorní orchestr MFO

Pärt, Haydn, Lourié

JAMU1

Prokofjev, Martinů, 
Mendelssohn-Bartholdy

So

1. 

Čt

13.

Ne

16.
Pá

21.
Po

24.

Pá

28.

Čt

2. 

Pá

3.

Út

7.



76. koncertní sezona 2021/2022

A5 / Anglie. Půvab záhadných hudebních příběhů

Weber, Britten, Elgar
R3 / Anglie. Půvab záhadných hudebních příběhů

Weber, Britten, Elgar
NR3 / Písně pro sladký spánek

Mozart, Brahms, Schumann, 
Fauré, Britten, Pärt, Bernstein
JAMU2

Mozart, Schubert, Beethoven
P3 / Václav Hudeček hraje pro Olomouc

Benda, Bach, Saint-Saëns, 
Ravel, Sarasate, Dvořák

Čt

3.
 
Pá

4.
Út

8.

Pá

11.

Čt

17.

Únor

JAMU4

Beethoven, Suk
P4 / Světová premiéra se světovým trumpetistou

Vivaldi, Moťka, Musorgskij / Ravel
M7 / Velikonoční koncert. Duchovní síla 
lidského hlasu 

Keiser / Bach
JAMU5

Glière, Copland, Šostakovič
NR4 / Hravost lidové poezie ženským i mužským 
pohledem

A8 / Amerika. V její hudbě slyšíme celý svět

Dvořák, Lang, Gershwin
Závěrečný koncert 76. sezony

Pá

1.

Čt

7.
St

13.

Pá

22.
Út

26.

Čt

28.

Duben

JAMU6

Janáček, Saint-Saëns, Čajkovskij
C+ / Jazz & klasika. Špičkový jazzman Uri Caine 
hraje Beethovena

Beethoven / Caine
Bonusový crossover koncert

Pá

6.
Čt

12.

Květen

A6 / Jedinečnost české hudební fantazie

Suk, Novák, Martinů
JAMU3

Janáček, Kubín, Šimek, Schumann
K4 / Nejlepší slovenský houslista Juraj 
Čižmarovič hraje s komorním orchestrem MFO

Mendelssohn-Bartholdy, 
Puccini, Haydn, Nedbal, 
Zeljenka, Piazzolla, Britten
NM3 / Zázrak v hudebním lese

Čt

3.
Pá

11.
Po

14.

Ne

20.

Březen

Čt

24.

Pá

25.

A7 / Cirkus Paříž. Romantismus okořeněný 
jazzem

Stravinskij, Ravel, Berlioz
R4 / Cirkus Paříž. Romantismus okořeněný 
jazzem

Stravinskij, Ravel, Berlioz



Prodej vstupenek

Důležité upozornění: MFO nepřijímá 
požadavky na obnovení abonmá 
formou korespondence (pošta, 
e-mail). Ta je nahrazena online 
formou a také možností obnovit 
a zakoupit si předplatné osobně 
v sídle MFO (Horní náměstí 424/23, 
Olomouc).

Vstupenky 
na jednotlivé koncerty

Prodej vstupenek na jednotli-
vé koncerty a veřejné generální 
zkoušky bude zahájen 2. srpna 2021 
Vstupenky lze zakoupit:

 ◆ na webu www.mfo.cz/vstupen-
ky nebo na stránce příslušného 
koncertu

 ◆ v Informačním centru v budo-
vě radnice na Horním náměstí 
v Olomouci

 ◆ na pokladně v místě konání kon-
certu, vždy jednu hodinu před 
jeho začátkem

Zakoupené vstupenky MFO  
nepřijímá zpět ani nevyměňuje.

Předplatné 
na jednotlivé koncertní 
řady (abonmá)

Abonmá na koncertní cykly A, R, 
P, C a K je možné obnovit nebo 
zakoupit od 28. června 2021) 
následujícími způsoby:

 ◆ elektronickou formou, online  
na webových stránkách MFO 
www.mfo.cz/vstupenky

 ◆ osobně v sídle MFO (Horní ná-
městí 424/23, 779 00 Olomouc), 
otevřeno pondělí až středa 9–11 
a 13–16 hodin (v týdnu od  
28. června 2021 v Mozartově 
sále, vchod z Divadelní ulice)

Stávající předplatitelé mají svá místa 
z minulé sezony rezervována  
od pondělí 28. června 2021 do pátku 
23. července 2021. K obnovení je 
zapotřebí abonentní karta nebo 
voucher z předchozí sezony 
2020/2021. Neobnovené rezervace 
budou od 2. srpna 2021 bez možnosti 
dalšího ovlivnění uvolněny do 
prodeje pro ostatní zájemce.

Zakoupené předplatné nelze vrátit 
ani vyměnit.
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Ceny vstupenek a cenová pásma

Ceny vstupenek 
na jednotlivé koncerty

Ceny předplatného 
na jednotlivé koncertní řady
(ceny v Kč)

(ceny v Kč)

Ceny jednotlivých vstupenek na koncertní řadu M jsou uvedeny pod jednot-
livými koncerty. 

Výše uvedené ceny se nevztahují na koncerty v rámci festivalů.

Kategorie / 
koncert řady

A R, P K C NM NR
Veřejné  

generální zkoušky 
a koncerty JAMU

I. kategorie 290,– 230,– 190,– 490,– dítě: 
50,–

dospělý: 
100,– 

120,–

100,–

II. kategorie 240,– 190,– — 350,– 100,–

III. kategorie 120,– 100,– — 240,– 80,–

stání 90,– 70,– — 120,– — — —

Kategorie / 
koncert řady

A 
8 koncertů

R, P, K 
4 koncerty

C 
3 + 1 koncert

K 
4 + 1 koncert

I. kategorie 1 850,– 790,– 1 590,– 590,–

II. kategorie 1 490,– 590,– 1 190,– —

III. kategorie 790,– 350,– 790,– —

114



1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15

14
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

15

14
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

Přízemí

Pódium

Balkon
vlevo

Balkon
vpravo

BL1

BS4

BS2
BS3

BS1

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

BP1

BL2 BP2

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

rezervováno

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25

Balkon
střed



Slevy pro držitele 
abonmá

 ◆ 20% sleva na koncerty 
Mezinárodního varhanního 
festivalu 2021

 ◆ 20% sleva na vybrané koncerty 
mezinárodního hudebního festi-
valu Dvořákova Olomouc 2022

 ◆ 20% sleva na jednotlivé kon-
certy abonentní sezony MFO 
2021/2022

Uvedené slevy lze uplatnit po před-
ložení abonentní vstupenky MFO  
na sezonu 2021/2022.

Slevy pro ostatní 
veřejnost

 ◆ 50% sleva na jednotlivé koncer-
ty i celé abonmá pro držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P a jejich 
doprovod

 ◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty 
i celé abonmá pro děti do 15 let

 ◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty 
pro studenty ZUŠ, konzervatoří 
a hudebních oborů vysokých 
škol

 ◆ 20% sleva na jednotlivé koncer-
ty i celé abonmá pro držitele 

karty Zaměstnanec Univerzity 
Palackého v Olomouci

 ◆ 20% sleva na jednotlivé koncerty 
i celé abonmá pro držitele karty 
Absolvent Univerzity Palackého 
v Olomouci

 ◆ 10% sleva na jednotlivé koncerty 
pro studenty od 15 do 26 let

 ◆ 10% sleva na jednotlivé koncerty 
pro seniory nad 65 let

Žádnou z výše uvedených slev 
nelze uplatnit u vstupenky na stání. 
U vstupenek na veřejnou generál-
ní zkoušku platí pouze sleva ZTP, 
ZTP/P. U vstupenek na nedělní 
matiné pro rodiče s dětmi platí slevy 
ZTP, ZTP/P a sleva pro dítě do 15 let.

Jednotlivé slevy nelze slučovat. 
Nárok na slevu lze uplatnit po 
předložení průkazu (ISIC, žákovský 
nebo studentský průkaz, Senior 
Pas, OP, průkaz ZTP a ZTP/P, karta 
Zaměstnanec UP, karta Absolvent 
UP). Majitel zlevněné vstupenky 
nebo abonmá je povinen mít u sebe 
při vstupu do sálu platný doklad 
prokazující nárok na slevu.

Informace k prodeji a cenám 
vstupenek:
Produkce MFO, tel. 585 206 514, 
e-mail: produkce@mfo.cz

116





Koncerty Moravské filharmonie Olomouc  
mimo vlastní produkci v sezoně 2021/2022

Zájezdová činnost

2021
4. září
Olomouc
Dny Olomouckého kraje 2021

15. září
Ostrava
Svatováclavský hudební festival

12. října
Příbram
Hudební festival Antonína Dvořáka 
Příbram

22.–28. října
Jeseník, Přerov, Prostějov, Šumperk
Slavnostní koncert ke Dni vzniku 
samostatného československého 
státu

4. prosince
Praha
Dny Bohuslava Martinů 2021

20. prosince
Praha
České doteky hudby

2022
2. ledna
Brno
Novoroční koncert Českého 
filharmonického sboru Brno

6. ledna
Praha
České doteky hudby

3. června
Olomouc
Svátky města Olomouce

19. června
Litomyšl
Smetanova Litomyšl

6. srpna 
Jaroměřice nad Rokytnou
Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského

20. srpna 
Jaroměřice nad Rokytnou
Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského

21. srpna
Kirchstetten (Rakousko)
KlassikFestival Schloss Kirchstetten
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Nahrávací činnost

30. srpna - 1. září 
Nahrávání pro 
společnost PARMA 
Recordings (USA)

9.-10. září 
Nahrávání pro společnost 
PARMA Recordings (USA)

23.-25. května 
Nahrávání pro soukromý 
subjekt (Velká Británie)

Další termíny nahrávání  
v roce 2022 v jednání.

2021 2022
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Společnost Naxos představuje lídra 
světového nahrávacího průmyslu 
v oblasti klasické hudby. V sou-
časné době má společnost Naxos 
k dispozici více než 11 500 titulů, 
které jsou dostupné nejen na fyzic-
kých nosičích, ale i na digitálních 
platformách. Naxos spolupracuje 
jen se špičkovými umělci, soubory 
a orchestry, o čemž svědčí řada 
významných světových ocenění 
– mnoho cen GRAMMY®, Penguin 
Guide 3-star recommendations, 
Gramophone Editor’s Choice 
Awards a řada dalších. 
Naxos se zaměřuje na souborná vy-
dání, takže ve spolupráci se společ-
ností ArcoDiva vydal již kompletní 
orchestrální dílo Zdeňka Fibicha 
a pokračuje v projektu dirigenta 
Marka Štilce „Czech Masters in 
Vienna“ (dílo Leopolda Koželuha 
a Pavla Vranického). Marek Štilec 
je i dirigentem dalších projektů 
české hudby, na nichž participuje 
Moravská filharmonie. V minu-
lých sezonách spolu v Olomouci 
zahájili natáčení kompletního díla 
Vítězslava Nováka. V prosinci 2020 
vyšla první nahrávka jeho orches-
trálních děl - Jihočeské suity a symfo-
nické básně Toman a lesní panna. 
Významným projektem je i kom-
plet operních předeher a meziher 
Daniela Aubera, jehož autorem 

Více než třicet let úspěchů 
na globálním hudebním trhu

a dirigentem je skotský dirigent 
Dario Salvi.

Oba dirigenti ke své spolupráci 
s Moravskou filharmonií napsali:

Dario Salvi
„Moravská filharmonie je ve 
světě klasické hudby výjimečná. 
Charakteristický zvuk a flexibilita z ní 
činí unikátní těleso. Její hudebníci jsou 
odhodláni podávat ty nejlepší výkony 
a jejich odevzdání mým projektům 
naplnilo očekávání – cestou mimořád-
ného nasazení docílili profesionálního 
hudebního výsledku.“

Marek Štilec
„Jsem velice rád, že se společně s vy-
nikající Moravskou filharmonií mohu 
podílet na natáčení výjimečných děl 
české orchestrální hudby pro světové 
vydavatelství Naxos. Právě díky kom-
paktním diskům a digitální knihovně 
Naxos se mohou posluchači na celém 
světě seznámit s uměním českých 
skladatelů i hudebníků z Moravské 
filharmonie.“

www.naxos.com



We make music,
it sounds terrifi c!

Po více než 12 let existence americ-
ké produkční společnosti PARMA 
Recordings je Moravská fi lharmonie 
Olomouc předním symfonickým 
orchestrem pracujícím na natáčení 
děl především soudobé vážné hudby. 
Většina hudby, kterou MFO ve spo-
lupráci s PARMA Recordings natáčí, 
vychází u vydavatelství Navona 
Records. Všechna vydavatelství 
PARMA Recordings jsou distribuo-
vána společností Naxos. 

Album Dimensions Vol. III: Works 
for Large Ensemble, jehož část 
natočila také Moravská fi lharmonie 
Olomouc, získalo v USA v rámci 

ocenění Global Music Awards za rok 
2020 stříbrnou medaili (Silver Medal 
– Outstanding Achievement).

„... Moravská fi lharmonie Olomouc 
nám přináší vzrušující provedení tří 
nejnovějších skladeb Sergia Cervettiho, 
jmenovitě Et in Arcadia ego (2017), 
Consolamentum (2016) a Plexus (1970, 
revize 2017).“ 
Gapplegate Classical-Modern Music 
Review, 19. dubna 2019

„… Moravská fi lharmonie Olomouc 
hraje tyto působivé partitury 
zcela přesvědčivě.“
MusicWeb International, říjen 2017

„… Intonace byla excelentní a byl jsem 
šťastný, že moje hudba zněla ještě lépe, 
než jak jsem ji napsal!!! Cítil jsem, že 
se jim hudba líbí, díky čemuž  jsem byl 
po celou dobu natáčení moc spokojený.“
E-mail autora pro PARMA Reordings 
po natáčení s MFO

Moravská fi lharmonie 
Olomouc a PARMA 
Recordings – více 
než 12 let společného 
natáčení a přes 60 
vydaných CD. 

Poslouchejte na Spotify:

Sergio Cervetti Dimensions Vol. III John A. Carollo

www.parmarecordings.com, www.navonarecords.com
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Reduta – místo 
společenských událostí
Moravská filharmonie Olomouc – to 
není pouze orchestr a jeho koncerty 
v Redutě. Prostory sídla MFO dispo-
nují dvěma sály pro nejrůznější akti-
vity: koncerty, divadelní představe-
ní, projekce, přednášky, společenské 
události, firemní večírky, natáčení 
hudby, výstavy, vernisáže, jubilea, 
oslavy.

Velký sál Reduty
 ◆ ideální pro koncerty, divadelní 

představení, ceremonie,  
přednášky, natáčení zvukových 
nahrávek

 ◆ kapacita 500 míst (364 přízemí, 
136 balkon)

 ◆ pódium 14,8 x 8,7 m, koncertní 
křídlo, elevace (praktikábly)

 ◆ bezbariérový přístup
 ◆ prostorné foyer se šatnami

Mozartův sál
 ◆ ideální pro komorní koncerty, vý-

stavy a vernisáže, oslavy a rauty
 ◆ kapacita dle uspořádání až 200 

míst
 ◆ malé pódium uprostřed
 ◆ bezbariérový přístup

 ◆ vybavený videoprojekcí 
a ozvučením (možný přenos 
z velkého sálu)

 ◆ bar
 ◆ menší šatny přímo u sálu

V rámci poskytnutí 
sálů dále nabízíme

 ◆ hudební doprovod a produkci 
v rámci programu dané události

 ◆ pronájem hudebních nástrojů 
a techniky

 ◆ prodej vstupenek na místě  
– večerní pokladnu

 ◆ provoz šatny
 ◆ pořadatelskou službu
 ◆ zajištění hasičského dozoru
 ◆ provoz baru v Mozartově sále

Více informací a elektronický  
formulář pro rezervaci naleznete  
na www.mfo.cz/saly.
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Velký sál Reduty
Foyer se šatnami

Mozartův sál

Bar v Mozartově sálu
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Kontakty

Zřizovatelem Moravské filharmonie 
Olomouc, příspěvkové organizace,  
je statutární město Olomouc.

Moravská filharmonie Olomouc 
je členem Asociace symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů České 
republiky.

Moravská filharmonie Olomouc 
je jakožto pořadatel festivalů 
Dvořákova Olomouc a Mezinárodní 
varhanní festival Olomouc členem 
Asociace hudebních festivalů České 
republiky.

Moravská filharmonie Olomouc, 
příspěvková organizace

Horní náměstí 424/23
779 00 Olomouc

www.mfo.cz
info@mfo.cz
tel.: +420 585 206 520

IČO 00100617
DIČ CZ00100617

Management

Ředitel
Jonáš Harman

Šéfdirigent
Jakub Klecker

Hlavní hostující dirigent
Christian Knüsel

Kamila Sehnálková 
asistentka ředitele

Úsek produkce
Lucie Laníková 
hlavní produkční, vedoucí úseku

Ivana Kalina Tabak 
dramaturgyně, produkční

Karel Martínek 
dramaturg Mezinárodního varhanního 
festivalu

Aneta Vondráčková 
produkční
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Kateřina Janíčková 
správkyně hudebního fondu

Radim Černín, Gabriel Pavlík 
inspektoři orchestru

Pavel Hejzlar 
vedoucí technik orchestru  
a koncertního sálu

František Mareš 
technik orchestru a koncertního sálu

Kateřina Ludvíková 
vedoucí pracovníků pořadatelské 
služby

Daniel Coufal, Hynek Haliř,  
Olga Jelínková, Alena Dita Lakomá, 
Naděžda Ludvíková, Ivana 
Martinková, Eliška Pátková, Marie 
Pátková, Vojtěch Hugo Pavelka, 
Vladimíra Pavlíková Hodinářová,  
Jan Skácel, Marek Smyčka,  
Veronika Urdová  
pracovníci pořadatelské služby

Denisa Přikrylová 
vedoucí pracovníků šatny

Anna Havelková, Jana Pecinová, 
Michaela Tinklová, Jaroslava 
Hradilová, Hana Přikrylová 
pracovníci šatny

Úsek marketingu
Miloš Adámek  
marketingový specialista,  
vedoucí úseku

Jaromír Keprt 
produkční marketingu

Úsek ekonomiky a provozu
Dana Pluskalová 
ekonomka, vedoucí úseku

Šárka Arnošová  
finanční účetní

Jana Jakubcová 
personalistka a mzdová účetní

Jaromír Keprt 
správce výpočetní techniky a IT

Radomil Přikryl 
údržbář prostor a majetku

Jana Opatřilová, Věra Mayerová, 
Bohuslava Švubová 
uklízečky

Hana Přikrylová, Karel Látal 
vrátní

Jaroslav Dopita 
noční vrátný

125



Koncerty a provoz Moravské filharmonie Olomouc  
finančně podporují

Partneři

Mediální partneři



Změny programu, účinkujících 
i termínů koncertů vyhrazeny.
Vydala Moravská filharmonie 
Olomouc v roce 2021 jako 
svůj neprodejný propagační 
materiál nákladem 2000 ks.
Redakční uzávěrka 12. května 2021.
Fotografie: archiv MFO a archivy 
jednotlivých interpretů.
Grafický koncept: Studio MARVIL.
Grafická úprava, sazba a tisk: 
Miloslav Kyjevský – F.G.P. studio.



mfo.cz76. koncertní sezona 
2021/2022




