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

s každou další sezonou se Vám sna
žíme nabídnout nejen to osvědčené, 
ale také něco nového, abychom 
pro Vás nabídku koncertů, dalších 
aktivit i jednotlivé programy opět 
o něco více zatraktivnili. Záleží 
nám na tom, abyste se na koncerty 
Moravské filharmonie stále více 
těšili a odnášeli si z ní jedinečné 
zážitky. Letošní jubilejní 75. sezo
nu jsme připravovali ještě pečli
věji, s akcentem na tradici i nové 
přístupy ke klasické hudbě. Je o to 
výjimečnější s přihlédnutím k tomu 

v jaké pohnuté, mimořádné době 
vznikala a jaká světová jména a pre
miéry se nám přesto podařilo do ní 
zakomponovat.

Na postu šéfdirigenta se opět 
můžete těšit na Jakuba Kleckera, 
jednoho z nejvýraznějších dirigentů 
své generace. Z novinek, které nás 
v následující sezoně čekají, bych 
rád vyzdvihl zejména angažování 
pana dirigenta Christiana Knüsela 
jako hlavního hostujícího dirigenta, 
který už se olomouckému publiku 
úspěšně představil v minulém roce 
a je rovněž zárukou vysoké umělec
ké kvality. Do programové nabídky 
jsme také přidali zcela nový cyklus 
Crossover (řada C).

Novou řadou C, tedy řadou, která 
staví svůj program napříč žánry, 
bychom rádi založili novou tradici 
takto stavěných koncertů v podobě 
samostatné, svébytné koncertní 
řady, a zároveň tak otevřeli Redutu 
i lidem, kteří si do ní ještě cestu ne
našli. Naplňujeme tím jedno z našich 
dalších poslání, kterým je předsta
vovat a přibližovat tzv. klasickou 
hudbu novým, dalším posluchačům 
a mladé generaci. I v rámci řady C 
jsme vybírali ze žánrů, ve kterých 
se svébytně a rovnocenně uplatní 
také  orchestr Moravské  filharmonie. 
Na posluchače tak čeká spojení 
tradičních orchestrálních nástrojů 

Dámy a pánové, události poslední 
doby nám všem ukázaly, jak křehké 
mohou být hranice a kritéria mezi 
konáním a nekonáním koncer
tu, sezony. Zároveň nám ale také 
toto období předvedlo, jak pevné 
je spojení zejména Vás abonentů 
a posluchačů s Moravskou filhar
monií, za což Vám náleží velký 
obdiv a srdečný dík. My v Moravské 
filharmonii budeme po celou sezonu 
činit maximum pro to, byste se 
v Redutě na našich koncertech cítili 
dobře, a vynasnažíme se, abyste si je 
co nejvíce užili. Tvrdě jsme na tom 
pracovali a pracujeme – a já věřím, 
že tuto naši práci a snahu oceníte.

Srdečně Vás tímto jménem 
Moravské filharmonie Olomouc zvu 
na naše koncerty a pevně věřím, 
že si celou sezonu užijeme ve zdraví 
od začátku až do konce!

Jonáš Harman
ředitel MFO

s hudbou jazzovou i filmovou a také 
s folklorem a muzikálem.

V koncertních řadách a projek
tech, které znáte z minulé sezony, 
pak budeme pokračovat i v té 
následující. Koncerty pro nastávající 
rodiče i tradiční nedělní matiné pro 
rodiče s dětmi jsme pro Vás a Vaše 
(nastávající) potomky připravili 
opět zcela premiérově. Zároveň jsme 
se snažili dále posunout a zpestřit 
některé programy, za zmínku jistě 
stojí Novoroční koncert – tentokrát 
skutečně na Nový rok (a v čase, 
který Vám posléze umožní zhléd
nout tradiční novoroční ohňostroj 
na Horním náměstí), a zejména 
cyklus Patriot, ve kterém jsme 
leitmotiv patriotismu propsali 
v celé jeho šíři. V průběhu této řady 
P se Vám tak představí olomoucké 
pěvecké sbory, světoví sólisté se 
vztahem k Olomouci i mladí orches
trální hráči spolu s filharmoniky 
a premiérově i první trumpetista 
Moravské filharmonie Ondřej Moťka 
nejen v roli hráče, ale také výbor
ného aranžéra a skladatele. Napříč 
jednotlivými koncertními řadami 
si samozřejmě budeme průběžně 
připomínat a oslavovat naše pěta
sedmdesáté jubileum, a sice pro
střednictvím uváděných autorů, děl 
či interpretů, takže se jistě můžeme 
těšit na skvělou sezonu.

Úvodní slovo
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Vážení a milí posluchači,

chtěl bych Vás co  nejsrdečněji 
pozdravit na začátku našeho 
půlkulatého jubilea – 75. koncert
ní sezony Moravské filharmonie. 
Věřím, že to bude sezona plná 
nadějného očekávání a vzájemného 
semknutí. Nelehké období, které 
nás během jarních měsíců všechny 
zastihlo a rozdělilo naše společné 
hudební zážitky takřka z  minuty 
na minutu, nás motivuje, aby 
v brzké budoucnosti mohlo začít 
něco nového, krásnějšího. Věřím, 
že se od září budeme moci společně 
těšit na plnohodnotné  koncertní 
cykly, které byly přerušeny 

v uplynulé filharmonické sezoně 
již v měsíci březnu.

Společně s paní dramaturgyní 
Ivanou Kalina Tabak jsme pro Vás 
připravili vyváženou a dramatur
gicky nápaditou porci různoro
dých programů. Velmi mě těší, 
že do svého týmu mohu přivítat 
nového kolegu. Bude jím švýcarský 
dirigent Christian Knüsel, který se 
ujme postu hlavního hostujícího 
dirigenta. Z dalších dirigentských 
jmen bych rád zmínil Jaroslava 
Kyzlinka, hudebního ředitele 
Opery Národního divadla v Praze, 
Petra Popelku, nového šéfdirigenta 
Norského rozhlasového  orchestru 
v Oslu nebo Roberta Kružíka, 
hlavního hostujícího dirigenta 
Filharmonie Brno.

Dámy a pánové, koncertní sál 
Moravské filharmonie zel na jaře 
dlouhé týdny prázdnotou. Pevně 
však věřím, že se nám podaří ne
lehkou situaci překlenout a s novou 
sezonou vykročíme k lepším zí
tř kům – a hlavně za Vámi, našimi 
posluchači.

Děkujeme za Vaši přízeň 
a podporu!

Váš
Jakub Klecker
šéfdirigent MFO

Vážení přátelé,

Moravská filharmonie Olomouc, 
a s ní i její posluchači a příznivci, 
vstoupila do jubilejní 75. sezony. 
Ta bude výjimečná hned v několika 
ohledech.

Vůbec nepochybuji, že si Morav
ská filharmonie Olomouc dá velmi 
záležet na tom, aby jubilejní sezona 
byla obzvláště atraktivní a úspěš
ná. Přesvědčuje o tom už pohled 
do programu. Vidíme připravené 
premiéry i úspěšná slavná díla, 
nechybí ani návaznost na to dobré 
z minulých ročníků, jako třeba 
pokračování oblíbené řady koncer
tů pro nastávající rodiče. Do nové 

sezony filharmonie vstupuje nejen 
s výborným šéfdirigentem Jakubem 
Kleckerem, ale nově i s hlavním 
hostujícím dirigentem. To vše jsou 
pozitiva, která se k jubilejní sezoně 
velmi dobře hodí, a my posluchači je 
oceníme. Je tu ale i druhá rovina.

Mimořádnou bude nová  sezona 
i proto, že navazuje na období 
plné omezení a preventivních 
 opatření, která na čas ochromila 
nejen kulturní život v naší zemi. 
Vážím si toho, že se Moravská 
filharmonie Olomouc i v době, 
kdy nemohla  koncertovat běžným 
způsobem, setkávala se svými 
 posluchači prostřednictvím vy
stou pení přenášených online. Nyní 
ovšem dostane možnost obnovit 
i živý vztah s posluchači. Ten je pro 
klasickou hudbu a pro umění obecně 
nepostradatelný.

Věřím, že se filharmonie i její 
 příznivci vyrovnají s případnými 
úpravami provozu a že novou sezo
nu už žádné další krizové  situace 
nepřeruší. Všem hudebníkům 
i posluchačům přeji, aby jubilejní 
koncertní sezona byla opravdu 
co nejkrásnější.

Miroslav Žbánek
primátor statutárního města Olomouce
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Dramaturgická úvaha věnovaná 
příznivcům MFO

„Člověk nemá nic vzácnějšího 
a cennějšího než čas.“

Ludwig van Beethoven

Leitmotiv nevyčerpatelné umělec
ké inspirace jsme v dramaturgii 
letošní sezony doplnili o další velké 
téma – o fenomén času, který je tak 
významným i pravdivým – a tolikrát 
tak přísným i neuchopitelným stráž
cem trvalých uměleckých hodnot.

Před tři čtvrtě stoletím skončila 
jedna z nejhrozivějších událostí 
novodobé lidské historie – druhá 
světová válka. Rok 1945 plný 

entuziasmu a naděje ve  světlejší 
zítřky nechal také vzniknout 
novému orchestrálnímu tělesu 
v Olomouci – Městskému symfo
nickému orchestru, jenž ve stejném 
roce v měsíci září získal status 
druhé nejstarší filharmonie v tehdej
ším Československu. Tato doba oplý
vající množstvím tvůrčích podnětů 
se stala plodnou „půdou“ pro vznik 
mnoha klenotů artificiální, tedy 
tzv. klasické hudby. Skladby jako 
Serenáda Iši Krejčího, Korngoldův 
Houslový koncert, Šostakovičova 
Devátá symfonie či Koncert pro 
orchestr Bély Bartóka na nás přímo 
„dýchají“ dobou prvopočátku 
Moravské filharmonie a zároveň nás 
nutí zamyslet se nad nepřebernou 
množinou dosavadních uměleckých 
počinů tohoto orchestru v průběhu 
75 let jeho existence. A právě zmíně
ná díla tvoří jakousi hlavní ideovou 
linii dramaturgie – pojítko mezi 
jednotlivými koncertními programy 
letošní sezony.

Nechali jsme na sebe opět působit 
moc uměleckých múz: zaposlou
chali jsme se do shakespearovského 
příběhu, uvědomili si, jak velmi nám 
záleží na přírodě, a zamysleli se 
nad tím, co všechno by mohlo být 
„romantické“. Významným polem 
působnosti Moravské filharmonie 
bylo vždy uvádění hudby „nové“, 

celoživotně spjatý houslový virtuóz 
Václav Hudeček – Vám v průběhu 
75. koncertní sezony Moravské 
filharmonie zajisté předvedou špič
kové hudební umění.

Těším se, že si společně vychut
náme mnoho skvělé hudby a výteč
ných interpretačních výkonů.

Ivana Kalina Tabak
dramaturgyně MFO

tudíž ani letos nesmějí chybět pre
miéry – zejména domácích autorů.

Vznešeným posláním každého in
terpreta je sloužit hudebnímu umění 
tím, že ho v jeho nejdokonalejší 
podobě zprostředkuje konečnému 
recipientovi. Nedávno zesnulý ruský 
dirigent Gennadij Rožděstvenskij 
jednou pravil: „Když se otočíte 
a vidíte publikum, uvědomíte si, že 
musíte probudit jeho pocity a ener
gii […]“ Možnost naplnit nejedno 
z Vašich hudebních přání je pro mě 
privilegiem, kterého si velmi vážím. 
Proto letos uslyšíte díla jubilanta 
Ludwiga van Beethovena dokonce 
i v jazzové podobě, Symfonii č. 2 
Sergeje Rachmaninova či v pořadí 
třetí klavírní koncert Bohuslava 
Martinů.

Dokonalý umělecký zážitek 
bývá výsledkem jen správné 
symbiózy zúčastněných hudeb
ních osobností. Vybraní výjimeční 
interpreti – počínaje šéfdirigentem 
Moravské  filharmonie Jakubem 
Kleckerem a také hlavním hostují
cím dirigentem švýcarského původu 
Christianem Knüslem přes mimo
řádné domácí a zahraniční sólisty, 
jako jsou klavíristi Ivo Kahánek 
a Maria Mazo, houslista Jan Mráček, 
violoncellista Danjulo Ishizaka, kon
trabasista Roman Patkoló či v ne
poslední řadě s naším orchestrem fo
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I. housle
Vít Mužík 
koncertní mistr
Antonín Hradil 
koncertní mistr
Jakub Látal 
zástupce koncert. mistra
Vojtěch Petržík
Helena Hradilová
Lenka Černínová
Marta Sovová
Niaz Zajni
Jitka Pluháčková
Liliana Balcaříková
Miroslava Doležalová
Milan Miech

II. housle
Igor Kopyt
Michal Mareš
Petra Hánová
Alena Petržíková
Monika Pospíšilová
Martina Fischerová
Jaroslava Mikulová
Josef Vláčil
Eva Hányšová
Jana Křepelková
Vladimíra Grénerová
Helena Doležalová
Milán Kamenický
Marie Zavadilíková

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

Violoncella
Ludmila Bubeníčková 
koncertní mistr
Eliška Vláčilová 
zástupce koncert. mistra
Jiří Fajkus
Jiří Navrátil
Jaroslava Petrová
David Kostrhon
Marián Pavlík

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

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

Hoboje
Magdaléna 
Moníková–Franková
Jan Kučera
Gabriela Kummerová
Iveta Trojanová

Klarinety
Aleš Janeček
Lukáš Broda
Tomáš Kuzník
Vojtěch Pospíšil

Fagoty
Jan Dvořák
Martin Kostelecký
Zdeněk Škrabal
Petra Malá

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

Trubky
Ondřej Moťka
Stanislav Bartošek
Alena Fojtů
Kryštof Neduchal

Trombony
Miroslav Tutko
Jan Pospíšil
Pavel Balcařík
Jan Pátek
Dalibor Procházka

Tuba
Radim Černín

Tympány, 
bicí nástroje
Ladislav Bilan
Vlastimil Oulehla
Jakub Tengler
Emil Machain
Veronika Kamasová

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

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

Významnou část Kleckerovy 
umělecké činnosti vždy tvořila 
operní tvorba. S tuzemskými diva
delními soubory v Brně, Ostravě, 
Praze i jinde provedl na padesát 
operních titulů. Od roku 2004 je 
kmenovým dirigentem souboru 
Janáčkovy opery Národního divadla 
Brno, v posledních pěti letech 
také působil na pozici hudebního 
ředitele opery Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě, 
kde nastudoval několik vzácně 

2015, v pouhých 33 letech, absol
voval svůj celkově tisící koncert 
právě s Moravskou filharmonií, 
a to na festivalu Petera Dvorského 
v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Jakub Klecker se v roli šéfdirigenta 
Moravské filharmonie uvedl hned 
1. září 2019, a to na jednom z nej
významnějších koncertních pódií 
světa – ve Zlatém sále vídeňského 
Musikvereinu. Společně s orches
trem provedli ryze klasicistní, 
„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 
rozhlas. V rámci Velkého symfo
nického cyklu dirigoval například 
koncert nazvaný „Jednoduchost 
v hudbě“ s progresivní dramaturgií 
a netradičním souborem Bohemia 
Saxophone Quartet, pozitivní 
ohlasy sklidilo i provedení koncertu 
„Mistři symfonismu“, zejména pak 
Mahlerova Čtvrtá symfonie.

Jakub Klecker (1982) žije s rodinou 
v Brně, kde již od roku 2015 vyučuje 
dirigování orchestru na Hudební 
fakultě JAMU. Řadu let je spojován 

uváděných titulů – operufilm 
Tři přání aneb Vrtkavosti života 
Bohuslava Martinů, Šostakovičovu 
Lady Macbeth Mcenského újezdu 
či Osud Leoše Janáčka, který byl 
také zaznamenán Českou televizí 
a Českým rozhlasem. V rámci oslav 
100. výročí od založení ostrav
ského divadla premiéroval v říjnu 
2019 novou inscenaci Dvořákovy 
Rusalky. Jakub Klecker také pra
videlně 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 
 svatba v polské Vratislavi.

Vícekrát – a často i pravidel
ně – hostoval u většiny symfonic
kých orchestrů v České republice 
a na Slovensku. V letech 2007 
a 2009 vedl Filharmonii Brno 
na koncertním turné po Japonsku, 
vystupoval rovněž na předních hu
debních festivalech, jako je Pražské 
jaro, Smetanova Litomyšl, Janáček 
Brno, Svatováclavský hudební 
festival či Rheingau Musik Festival 
(Německo). Často spolupracoval 
i s Moravskou filharmonií a v roce 

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 sbormi
str a získal mnoho mezinárodních 
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 sólis
té, se kterými spolupracuje, ale 
 zejména posluchači a návštěvníci 
jeho koncertů.

Šéfdirigent
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4. a 5. února 2021

A5/R3 (R. Strauss, Mahler)

11. března 2021

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

31. března 2021

M4 (J. S. Bach, W. F. Bach, J. Ch. F. Bach)

29. dubna 2021

A8 (Janáček, Merta, Bartók)

Koncerty šéfdirigenta MFO 
v 75. sezoně

24. a 25. září 2020

A1/R1 (Keprt, Martinů, Dvořák, Krejčí)

15. října 2020

M1 (Ratniece, Sørensen, Tulve)

27. října 2020

M2 (Suk, Dvořák, Novák)

5. listopadu 2020

A2 (Weber, Korngold, Mendelssohn-Bartholdy)

10. prosince 2020

C2 (Hradišťan & Jiří Pavlica)

17. prosince 2020

M+/P2 (Linek, Brixi, Pleyel, Schreier)
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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 
orchestrem, Symfonickým or
chestrem BielSolothurn či se 
souborem Collegium Musicum 
Luzern. Jako asistent dirigenta 
působil u významných hudeb
ních těles: Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam,  lipského 
Gewandhausorchesteru nebo 
Berlínských a Vídeňských 
filharmoniků.

Hlavní hostující dirigent

26. a 27. listopadu 2020

A3/R2 (Beethoven, Rachmaninov)

25. února 2021

A6 (Rossini, Mozart, Bruckner)

25. a 26. března 2021

A7/R4 (Debussy, Saint-Saëns, Beethoven)

15. dubna 2021

P4 (Vivaldi, Moťka, Musorgskij/Ravel)

Koncerty hlavního hostujícího 
dirigenta MFO v 75. sezoně
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A
Koncertní řada A
Velký symfonický 
cyklus

Světové premiéry, 
hudební skvosty z doby 
vzniku naší filharmonie 
a také věčné „klasiky“ 
Vám navodí atmosféru 
shakespearovské letní 
noci, zavedou Vás 
do dokonalého světa 
vícehlasu či Vás přivedou 
k zamyšlení se nad tím, 
co se skrývá za slovem 
„romantika“.

Koncerty se konají 
ve čtvrtek od 19.00 
v Redutě
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Sen noci… 
Skladatelé ovlivnění 
Shakespearem 
Carl Maria von Weber
Oberon, předehra k opeře

Erich Wolfgang Korngold
Koncert pro housle a orchestr D dur 
op. 35

Felix MendelssohnBartholdy
Symfonie č. 3 a moll op. 56 „Skotská“

5. 11. 2020
Jan Mráček – housle
Jakub Klecker – dirigent

A1

Tradiční i současná 
hudba v harmonii
Slavnostní zahajovací koncert 
75. sezony

Marek Keprt
Opeření, opelnění, okluznění, 
zmotýlnění – akustický 
chVějíř k 75. výročí založení 
Moravské filharmonie Olomouc 
(světová premiéra)

Bohuslav Martinů
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 
H. 316

Antonín Dvořák
Legendy op. 59 (výběr)

Iša Krejčí
Serenáda pro orchestr

24. 9. 2020
Ivo Kahánek – klavír
Jakub Klecker – dirigent

Jan Mráček

Ivo Kahánek

Jakub Klecker

Veřejná generální zkouška 
koncertu A2 se koná týž den  
od 9.30 v Redutě.
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Beethoven.  
Ten, který otevřel 
dveře romantismu.
Inaugurační koncert hlavního 
hostujícího dirigenta

Ludwig van Beethoven
Coriolan op. 62, předehra
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 
G dur op. 58

Sergej Rachmaninov
Symfonie č. 2 e moll op. 27

26. 11. 2020
Maria Mazo – klavír
Christian Knüsel – dirigent

A4

Dokonalost 
hudebního vícehlasu
Krzysztof Penderecki
Tři kusy ve starém slohu

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

Dmitrij Šostakovič
Symfonie č. 9 Es dur op. 70

14. 1. 2021
YoonHee Kim – housle
Petr Popelka – dirigent

Petr Popelka

YoonHee Kim

Christian Knüsel

Maria Mazo

Veřejná generální zkouška 
koncertu A4 se koná týž den  
od 9.30 v Redutě.
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A5

Vzájemné hudební 
inspirace Strausse 
a Mahlera
Richard Strauss
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 
Es dur

Gustav Mahler
Píseň o zemi

4. 2. 2021
Mikuláš Koska – lesní roh
Jarmila Balážová – mezzosoprán
Aleš Briscein – tenor
Jakub Klecker – dirigent

A6

Různé tváře 
„romantiky“
Gioacchino Rossini
Italka v Alžíru, předehra k opeře

Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro flétnu, harfu a orchestr 
C dur KV 299

Anton Bruckner
Symfonie č. 4 Es dur WAB 104 
„Romantická“

25. 2. 2021
Jan Ostrý – flétna
Jana Boušková – harfa
Christian Knüsel – dirigent

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

Jarmila Balážová

Jana BouškováAleš Briscein

Jan Ostrý

Mikuláš Koska
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A7

Obraz přírody 
v hudbě 
Claude Debussy
Preludium k Faunovu odpoledni

Camille SaintSaëns
Koncert pro violoncello č. 1 a moll 
op. 33

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 6 F dur op. 68 
„Pastorální“

25. 3. 2021
Danjulo Ishizaka – violoncello
Christian Knüsel – dirigent

A8

Hudbou 
přes horizonty
Závěrečný koncert sezony

Leoš Janáček
Lašské tance (výběr)

Zdeněk Merta
Over the Horizon, koncert pro hoboj 
a orchestr (světová premiéra)

Béla Bartók
Koncert pro orchestr Sz. 116

29. 4. 2021
Vilém Veverka – hoboj
Jakub Klecker – dirigent

Veřejná generální zkouška 
koncertu A8 se koná týž den  
od 9.30 v Redutě.

Danjulo Ishizaka

Vilém Veverka
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„Později to byla krásná společná 
setkání v ateliérech, která smazávala 
rozdílné umělecké zaměření a stáva
la se chvílemi obdivu a hledání krásy, 
poezie a hudby. Vážím si přátelství, 
které mně bylo darováno Antonínem 
Schindlerem, jeho hra na varhany 
v kostele sv. Mořice mi přinášela 
neopakovatelný zážitek jedinečné
ho zvuku tohoto monumentálního 
nástroje. Později jsem dokonce 
mohl chodívat na kůr a prožívat tak 
v blízkosti hudebního mistra skladby 
světových skladatelů. Při jedněch 
jeho kulatinách ode mě přijal cyklus 
linorytů s olomouckými kašnami. 
Bylo to pro mě velkou ctí.

Hudba a výtvarné umění k sobě 
patří a navzájem se doplňují. Mnoho 
hudebníků je dobrými malíři a také 
mnoho malířů je dobrými muzi
kanty. Je pro mě velkým potěšením, 

„Po mnoha a mnoha 
letech stále vzpomínám 
na mé první seznámení 
s Moravskou 
filharmonií Olomouc 
a na jejího prvního 
dirigenta Františka 
Stupku. Byl to pro mě 
velký zážitek, neboť 
celý můj další život 
byl propojen s ‚vážnou‘ 
hudbou.“

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

že v poslední době se daří spolu
práce mezi Moravskou filharmonií 
Olomouc a Unií výtvarných umělců 
Olomoucka. Prvním takovým 
společným počinem jsou instalace 
výtvarných děl v předsálí Reduty, 
která se budou každou novou 
sezónu obměňovat a návštěvníci 
koncertů tak budou mít možnost se 
seznamovat se současnou tvorbou 
umělců působících v tomto regionu.

V období uzavření galerií, koncert
ních sálů a divadel jsme se snažili 
udržovat kontakt s naším publikem. 
Moravská filharmonie internetovým 
přímým přenosem koncertu dvou 
sólistů umožnila nám divákům v na
šich domovech vynikající kulturní 
zážitek. Unie výtvarných umělců 
Olomoucka zveřejnila po uzavření 
Galerie města Olomouce fotogra
fickou přehlídku této výstavy, která 
byla uspořádána k 30. výročí jejího 
vzniku. Společným dílem Moravské 
filharmonie Olomouc a Unie vý
tvarných umělců Olomoucka bylo 
vytvoření virtuální výstavy obrazů, 
plastik a fotografií umělců, kterou 
doprovázela hudba v mimořádném 
podání členů tohoto významného 
hudebního tělesa. Toto 20minutové 
společné dílo se na internetu těšilo 
velkému ohlasu nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Z reakcí internetového 

publika bylo patrno, že toto propoje
ní přineslo lidem v tíživé době na jaře 
tohoto roku mnoho radosti.

Věřím, že nová koncertní sezóna 
bude pro abonenty a ostatní publi
kum velkým kulturním obohacením 
a hlubokým uměleckým zážitkem. 
To přeji nám všem z celého srdce.“
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R
Koncertní řada R
Malý symfonický 
cyklus

Varianta pro posluchače, 
pro které je osm koncertů 
Velkého symfonického 
cyklu hodně a zároveň 
preferují pátek. Nepřijdete 
o reprízu světové premiéry, 
uslyšíte Beethovenova 
mistrovská díla i to, 
jak se přátelství Strausse 
a Mahlera rozeznělo 
v jejich tvorbě.

Koncerty se konají 
v pátek od 19.00 
v Redutě
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Tradiční i současná 
hudba v harmonii
Slavnostní zahajovací koncert 
75. sezony – repríza

Marek Keprt
Opeření, opelnění, okluznění, 
zmotýlnění – akustický chVějíř 
k 75. výročí založení Moravské 
filharmonie Olomouc

Bohuslav Martinů
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 
H. 316

Antonín Dvořák
Legendy op. 59 (výběr)

Iša Krejčí
Serenáda pro orchestr

25. 9. 2020
Ivo Kahánek – klavír
Jakub Klecker – dirigent

R2

Beethoven.  
Ten, který otevřel 
dveře romantismu.
Inaugurační koncert hlavního 
hostujícího dirigenta – repríza

Ludwig van Beethoven
Coriolan op. 62, předehra

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

Sergej Rachmaninov
Symfonie č. 2 e moll op. 27

27. 11. 2020
Maria Mazo – klavír
Christian Knüsel – dirigent

Christian Knüsel

Maria Mazo

Jakub Klecker

Ivo Kahánek
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Vzájemné hudební 
inspirace Strausse 
a Mahlera
Richard Strauss
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 
Es dur

Gustav Mahler
Píseň o zemi

5. 2. 2021
Mikuláš Koska – lesní roh
Jarmila Balážová – mezzosoprán
Aleš Briscein – tenor
Jakub Klecker – dirigent

R4

Obraz přírody  
v hudbě
Claude Debussy
Preludium k Faunovu odpoledni

Camille SaintSaëns
Koncert pro violoncello č. 1 a moll 
op. 33

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 6 F dur op. 68 
„Pastorální“

26. 3. 2021
Danjulo Ishizaka – violoncello
Christian Knüsel – dirigentDanjulo Ishizaka

Aleš Briscein

Mikuláš Koska

Jarmila Balážová

„Nejen v této době s tím, jak čas běží, cítím čím dál 
tím větší hlad po krásné hudbě. Doprovází mne všude. 
Moderní technologie nám umožňují mít všechny 
skladby instantně v kapse, ale prožitek z hudby živé 
je nenahraditelný.“

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,  
ambasador MFO, lékař a senátor
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P
Koncertní řada P 
„Patriot“ 
koncerty 
pro Olomouc

Cyklus „Patriot“ je pro 
nás všechny, kteří jsme 
hrdí na Olomouc a náš 
kraj. Dostanou v něm 
příležitost místní rodáci 
a umělci, kteří k Olomouci 
neodmyslitelně patří, 
vynikající hráči naší 
filharmonie a hvězdy 
světového formátu, které 
mají k našemu kraji vztah.

Koncerty se konají 
ve čtvrtek od 19.00 
v Redutě

4544



fo
to

 ©
 P

et
er

 R
em

en
ík

, V
oj

tě
ch

 V
lk

, Š
im

on
 K

ad
ul

a

P1

To nejlepší z klasiky
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenáda č. 13 G dur KV 525 

„Malá noční hudba“

Georg Christoph Wagenseil
Koncert pro harfu a orchestr G dur

Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro klavír a orchestr č. 13 
C dur KV 415, I. věta (Allegro)

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

8. 10. 2020
Lada Karasková – harfa 
Konzervatoř Evangelické akademie
Viktorie Zapletalová – klavír  
ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Robert Kružík – dirigent

Lada Karasková

Viktorie Zapletalová

Robert Kružík

„Moravská filharmonie sehrála 
v nelehkých a zlomových dobách 
minulého století velmi důležitou 
roli. Svou kulturní činností po
vzbudila své příznivce, zmírnila 
obavy a nejistotu a přinesla potřeb
nou dávku optimismu. A vždy se 
o těchto momentech rozsáhle psalo, 
mluvilo a dlouho na ně vzpomínalo. 
V letošním roce zažíváme pandemii, 
která pravděpodobně přinese řadu 
celospolečenských změn, rychlých 
proměn a nových výzev. Koncerty 
Moravské filharmonie se stanou 
něčím mimořádným a neopako
vatelným a budou nám přinášet 
odpočinek a dodávat elán, který 
nám pomůže překonat nové, zřejmě 
bouřlivé období. Ano, čeká nás 
nezapomenutelná sezona Moravské 
filharmonie.“

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

17. 12. 2020
Eliška Honková – flétna, MFO
Magdaléna MoníkováFranková – 
hoboj, MFO
Martin Kostelecký – fagot, MFO
Tjitske Jurková – 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
Jana Synková – sbormistryně

Komorní sbor Lenky 
DohnalovéMlynářové
Lenka DohnalováMlynářová – 
 sbormistryně

Akademický sbor Žerotín
Pavel Koňárek – sbormistr

Jakub Klecker – dirigent

Eliška Honková, Magdaléna MoníkováFranková, 
Martin Kostelecký, Tjitske Jurková

Pěvecký sbor CAMPANELLA, Mládežnický pěvecký sbor Bel canto, 
Komorní sbor Lenky DohnalovéMlynářové, Akademický sbor Žerotín

Marta Reichelová, Monika Jägerová,
Vít Nosek, Michal Marhold

4948
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Václav Hudeček 
hraje pro Olomouc
Jan Jiří Benda
Houslový koncert G dur  

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

Camille SaintSaëns
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

11. 3. 2021
Václav Hudeček – housle
vítěz Akademie Václava Hudečka 
pro rok 2020 – housle
Jakub Klecker – dirigent

Orchestr MFO bude doplněn 
o žáky ZUŠ Olomouckého kraje.

P4

Trumpetista hraje. 
Trumpetista skládá. 
Trumpetista diriguje.
Antonio Vivaldi
Koncert C dur pro dvě trubky RV 537

Ondřej Moťka
Koncert pro trubku a orchestr 
(světová premiéra)

Modest Petrovič Musorgskij / 
Maurice Ravel
Obrázky z výstavy

15. 4. 2021
Gábor Tarkövi – trubka
Ondřej Moťka – trubka, MFO
Christian Knüsel – dirigent

Václav Hudeček

Ondřej Moťka

Gábor Tarkövi

5150



C
Koncertní řada C
„Crossover“
multižánrové 
koncerty

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

Koncerty se konají 
v uvedených dnech 
od 19.00 v Redutě

5352
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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 jejich repertoáru 
i nové aranže písní těchto 
ojedinělých zpěvaček.

20. 11. 2020
Bohemia Voice
Zuzana Seibertová – soprán
Elin Špidlová – mezzosoprán
Bronislav Palowski – tenor
Lukáš Sládek – basbaryton

Debashish Chaudhuri – dirigentBohemia Voice

5554
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C2

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

10. 12. 2020
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

Hradišťan & Jiří Pavlica

Kantiléna

5756
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Slavné melodie 
z československých 
filmů
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.

22. 1. 2021
Petr Šumník – dirigent

Petr Šumník

Orchestr MFO

„Jubilující Moravská filharmonie vstoupila podobně 
jako další symfonické orchestry do nejnáročnějšího 
období své historie. Olomoucká kulturní veřejnost by 
měla proto o ni prostřednictvím svých zastupitelů pe
čovat, zůstávat jí věrná a co nejvíce se těšit libými tóny 
jejího stále se obrozujícího interpretačního mládí.“

prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc., 
ambasador MFO, muzikolog, vysokoškolský pedagog 
a hudební skladatel

5958
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Bonusový crossover koncert 

Jazz & klasika
Špičkový jazzman Uri Caine 
hraje Beethovena

Světově proslulý americký 
jazzový klavírista a skladatel 
přináší své neotřelé pojetí hudby 
letošního jubilanta – 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) 
The Diabelli Variations

18. 2. 2021
Uri Caine – klavír
Marko Ivanović – dirigent

Uri Caine

Marko Ivanović

6160



K
Koncertní řada K
Komorní koncerty

Komorní hudba má 
v repertoáru Moravské 
filharmonie nezastupitelné 
místo pro svůj jedinečný 
prožitek intimní atmosféry. 
Důvěrné setkání s hudbou 
na písňovém a houslovém 
recitálu, zážitek z virtuózní 
souhry kytary a kontrabasu 
i serenády v provedení 
komorních souborů MFO.

Koncerty se konají 
v pondělí od 19.00 
v Redutě

6362
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Lidová poezie 
v písních
Vítězslav Novák
Slovenské spevy (výběr)

Leoš Janáček
Moravská lidová poesie v písních 
(výběr)
Sonáta 1. X. 1905  
(Z ulice dne 1. října 1905)

Zdeněk Fibich
Nálady, dojmy a upomínky op. 41

Antonín Dvořák
V národním tónu op. 73 (výběr)
Čtyři písně op. 82

9. 11. 2020
Eva Garajová – mezzosoprán
Marián Lapšanský – klavír

K2

Houslový recitál 
Ivana Ženatého
Antonín Dvořák
Romantické kusy op. 75   

Johannes Brahms
Sonáta pro housle a klavír č. 1 
G dur op. 78

Bohuslav Martinů
Intermezzo H. 261

Maurice Ravel
Sonáta pro housle a klavír

25. 1. 2021
Ivan Ženatý – housle
Igor Ardašev – klavír   

Marián Lapšanský Eva Garajová

Ivan Ženatý

Igor Ardašev

6564
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K3

Virtuózní souhra 
kytary a kontrabasu 
Astor Piazzolla 
Zima ze Čtvera ročních dob 
v Buenos Aires, Oblivion

Gabriel Fauré 
Probuzení ze sna ze Tří písní op. 7

Joaquín Rodrigo 
Pequeña Sevillana 

Rolf Løvland 
Illumination 

Daniël van Goens 
Scherzo op. 12

Federico MorenoTorroba 
Sonatina 

Ennio Morricone 
Cinema Paradiso 

Niccolò Paganini 
Benátský karneval 

Aldo Rodriguez 
Píseň a tanec  

Astor Piazzolla 
Podzim ze Čtvera ročních dob 
v Buenos Aires

1. 3. 2021
Miriam Rodriguez Brüllová – kytara 
Roman Patkoló – kontrabas

K4

Mistrovské výkony 
hráčů Moravské 
filharmonie Olomouc
Josef Suk
Serenáda pro smyčcový orchestr 
op. 6

Béla Bartók
Rumunské lidové tance pro smyčcový 
orchestr Sz. 56

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

19. 4. 2021
Komorní orchestr MFO 
Dechová harmonie MFO
Marek Prášil – dirigent

Miriam Rodriguez Brüllová

Marek Prášil

Komorní orchestr MFO

Dechová harmonie MFO

Roman Patkoló

6766



M
Koncertní řada M  
Mimořádné 
koncerty

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

Koncerty se konají 
v uvedených 
termínech od 19.00 
v Redutě – vyjma 
koncertu M3 a M4

6968
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M1

Zahajovací 
koncert festivalu 
MusicOlomouc 2020
„Ve svitu sněhy tají“

Santa Ratniece
Leider liegt kaum Schnee  
(Žel sníh téměř neleží, 2019) – 
 evropská premiéra
Koncert pro klavír a orchestr (2014)
česká premiéra

Bent Sørensen
Tunnels de Lumiére  
(Tunely světla, 2010)
česká premiéra

Helena Tulve
Sula/Thaw (Tání, 1999)
česká premiéra

15. 10. 2020
Nao Higano – soprán
Irena Troupová – soprán
Miroslav Beinhauer – klavír
Jakub Klecker – dirigent

M2

Slavnostní koncert 
ke Dni vzniku 
samostatného 
československého státu
Josef Suk
Fantastické scherzo op. 25

Antonín Dvořák
Klid pro violoncello a orchestr 
op. 68/5
Rondo pro violoncello a orchestr 
op. 94

Vítězslav Novák
Slovácká suita op. 32

27. 10. 2020
Břetislav Vybíral ml. – violoncello
Jakub Klecker – dirigent

Nao Higano

Miroslav Beinhauer

Břetislav Vybíral ml.

Jakub Klecker

Irena Troupová

7170
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M+

Vánoce doma 
s hudbou našich autorů
Bonusový koncert 
pro abonenty řady M

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!“)

17. 12. 2020
Eliška Honková – flétna, MFO
Magdaléna MoníkováFranková – 
hoboj, MFO
Martin Kostelecký – fagot, MFO
Tjitske Jurková – lesní roh, MFO

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

Pěvecký sbor CAMPANELLA – 
ZUŠ CAMPANELLA Olomouc

Mládežnický pěvecký sbor 
Bel canto
Jana Synková – sbormistryně

Komorní sbor Lenky 
DohnalovéMlynářové
Lenka DohnalováMlynářová – 
sbormistryně

Akademický sbor Žerotín
Pavel Koňárek – sbormistr

Jakub Klecker – dirigent

Koncert je součástí abonentní řady 
P – „Patriot“. Předplatitelé řady M 
jej mohou navštívit v rámci svého 
abonmá zdarma, avšak není možné 
dodržet rezervaci na místech dle 
abonentní karty M, proto budou 
předplatitelům vyhrazena jiná 
místa k sezení.

Eliška Honková, Magdaléna MoníkováFranková,
Tjitske Jurková, Martin Kostelecký

Marta Reichelová, Monika Jägerová,
Vít Nosek, Michal Marhold

Pěvecký sbor CAMPANELLA, Mládežnický pěvecký sbor Bel canto, 
Komorní sbor Lenky DohnalovéMlynářové, Akademický sbor Žerotín

7372
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M3

Novoroční koncert
Hudba plná temperamentu 
a vášně

Koncert se koná v Redutě od 16.00

Astor Piazzolla
Oblivion, Libertango

Emmanuel Séjourné
Dvojkoncert pro vibrafon, marimbu 
a orchestr (I. věta)

Isaac Albéniz
Španělská suita (výběr)

Pablo de Sarasate
Koncertní fantazie na motivy 
z Carmen op. 25

Ferenc Liszt
Uherská rapsodie č. 1

Nicolo Paganini
Benátský karneval, 
variace pro housle a orchestr

Johannes Brahms
Uherské tance (výběr)

1. 1. 2021
Vít Mužík, Antonín Hradil –  
koncertní mistři MFO
Ladislav Bilan st. – marimba, MFO
Ladislav Bilan ml. – vibrafon
Jaroslav Kyzlink – dirigent

M4

Velikonoční koncert
Bach a synové. Duchovní síla 
lidského hlasu.

Koncert se koná od 19.00 
ve slavnostní dvoraně 
Arcibiskupského paláce 
v Olomouci

Johann Sebastian Bach
Der Gerechte kommt um, moteto

Wilhelm Friedemann Bach
Sinfonia d moll Fk. 65

Johann Christoph Friedrich Bach
Miserere in c, Psalm 50 (51)

31. 3. 2021
Karolína Plicková – soprán
Lucie Hilscherová – alt
Matúš Šimko – tenor
David Nykl – bas

Akademický sbor Žerotín
Pavel Koňárek – sbormistr
Jakub Klecker – dirigent

S ohledem na jinou dispozici sálu 
v Arcibiskupském paláci není 
možné dodržet sezení na místech 
dle abonentní karty.

Vít Mužík, Antonín Hradil, Ladislav Bilan ml., Ladislav Bilan st. 

Karolína Plicková, Matúš Šimko, David Nykl, Lucie Hilscherová

Akademický sbor Žerotín

7574



NR

Koncertní řada NR
Hudební podvečery 
pro nastávající 
rodiče

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. 

Koncerty se kona
jí v úterý od 17.30 
v Mozartově sále.

Záštitu nad cyklem 
hudebních pod
večerů pro nastávající 
rodiče převzala 
Muzikoterapeutická 
asociace České 
republiky, z.s.

7776
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NR1

Kouzlo 
dvojhlasu
Johann Sebastian Bach, 
Pavel Fischer

Dvojhlas umocňuje sílu melodie 
a rozvíjí cit pro hudbu. Po hudbě 
J. S. Bacha vycházející z vnitřního 
řádu se na závěr rozezní svobodné 
melodie inspirované hudbou 
Keltů – dávným národem, 
který na našem území kdysi žil 
v dokonalém souladu se Zemí 
a přírodou.

6. 10. 2020
Karolína Zívalíková, 
Eliška Vláčilová – violoncello
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

NR2

Tanec je hudba, 
která zní naším tělem
Marin Marais, Johann Schenck, 
Gottfried Finger, Johann 
Hieronymus Kapsberger a další

Program, který pohladí duši 
hudbou doby zlatého věku violy 
da gamba. Poetický souzvuk violy 
da gamba s loutnou si mnozí 
panovníci oblíbili především 
při intimnějších společenských 
příležitostech. Dítě je v době 
před narozením v plodové vodě 
převážně v pohybu. Jemně znějící 
hudba vyjadřující pohyb je proto 
ideálním zastavením v čase 
pro budoucí maminky i ještě 
nenarozené posluchače.

1. 12. 2020
Hana Fleková – viola da gamba
Jan Krejča – theorba
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

Karolína Zívalíková

Eliška Vláčilová
Markéta Vejvodová

Jan Krejča

7978
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Hřejivý hlas lásky 
pod hvězdným nebem
Hector Berlioz, Charles Gounod

Ženský hlas znějící letní nocí pod 
hvězdným nebem – představa, 
která na konci dlouhých zimních 
měsíců zahřeje každého. Intimní 
zvuk kladívkového klavíru ženský 
hlas ještě více  zjemní. Láskyplná 
hudba romantických skladatelů 
nás vrátí v čase do Francie 
devatenáctého století plné vášně 
i obdivu k ženám a k přírodě…

23. 2. 2021
Irena Troupová – soprán 
Barbara Maria Willi – kladívkový 
klavír
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

Koncert je pořádán ve spolupráci 
s Janáčkovou akademií múzických 
umění v Brně.

NR4

Hravost lidové poezie 
očima muže a ženy
Bohuslav Martinů, Jan Skládaný, 
Eva Rohleder, Jiří Rada

Hravost a inspirace melodikou 
lidové písně v hudbě B. Martinů, 
J. Rady a J. Skládaného v kontrastu 
s pojetím současné avantgardní 
skladatelky a zpěvačky Evy 
Rohleder. Pro nastávající maminky 
upravila Písničky na jednu 
stránku od B. Martinů a nově 
zkomponovala hudbu s ženskou 
a dětskou tematikou.

6. 4. 2021
účinkující instrumentalisté 
v jednání
Eva Rohleder – zpěv, violoncello 
Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

Markéta Vejvodová

Eva Rohleder

Irena Troupová
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Nedělní matiné 
Koncerty pro 
rodiče s dětmi 

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

Koncerty se konají 
v neděli od 10.30 
v Redutě. Vhodné 
pro děti od 3 let.

8382
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NM1

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 dobro
družství, 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 neza
staví. Honza vás provede hudební 
pohádkovou krajinou. Dojde i na 
buchty, draky, princezny, loupežníky 
a spoustu známých písniček.

8. 11. 2020
děti filharmoniků a žáci 
ZUŠ Žerotín – sólisté
Jiří Sova – zpěv, kytara
Richard Mlynář – aranžmá
Jan Šprynar – moderátor
Petr Šumník – dirigent

NM2

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 zají
mavé 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!

10. 1. 2021
Lukáš Červenka – moderátor
Petr Šumník – dirigent

Lukáš Červenka

Petr Šumník
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NM3

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 vlast
nosti, ale někdy i větší fantazii 
než samotné děti!

28. 2. 2021
Klára Beriša – soprán
Jiří Sova – křídlovka
Miloš Machek – dirigent

Miloš Machek

Jiří Sova
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Mezinárodní 
varhanní festival 
Olomouc 2020

52. ročník tradičního 
mezinárodního setkání 
varhaníků se uskuteční 
v Olomouci ve dnech  
3.–17. září 2020.

Koncerty se konají 
na uvedených 
místech od 19.00.
Vstupenky na jed
notlivé koncerty 
150 Kč / 70 Kč.
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Perly varhanní tvorby
Sigfrid KargElert
Triumfální pochod op. 65 č. 59 
pro varhany a žesťové nástroje 

Johann Sebastian Bach
Fantazie a fuga g moll BWV 542

Louis Vierne
Najády z 24 fantazijních kusů op. 55

Marcel Dupré
Hrdinská poema op. 33 pro varhany 
a žesťové nástroje

Thierry Escaich
Pět versetů na Victimae paschali

Louis Vierne
Varhanní symfonie č. 1 D dur op. 14 
(výběr)

Karel Martínek
Improvizace

3. 9. 2020 
Katedrála sv. Václava
Karel Martínek – varhany
Žesťový soubor Moravské 
filharmonie Olomouc

Poklady varhanního 
romantismu
Felix MendelssohnBartholdy
Varhanní sonáta č. 3 A dur op. 65

Julius Reubke
Sonáta c moll „94. žalm“

Louis Vierne
Měsíční svit z 24 fantazijních kusů 
op. 53

Franz Schmidt
Chaconne cis moll

7. 9. 2020 
Katedrála sv. Václava
Nathan J. Laube (USA) – varhany

Karel Martínek

Nathan J. Laube

Žesťový soubor MFO
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Ruské inspirace
Louis Vierne
Katedrály z 24 fantazijních kusů op. 55

Aleksandr Grečaninov
Tři kusy pro varhany op. 159
Hymnus svobodného Ruska 
(1917, arr. T. Chaliullin)

Sergej Tanějev
Chorální variace A dur

Timur Chaliullin
Toccata pro pedál sólo
Fantazie „Řád a chaos“
Variace na tatarskou lidovou píseň

Dmitrij Šostakovič
Passacaglia z opery Lady Macbeth 
Mcenského újezdu op. 29
Valčík pro orchestr č. 2 
(arr. T. Chaliullin)

Petr Iljič Čajkovskij
Květinový valčík z baletu Louskáček 
(arr. T. Chaliullin)

Modest Petrovič Musorgskij
Velká brána kyjevská z cyklu Obrázky 
z výstavy (arr. T. Chaliullin)

10. 9. 2020 
Katedrála sv. Václava
Timur Chaliullin (Rusko) – varhany

Dialogy cembala 
a varhan
Dialog I

Johann Sebastian Bach
Preludium z Anglické suity č. 2 a moll 
BWV 807
Preludium a fuga A dur BWV 536

Dialog II

Johann Pachelbel
Ciacona d moll

Dietrich Buxtehude
Passacaglia d moll BuxWV 161

Georg Muffat
Apparatus musico-organisticus – 
Passacaglia g moll

Dialog III

Johann Sebastian Bach
Anglická suita č. 3 g moll BWV 808
Preludium a fuga G dur BWV 541

14. 9. 2020 
Kostel Panny Marie 
Sněžné
Bernhard Klapprott (Německo) – 
cembalo, varhany

Timur Kaljulin

Bernhard Klapprott
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Vive la musique 
française!
Johann Sebastian Bach
Preludium a fuga Es dur BWV 552 

„Sv. Anna“

Johannes Brahms
Balada g moll op. 118

CharlesMarie Widor
Varhanní symfonie č. 5 f moll op. 42 – 
I. Allegro vivace

Louis Vierne
Varhanní symfonie č. 6 h moll op. 59 
(výběr)

Camille SaintSaëns
Danse macabre op. 40

Marcel Dupré
Preludium a fuga g moll č. 3 op. 7

Thierry Escaich
Evokace č. 2

Vincent Dubois
Improvizace na jméno Louis Vierne

17. 9. 2020 
Katedrála sv. Václava
Vincent Dubois (Francie) – varhanyVincent Dubois
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Mezinárodní 
hudební festival 
Dvořákova 
Olomouc 2021

19. ročník olomouckého 
jarního hudebního svátku 
se uskuteční ve dnech  
13.–23. května 2021. 

Pro více informací 
sledujte web festivalu 
dvorakovaolomouc.cz

98



fo
to

 ©
 a

rc
hi

v 
M

us
ic

a 
Fl

or
ea

, a
rc

hi
v 

M
FO

, M
.  S

vě
tlí

k

Dvořák jedinečný
Zahajovací koncert festivalu

První novodobé uvedení 
Dvořákova díla na historických 
nástrojích, dobové hráčské 
zvyklosti a vůbec úplně jiné znění 
Dvořákovy hudby, než jsme zvyklí. 
Koncert provází slovem samotný 
dirigent špičkového tělesa 
Marek Štryncl.

13. 5. 2021, 19.00 
Reduta
Musica Florea
Marek Štryncl – dirigent

Groteska 
& Live Orchestra
Frigo, oběť krevní msty, aneb 
americká groteska na motivy 
Romea a Julie

Strhující komedii prošpikovanou 
skrz naskrz ozvláštňujícími 
nápady doprovodí živě 
produkovaná orchestrální 
hudba. Kino Metropol se již 
tradičně rozezní pod taktovkou 
Roberta Israela.

15. 5. 2021, 19.00 
Kino Metropol
Moravská filharmonie Olomouc
Robert Israel – dirigent 
a autor hudby

Musica Florea

Robert Israel

Marek Štryncl
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Dvořák & Brahms
Komorní koncert v Husově sboru

Bennewitzovo kvarteto, 
bezesporu jeden z nejlepších 
domácích souborů si přizvalo ke 
spoluúčinkování vyhledávaného 
klarinetistu Igora Františáka. 
Společně předvedou, jak 
si dva velikáni hudebního 
romantismu mistrně poradili 
s formou smyčcového kvartetu 
či klarinetového kvintetu.

17. 5. 2021, 19.00 
Husův Sbor 
v Olomouci
Bennewitzovo kvarteto
Jakub Fišer – 1. housle
Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello

Igor Františák – klarinet

Kdo se bojí baroka?
Stará hudba napříč žánry 
pro každého

S ansámblem Soqquadro 
Italiano, považovaným za jeden 
z nejoriginálnějších projevů 
mezinárodní crossoverové scény, 
se vydáme na cestu za vysokou 
kulturou, ale také populární 
italskou hudbou 17. století – 
za dvorními melodiemi a písněmi 
z ulice. V hlavní roli vystoupí 
všestranně talentovaný umělec, 
kontratenorista a tanečník 
Vincenzo Capezzuto.

19. 5. 2021, 19.00 
Klášterní Hradisko – 
Vojenská nemocnice 
Olomouc
Soqquadro Italiano
Vincenzo Capezzuto – zpěv
Simone Vallertonda – theorba, 
barokní kytara
Marco Forti – kontrabas
Leonardo Ramadori – bicí nástroje
Claudio Borgianni – koncept a režie

Bennewitzovo kvarteto

Soqquadro Italiano

Igor Františák
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Jazz & smyčce
Nový projekt autentického 
jazzového trumpetisty Lukáše 
Oravce pojí charakteristický 
zvuk umělcovy kapely 
s klasickým orchestrálním 
zněním smyčcových nástrojů. 
Autorem jednotlivých 
aranžmá je dirigent ruského 
původu Pavel Klimaševskij.

21. 5. 2021, 20.00 
Konvikt UPOL
Lukáš Oravec Quartet
Andy Middleton – tenorový saxofon
Lukáš Oravec – trubka, křídlovka
Danny Grissett – klavír
Tomáš Baroš – kontrabas
Marián Ševčík – bicí

Moravská filharmonie Olomouc
Pavel Klimaševskij – dirigent

Velké finále
Dvořák a Stravinskij

Velké festivalové finále. Jedinečný 
hudební zážitek. Díla jubilantů 
Antonína Dvořáka i Igora 
Stravinského a Garrick Ohlsson – 
světový špičkový klavírista 
a oceňovaný propagátor české 
hudby – s MFO a skvělým 
Jakubem Kleckerem.

23. 5. 2021, 19.00 
Reduta
Garrick Ohlsson – klavír
Moravská filharmonie Olomouc
Jakub Klecker – dirigentLukáš Oravec

Jakub Klecker

Garrick Ohlsson
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Prodej vstupenek

Důležité upozornění: V letošním 
roce MFO nepřijímá požadavky 
na obnovení abonmá formou 
korespondence (pošta, email). 
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 jednotlivé kon
certy a veřejné generální zkoušky 
bude zahájen 27. července 2020. 
Vstupenky lze zakoupit:

 ◆ na webu www.mfo.cz/vstupenky 
nebo na stránce příslušného 
koncertu

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

 ◆ na pokladně v místě konání 
koncertu, 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, K a M je možné obnovit nebo 
zakoupit od 15. června 2020 násle
dujícími 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

Stávající předplatitelé mají svá 
místa z minulé sezony rezervována 
od pondělí 15. června do pondělí 
20. července 2020. K obnovení 
je zapotřebí abonentní karta 
nebo voucher z předchozí sezony 
2019/2020. Neobnovené rezervace 
budou od 21. července bez možnosti 
dalšího ovlivnění uvolněny 
do prodeje pro ostatní zájemce.

Zakoupené předplatné nelze vrátit 
ani vyměnit.

Edukační aktivity MFO

Moravská filharmonie Olomouc 
věnuje velkou pozornost vzděláva
cím aktivitám pro děti a mladé lidi. 
Je to důležitá součást jejího poslá
ní, a proto ani v současné sezoně 
nechybí vzdělávací koncerty pro 
školy v Olomouci a okolí. Hlavním 
cílem této činnosti je seznámit děti 
s hudební tradicí u nás i v Evropě, 
umožnit jim bližší vhled do práce 
orchestru a detailněji je seznámit 
s různými hudebními nástroji. 
Přístupnou a zábavnou formou je 
zasvětíme i do tajů základní hu
dební 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 provozování. Bližší informa
ce o jednotlivých koncertech nalez
nete na webových stránkách MFO.

Dopolední vzdělávací 
koncerty pro školy 
v sezoně 2020/2021

16.–18. listopadu 2020

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

leden–březen 2021 
(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 2020/2021:

24.–29. ledna 2021
27. června – 2. července 2021
24.–27. srpna 2021
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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)

Výše uvedené ceny se nevztahují na koncerty v rámci festivalů.

Kategorie / 
koncert řady

A R, P, K, M C NM NR
Veřejné 

generální 
zkoušky

I. kategorie 290,– 230,– 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

M 
4 + 1 koncert

C 
4 koncerty

I. kategorie 1 850,– 790,– 890,– 1 590,– 

II. kategorie 1 490,– 590,– 690,– 1 190,–

III. kategorie 790,– 350,– 440,– 790,–

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
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Leden

Prosinec
Perly varhanní tvorby

Karg-Elert, Bach, Vierne, 
Dupré, Escaich, Martínek
Poklady varhanního romantismu

Mendelssohn-Bartholdy, 
Reubke, Vierne, Schmidt
Ruské inspirace

Vierne, Grečaninov, Tanějev, 
Chaliullin, Šostakovič, 
Čajkovskij, Musorgskij
Dialogy cembala a varhan

Bach, Pachelbel, 
Buxtehude, Muffat
Vive la musique française!

Bach, Brahms, Widor, 
Vierne, Saint-Saëns, 
Dupré, Escaich, Dubois
A1 / Zahajovací koncert sezony

Keprt, Martinů, Dvořák, Krejčí
R1 / Zahajovací koncert sezony – repríza

Keprt, Martinů, Dvořák, Krejčí

NR1 / Kouzlo dvojhlasu

Bach, Fischer

Říjen

Listopad

Čt

3. 

Po

7. 

Čt

10. 
 

Po

14. 

Čt

17. 
 

Čt

24.
Pá

25.

Út

6.

Út

1. 

Čt

10.
Čt

17. 
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NR2 / Tanec je hudba, která zní 
naším tělem

Marais, Schenck, Finger, 
Kapsberger a další
C2 / Hudba času adventního a vánočního

Hradišťan & Jiří Pavlica
M+/P2 
Vánoce doma s hudbou našich autorů 

Linek, Brixi, Pleyel, Schreier
Bonusový koncert pro abonenty řady M 
a mimořádný vánoční „Patriot“

M3 / Novoroční koncert  
Hudba plná temperamentu a vášně

Piazzolla, Séjourné, 
Albéniz, Sarasate, Liszt, 
Paganini, Brahms
NM2 / Koncert pro rodiče s dětmi

Zázrak v hudebním lese
A4 / Dokonalost hudebního vícehlasu

Penderecki, Brahms, Šostakovič
C3

Slavné melodie 
z československých filmů
K2 / Houslový recitál Ivana Ženatého

Dvořák, Brahms, 
Martinů, Ravel

P1 / To nejlepší z klasiky

Mozart, Wagenseil, Beethoven
M1 / Ve svitu sněhy tají – Zahajovací 
 koncert festivalu MusicOlomouc 2020

Ratniece, Sørensen, Tulve
M2 / Slavnostní koncert ke Dni vzniku 
samostatného československého státu

Suk, Dvořák, Novák

A2 / Sen noci…  
Skladatelé ovlivnění Shakespearem

Weber, Korngold, 
Mendelssohn-Bartholdy
NM1 / Koncert pro rodiče s dětmi

Český Honza - 
písničky z pohádek
K1 / Lidová poezie v písních

Novák, Janáček, 
Fibich, Dvořák
C1

Barbra Streisand 
& Ella Fitzgerald
A3 / Inaugurační koncert hlavního 
hostujícího dirigenta

Beethoven, Rachmaninov
R2 / Inaugurační koncert hlavního 
hostujícího dirigenta – repríza

Beethoven, Rachmaninov

s. 41

s. 41

s. 29

s. 31

s. 31

s. 97

s. 55

s. 75

s. 95

s. 85

s. 95

s. 29

s. 93
s. 71

s. 93 

s. 47

75. koncertní sezona 2020–2021

Slevy pro držitele 
abonmá

 ◆ 50% sleva na koncerty 
Mezinárodního varhanního 
festivalu 2020

 ◆ 50% sleva na vybrané koncerty 
mezinárodního hudebního 
festivalu Dvořákova Olomouc 
2021

 ◆ 50% sleva na jednotlivé kon
certy abonentní sezony MFO 
2020/2021

Uvedené slevy lze uplatnit po před
ložení abonentní vstupenky MFO 
na sezonu 2020/2021.

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, 
email: produkce@mfo.cz

Září
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Mezinárodní dirigentské kurzy

Závěrečný koncert MDK

A5 / Vzájemné hudební inspirace  
Strausse a Mahlera

Strauss, Mahler
R3 / Vzájemné hudební inspirace  
Strausse a Mahlera – repríza

Strauss, Mahler
C+ / Špičkový jazzman 
Uri Caine hraje Beethovena

Jazz & klasika
Bonusový crossover koncert

NR3 / Hřejivý hlas lásky 
pod hvězdným nebem

Berlioz, Gounod
A6 / Různé tváře „romantiky“

Rossini, Mozart, Bruckner
NM3 / Koncert pro rodiče s dětmi

Den hraček

K3 / Virtuózní souhra kytary a kontrabasu

Piazzolla, Fauré, Rodrigo, 
Løvland, van Goens, 
Moreno-Torroba, Paganini, 
Rodriguez, Morricone

P3 / Václav Hudeček hraje pro Olomouc

Benda, Bach, Saint-Saëns, 
Ravel, Sarasate, Dvořák
A7 / Obraz přírody v hudbě

Debussy, Saint-Saëns, 
Beethoven
R4 / Obraz přírody v hudbě –  
repríza

Debussy, Saint-Saëns, 
Beethoven
M4 / Velikonoční koncert – Bach a synové. 
Duchovní síla lidského hlasu

J. S. Bach, W. F. Bach,  
J. CH. F. Bach

NR4 / Hravost lidové poezie očima muže 
a ženy

Martinů, Skládaný, 
Rohleder, Rada
P4 / Trumpetista hraje. Trumpetista skládá. 
Trumpetista diriguje.

Vivaldi, Moťka, 
Musorgskij / Ravel
K4 / Mistrovské výkony hráčů 
Moravské filahrmonie

Suk, Bartók, Dvořák
A8 / Hudbou přes horizonty – Závěrečný 
koncert sezony

Janáček, Merta, Bartók

Dvořákova Olomouc

Dvořák jedinečný 
Zahajovací koncert festivalu
Dvořákova Olomouc

Groteska & Live Orchestra
Dvořákova Olomouc

Dvořák & Brahms
Dvořákova Olomouc

Kdo se bojí baroka?
Dvořákova Olomouc

Jazz & smyčce
Dvořákova Olomouc

Velké finále 
Dvořák a Stravinskij

Mezinárodní dirigentské kurzy

Závěrečný koncert MDK

Mezinárodní dirigentské kurzy

Závěrečný koncert MDK
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Koncerty Moravské filharmonie Olomouc  
mimo vlastní produkci v sezoně 2020/2021

Zájezdová činnost

2020
12. září
Valeč

19. září
Jihlava

26. září
Valeč

30. září
Brno

4. října
Olomouc

17. října
Valtice

22. října
Jeseník

23. října
Prostějov

25. října
Přerov

26. října
Šumperk

4. prosince
Praha

2021
5. ledna
Praha

6. ledna
Praha

17. ledna
Přerov

10. února
Brno

19. února
Praha

5. března
Brno

8. dubna
Brno

17. dubna
Česká Třebová

20. dubna
Příbram

24. dubna
Jeseník

6. května
Brno

27. května
Brno

10. června
Kroměříž

13. června
Hlubočky

20. června
Prešov  
(Slovensko)

7. srpna
Jaroměřice 
nad Rokytnou

14. srpna
Jaroměřice 
nad Rokytnou

21. srpna
Jaroměřice 
nad Rokytnou

22. srpna
Kirchstetten  
(Rakousko)

Nahrávací činnost

14. – 15. září 
Nahrávání pro 
společnost PARMA 
Recordings (USA)

9. – 13. listopadu 
Nahrávání pro společnost 
Naxos Records (Čína)

30. listopadu – 4. prosince 
Nahrávání pro společnost 
Naxos Records (Čína)

15. – 19. března 
Nahrávání pro společnost 
Naxos Records (Čína)

2020 2021
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Společnost Naxos představuje lídra 
světového nahrávacího průmyslu 
v oblasti klasické hudby. V současné 
době má společnost Naxos k dis
pozici více než 11 500 titulů, které 
jsou dostupné nejen na fyzických 
nosičích, ale i na digitálních plat
formách. Naxos spolupracuje jen 
se špičkovými umělci, soubory 
a orchestry, o čemž svědčí řada 
významných světových ocenění – 
mnoho cen GRAMMY®, Penguin 
Guide 3star recommendations, 
Gramophone Editor’s Choice 
Awards a řada dalších. Naxos se 
zaměřuje na souborná vydání, 
takže ve spolupráci se společnos
tí 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 dvou velkých 
projektů české hudby, na kterých 
významně participuje Moravská 
filharmonie. Už v loňské sezoně 
začalo v Olomouci natáčení kom
pletního díla Vítězslava Nováka 
a v podzimních měsících vychází 
nahrávka Jihočeské suity a symfonic
ké básně Toman a lesní panna. Dalším 
projektem je komplet orchestrální
ho díla Josefa Bohuslava Foerstra, 
který začíná Moravská filharmonie 

Více než třicet let úspěchů 
na globálním hudebním trhu

natáčet v této sezoně. Významným 
projektem je i komplet operních 
předeher a meziher Daniela Aubera, 
jehož autorem a dirigentem je skot
ský dirigent Dario Salvi.

Oba dirigenti ke své spolupráci 
s Moravskou filharmonií napsali:

Dario Salvi
„Moravská filharmonie je ve 
světě klasické hudby výjimečnou. 
Charakteristický zvuk orchestru a jeho 
flexibilita z něho činí unikátní těleso. 
Její hudebníci jsou odhodláni podávat 
ty nejlepší výkony a jejich odevzdání 
mým projektům naplnilo očekávání – 
cestou mimořádného 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 terrific!

Po více než 10 let existence americ
ké produkční společnosti PARMA 
Recordings  je Moravská filharmonie  
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.

www.parmarecordings.com 
www.navonarecords.com

„… Moravská filharmonie Olomouc 
nám přináší vzrušující provedení tří 
nejnovějších skladeb Sergia Cervettiho, 
jmenovitě Et in Arcadia Ego (2017), 
Consolamentum (2016) a Plexus (1970, 
revize 2017).“
Gapplegate ClassicalModern Music 
Review, 19. dubna 2019

„… Moravská filharmonie 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.“
Email autora pro PARMA Reordings 
po natáčení s MFO

Moravská filharmonie 
Olomouc a PARMA 
Recordings – více 
než 10 let společného 
natáčení a přes 
60 vydaných CD.

Poslouchejte na Spotify:

Sergio Cervetti Dwight Beckham Sr.  John A. Carollo
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Reduta – místo 
společenských událostí
Moravská filharmonie Olomouc –
to není pouze orchestr a jeho 
 koncerty v Redutě. Prostory sídla 
MFO disponují dvěma sály pro nej
různější kulturní, společenské i jiné 
komerční aktivity: koncerty, diva
delní představení, projekce, před
nášky, společenské události, firemní 
večírky, natáčení hudby, výstavy, 
vernisáže, jubilea, oslavy.

Velký sál Reduty
 ◆ ideální pro koncerty, divadelní 

představení, ceremonie, před
nášky, natáčení zvukových 
nahrávek

 ◆ kapacita 500 míst (364 přízemí, 
136 balkon)

 ◆ pódium 14,8  × 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 můžeme dále 
nabídnout

 ◆ 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.

Velký sál Reduty
Foyer se šatnami

Mozartův sál

Bar v Mozartově sálu

fo
to

 ©
 a

rc
hi

v 
M

FO
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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 Mezi národ
ního varhanního festivalu Olomouc 
členem Asociace hudebních 
 festivalů České republiky.

Moravská filharmonie Olomouc, 
příspěvková organizace

se sídlem 
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 
pronájmy Reduty

Štefánia Demská 
správce hudebního fondu

Radim Černín, Gabriel Pavlík 
inspektoři orchestru

Pavel Hejzlar 
vedoucí technik orchestru a koncert-
ního sálu

František Mareš 
technik orchestru a koncertního sálu

Kateřina Ludvíková 
vedoucí pracovníků pořadatelské 
služby

Hana Antalová, 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, 
Veronika Smékalová, Marek Smyčka, 
Ludvík Urda 
pracovníci pořadatelské služby

Denisa Přikrylová 
vedoucí pracovníků šatny

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

Úsek marketingu
Andrea Pitronová 
marketingový specialista, vedoucí 
úseku

Jaromír Keprt 
aranžér

Úsek ekonomiky a provozu
Vlastimila Arnošová 
ekonom, vedoucí úseku

Lenka Kvášová 
finanční účetní

Jana Jakubcová 
personalistka a mzdová účetní

Jaromír Keprt 
správce sítě, výpočetní techniky a IT

Radomil Přikryl 
údržbář prostor a majetku

Jana Opatřilová, Věra Mayerová, 
Bohuslava Švubová 
uklízečky

Hana Přikrylová 
vrátná

Jaroslav Dopita 
noční vrátný
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Koncerty a provoz Moravské filharmonie Olomouc  
finančně podporují

Partneři

Mediální partneři
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Poděkování 
Moravská filharmonie Olomouc děkuje 
těmto externím autorům za příspěvky 
do textové části: Andrea Jakubcová, 
Lenka Petáková, Ivan Manolov.

Změny programu, účinkujících 
i termínů koncertů vyhrazeny.
Vydala Moravská filharmonie Olomouc 
v roce 2020 jako svůj neprodejný 
propagační materiál nákladem 2000 ks.
Redakční uzávěrka 29. května 2020.
Fotografie: Lucie Fenclová, archiv MFO 
a archivy jednotlivých interpretů.
Grafická úprava a sazba: Studio Marvil.
Výroba: Miloslav Kyjevský – F. G. P. studio.



1956–1960

Milivoj Uzelac
* 1919, †† 1988

Před nástupem do MFO byl Milivoj 
Uzelac dirigentem FSO. Za svého an
gažmá v Olomouci se zaměřil na tvorbu 
soudobých skladatelů a méně známá 
díla. V roce 1957 se k fi lharmonii při
družilo pražské Dvořákovo kvarteto 
a pěvecký sbor Žerotín. Téhož roku 
vznikl (po vzoru Pražského jara) festival 
Olomoucké hudební jaro. Za účelem 
zvýšení počtu návštěvníků naváza
la fi lharmonie roku 1959 spolupráci 
s Moravskými železárnami, pro něž při
pravila několik komentovaných koncertů.

1946–1956

František Stupka
* 1879, †† 1965

Etapa Františka Stupky, dlouholetého dirigenta 
ČF, patří v historii MFO ke klíčovým. Obsadil 
kvalitnější hráče, budoval notový archiv a usi
loval o zvýšení počtu posluchačů. Finanční 
stabilitu v roce 1952 přineslo povýšení fi lharmo
nie na státní symfonický orchestr. Dramaturgii 
stavěl na tvorbě českých skladatelů doplněné 
o díla barokních a klasicistních mistrů, respek
toval i politický požadavek uvádět díla ruských 
autorů. Za jeho vedení vystoupila MFO dvakrát 
na Pražském jaru. Bezpochyby se mu podařilo 
vybudovat kvalitní a sebevědomý soubor.

1945–1946

Dalibor Doubek
* 1898, †† 1955

Absolvent Pražské konzervatoře 
a dirigent amatérské Filharmonie 
Žerotín (1944). První koncert proběhl 
26. května 1945 v Městském divadle. 
Těleso čítalo 23 hudebníků, což bylo 
ale pro uvedení Smetanovy Mé vlasti 
málo, proto byl soubor doplněn členy 
orchestru olomouckého divadla. Hned 
ve svých počátcích účinkoval i na zá
jezdech v okolí. V úvodní sezoně byl 
orchestr doplněný o hráče divadelního 
orchestru z Českých Budějovic. Od té 
doby se koncerty konaly v Redutě.
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