
Orchestr BERG | dirigent Peter Vrábel 
… 2018 
 

DARUJTE ZÁŽITKY SOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝM! 
… ABONENTNÍ VSTUPENKY pro rok 2018 

 

VÝHODNÉ CENY  
abonentka pro jednoho: 8 koncertů za cenu 7 (= 1.750 Kč) 
abonentka pro dva: 8 koncertů za cenu 6 (= 3.000 Kč) 
abonentní vstupenky pro studenty a seniory / 65+ 
(pro jednoho 1.050 Kč / pro dva 1.800 Kč) 
 

SPECIÁLNÍ ABONENTSKÉ BONUSY 
 pokud nebudete moci na koncert přijít, vrátíme Vám 50% z ceny 

vstupného nebo získáte poukázku na vstupenku (lze využít  
až 2x za sezónu!) 

 zdarma poukázky na vstupenky pro Vaše přátele  
(jedna k abonentce pro jednoho, dvě k abonentce pro dva) 

 rezervovaná místa (ostatní mají volné sezení) 
    

OBJEDNÁVKY, REZERVACE, INFO 
e-mail: eva@berg.cz, tel.: +420 604 205 937 
 
 

8 originálních večerů, charismatické prostory, kombinace hudby s ostatními 
žánry, světové premiéry i ikony současné hudby. 
 

SNÍH | … severská krajina 
pondělí 5. března 2018 ve 20h, České muzeum hudby  
Hans Abrahamsen   Schnee / Sníh  
Kamila Polívková – scéna / režie, Jan Komárek – light design  
 

ARCHEOLOGIE 20. STOLETÍ | … blízká minulost v hudbě 
pondělí 9. dubna 2018 v 19.30, Studio Hrdinů 
Miroslav Pudlák  nová skladba pro intonarumori (světová premiéra) 
John Cage  Radio Music 
Unsuk Chin   Grafitti (česká premiéra) 
Salvatore Sciarrino  Archeologia del telefono  
Opening Performance Orchestra – intonarumori, Dmitri Berzon – light design 
 

EXOTICKÝ RÁMUS | … jarní ornitologické zastavení 
úterý 1. května 2018 v 19h, Sál Martinů + zahrady Lichtenštejnského paláce  
Slavomír Hořínka        nová skladba (světová premiéra) 
Oliver Messiaen   Exotičtí ptáci 
ve spolupráci s Českou společností ornitologickou 
 

NE/TRPĚLIVOST | … stavy duše 
pondělí 4. června 2018, místo v jednání 
Kaija Saariaho             Graal théâtre (česká premiéra) 
Petr Bakla  Statements? (česká premiéra) 
Julia Wolfe   Impatience / s filmem (česká premiéra) 
Jana Kubánková - housle 
 

TRANSFORMACE | … starobylá inspirace 
září 2018, hala Pražské teplárenské / v jednání 
Jakub Rataj  nová skladba (světová premiéra) 
Jonathan Harvey  Bhakti (česká premiéra) 
 

SPIRITUS EST | … estonské duchovní světy 
říjen 2018, kostel U Salvátora 
Marek Keprt  nová skladba (světová premiéra) 
Erkki-Sven Tüür  Requiem  
 

OLD/NEW | … elektronika & interakce 
listopad 2018, DOX – nový sál 
Jiří Lukeš   nová skladba (světová premiéra) 
Heiner Goebbels Sampler suite 
Eva Reiter   Irrlicht (česká premiéra) 
Jiří Lukeš – live electronics, Vladimír Burian – interaktivní projekce a lightdesign 
 

QUO VADIS? | … tanečníci třetího věku 
neděle 2. prosince a pondělí 3. prosince 2018, dvorana Veletržního paláce  
Martin Klusák   nová skladba (světová premiéra) 
Per Nørgård  Constellations (česká premiéra) 
Arvo Pärt   Tabula rasa 
Mirka Eliášová – choreografie, Jan Komárek – light design 
 

 
 

     * změny vyhrazeny 


