
CIZINEC 
7. koncert cyklu BERGin11 
 

středa 2. listopadu v 19.30 
Koncertní sál Pražské konzervatoře 
 

Koncert se koná ve spolupráci s Pražskou konzervatoří. 
 

PODPOŘILI: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 1, Partnerství 
OSA, Nadace ČHF a tiskárna TISKAP 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Sanquis, A2, Týdeník Rozhlas, Radio 1, Informace pro lékařské praxe 
 

DĚKUJEME VŠEM JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ NÁM LETOS POMÁHAJÍ 
DÁRCI: RNDr. Jiří Kessl, RNDr. Ondřej Jäger, manželé Ridenourovi 
ANDĚLÉ: Věrka a Peter Babišovi, Eva a Tonda Blomannovi, Anička Císařová, Dominik 
Dvořák, Pavel Dvořák, Rut Fialová, Lucie Fišer Silkenová, Irena Fürbachová, Eszter Honti, 
Aleš Janíček, Jiří Kessl, Jitka Kloučková, Johana Kratochvílová, Ondřej Mayer, Alena 
Miltová, Kateřina Plevová, Marek Prchal, Michael Romanovský, Michaela a Howard 
Sidenberg, Petr Somol, Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan Trojan, Pavel Trojan, Petr Venkrbec, 
Michaela Volfová, David Zábranský a Jan Zázvůrek 
 
 
Jiří Kabát         Koncert pro cembalo a smyčce (světová premiéra) 
I. Vivo 
II. Tranquillo - III. Come Saltarello 
 

Jana Vöröšová  4 haiku pro orchestr (světová premiéra) 
 

přestávka 
 

Isang Yun        Dvojkoncert pro harfu, hoboj a orchestr (česká premiéra) 
  
Edita Keglerová - cembalo, Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj 
Orchestr BERG & Peter Vrábel - dirigent 

 
Koncert pro cembalo vznikl na objednávku Edity Keglerové. Je to klasický koncert o třech větách, kdy 
druhá a třetí věta jsou attacca. Psaní koncertu pro cembalo bylo pro mě zvláštní v tom, že mě svou 
barvou, zvukem i technickými možnostmi stále vracelo k baroku. Nakonec jsem se přestal bránit, 
takže v koncertu jsou patrné všelijaké barokní názvuky, ať ve výběru témat nebo ve formě.  

Jiří Kabát 
 

Jiří Kabát (*1984) vystudoval Pražskou konzervatoř, první tři roky 
se věnoval houslím pod vedením D. Vlachové, pak přestoupil do 
violové třídy prof. J. Rajniše, studium zakončil v roce 2007 
absolutoriem s orchestrem. Absolvoval také Royal Scottish 
Academy of Music and Drama (RSAMD) v Glasgow, ve třídě prof. L. 
Atlase, s titulem Master´s of Music (MMus.). Je členem Vlachova 
kvarteta Praha (od roku 2010) a souboru Barocco sempre giovane. 
Jako sólista vystupoval mj. s Collegiem českých filharmoniků, 
Pražskou komorní filharmonií, Pražskými komorními sólisty nebo 

RSAMD Orchestra. Získal stipendia pro účast na International Music Academy v Plzni a 
Meadowmount School of Music (USA). Je držitelem cen z mezinárodních soutěží Mistra Josefa 
Muziky, Beethovenův Hradec, Julio Cardona (Portugalsko), Lionel Tertis, Watson Forbes (obě 
Velká Británie) a získal i stipendijní ocenění (Cena Nadace ČHF, Governor´s Prize, Tillett Trust 
Bursary ad.). Natáčí pro Českou televizi i Český rozhlas. Skladatelé A. Kathmeridu, M. 
Pasieczny, K. Smékal a G.  Agostinho mu dedikovali své skladby. V současné době se také 



intezivně věnuje studiu skladby ve třídě J. Gemrota a dirigování u M. Němcové a M. Košlera.  V 
roce 2010 získal 3. cenu a letos 1. cenu a titul absolutního vítěze na Mezinárodní skladatelské 
soutěži Antonína Dvořáka. Napsal řadu komorních i koncertantních skladeb, v posledních 
letech se věnuje i tvorbě pro symfonický orchestr. 
 
4 haiku pro orchestr. Snažila jsem se postihnout ten těžko uchopitelný obraz, který nám haiku ve své 
stručnosti nastiňují. 

Jana Vöröšová 
 

I. Pronásleduje mne duch zítřka 
 (Azuki) 
 

II. Vlna se tříští 
 o útes hned příští 
 vlnu vítr žene 
 jsem rozbitý jak o skálu 
 marnou láskou k ženě 
 (Mina moto no Šigejuki) 
 

III. Na hrotu šípu 
 jenž proklál srnce 
 tančí motýl 
 (Kobajaši Issa) 
 

IV. Noční příliv 
 plížící se ke břehům 
 nikdo nezahlédne 
 Blížím se k tobě jen cestou snů 
 ve dne unikám pohledům 
 (Fudžiwara no Tošijuki) 
 

Jana Vöröšová (*1980) studovala skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě prof. 
Bohuslava Řehoře a na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. O 
cenné zkušenosti ji obohatila roční stáži na Koninklijk Conservatoire Brussel, kde se 
seznámila nejen s nejmodernějšími technologiemi elektronicky zpracovávaného zvuku, 
ale i nejrůznějšími analyzačními metodami. Zúčastnila se zde i několika workshopů 
známých soudobých skladatelů a pravidelně navštěvovala hodiny předních belgických 
pedagogů (Frank Gyselinck, Jan van Landeghem, Peter Swinnen). Absolvovala tříměsíční 
pobyt pod záštitou La Sacem v Paříži. Spolupracuje s umělci různých odvětví. Její skladby 
byly hrány na festivalech Pražské premiéry (ČR), Festival delle nazioni Città di Castello (IT), 
Orfeo (SR), Calliopée (FR), Présences (FR). 
 

Významný evropský skladatel jihokorejského původu Isang Yun 
(1917-1995) se narodil v dnešním Chung Mu v době obsazení Koreje 
Japonskem. Příznivé rodinné zázemí (otec básník, matka šlech-
tična) mu umožnilo věnovat se od počátku hudbě. Jako skladatel-
autodidakt se veřejnosti poprvé představil r. 1931. V l. 1933-1936 
studoval v Ósace hudební teorii a hru na violoncello. Po krátkém 
učitelském působení v Koreji pokračoval ve studiu skladby v Tokiu. 
Již tehdy se zajímal o tradiční korejskou hudbu. Během 2. světové 
války byl aktivním členem protijaponského odboje. V 50. letech se 

prosadil jako skladatel a univerzitní pedagog v Soulu. Teprve ve svých 39 letech (1956) 
přesídlil do Evropy. Nejprve studoval v Paříži, pak v Západním Berlíně (Boris Blacher, Josef 
Rufer). Důležité tvůrčí podněty načerpal také prostřednictvím darmstadtských kurzů, kde 
se seznámil jak s vývojovými trendy západoevropské hudby, tak s jejich představiteli.  
V průběhu dalších let dospěl k vytvoření originálního hudebního jazyka, ve kterém spojil 



základní prvky tradiční korejské hudby s postseriálními tendencemi evropské poválečné 
generace. Yunova slibně se rozvíjející skladatelská dráha byla násilně přerušena v r. 1967, 
kdy byl spolu se svou ženou odvlečen jihokorejskou tajnou policií ze Západního Berlína do 
Soulu a uvězněn.  Na základě petice mnoha významných umělců (mj. Stravinskij, Karajan, 
Ligeti) byl o dva roky později propuštěn. R. 1970 se vrátil do Evropy a stal se pedagogem 
skladby v Západním Berlíně, později působil i na dalších vysokých školách (Hamburk, 
Salcburk). Základem Yunových  „zvukových kompozic“ je tonální princip na bázi tónových a 
akordických center. Atematické zvukově barevné plochy jsou ozvláštňovány různými prvky 
východoasijské tradiční hudby, jako např. variovanou heterofonií nebo vícehlasým 
zdobením. Yunovo rozsáhlé dílo obsahuje opery, vokálně instrumentální díla, symfonie, 
nástrojové koncerty i řadu komorních skladeb, za své skladby získal četná ocenění. 
 

Monumentální jednovětý Dvojkoncert pro hoboj, harfu a malý orchestr (1977) vděčí za 
svůj vznik proslulé hudební dvojici – legendárnímu hobojistovi Heinzi Holligerovi a jeho 
manželce, harfenistce Ursule. Spadá do druhého období Yunovy tvorby a představuje 
vyzrálé, interpretačně mimořádně náročné a osobité dílo, které ve všech směrech 
reprezentuje podstatné hudební i mimohudební rysy svého tvůrce.  Technicky i výrazově 
obtížné hudební prvky se nacházejí především v partu sólového hoboje, v němž jsou hojně 
exponovány mikrointervaly, vícezvuky, glisy, trilky i frulata. Ve východoasijském myšlení 
tvoří hudba spolu s dalšími uměleckými druhy a společenskými, náboženskými, 
filosofickými i politickými otázkami nedílnou součást života. Tyto nehudební prvky se pak 
zpětně promítají do hudby v podobně konkrétních inspiračních podnětů. V případě 
Yunova Dvojkoncertu se jedná o čínsko-korejskou pohádku o princezně harfenistce, která 
se zamiluje do pastýře, hrajícího na šalmaj. Rozzlobený král promění oba ve hvězdy, ležící 
na protilehlých pólech Mléčné dráhy. Příběh má v Koreji jasně definovaný významový 
podtext, který se váže k násilnému rozdělení země v r. 1945. Metafora mostu „Ojak“ je pro 
Korejce symbolem znovusjednocení země a objevuje se i v dalších skladatelových dílech 
včetně dua pro hoboj a harfu (Kleines Doppelkonzert, 1988), které vzniklo přepracováním 
Dvojkoncertu. Světovou premiéru této skladby provedli sólisté dnešního večera na 
koncertě pořádaném Mezinárodní společností Isanga Yuna v Berlíně letos v květnu.  
 

Edita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni (obor klavír a 
cembalo) a pražskou AMU, v cembalové třídě prof. G. Lukšaité-
Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě J. 
Ogga na Královské Konzervatoři v Haagu a Královské hudební 
akademii v Londýně. V roce 2007 na AMU úspěšně obhájila svoji 
doktorskou disertaci. Je laureátkou několika mezinárodních 
hudebních soutěží, jako sólistka nebo členka různých komorních 
souborů vystoupila na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i 
v zámoří (Japonsko, Nový Zéland, Jižní Afrika). Spolupracuje mj. s 
ansámbly Pražský barokní soubor, Capella Regia, Hipocondria, 

Barocco sempre giovane, v roce 2004 založila spolu s flétnistkou Julií Branou soubor 
Accento. Nahrává pro vydavatelství ARTA, kde vydala spolu se souborem Hipocondria 
unikátní CD s kompletem cembalových koncertů J. A. Bendy. V letech 2003-2005 
vyučovala na JAMU v Brně, od roku 1996 pedagogicky působí na pražském Gymnáziu Jana 
Nerudy s hudebním zaměřením, kde vede cembalovou třídu. Od září 2011 je profesorkou 
Pražské konzervatoře. 
 
Kateřina Englichová patří k výrazným osobnostem české harfové školy. Po studiích na 
Pražské konzervatoři byla přijata na vysoce prestižní Curtis Institute ve Filadelfii. Je 
držitelkou cen z mnoha významných světových soutěží (mj. absolutní vítěz Pro Musicis Award 
a Concerto Soloists v USA, dále např. Vienna Music Competition nebo E.Herbert-Hobin Harp 
Competition). Vystupuje po celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, Hongkongu a Novém 
Zélandu. Pravidelně spolupracuje s významnými umělci u nás i v zahraničí (např. Mstislav 



Rostropovič, Cynthia Phelps, Michel Lethiec, Michael Kofler, Zdeněk 
Mácal, Jiří Bělohlávek, Josef Suk, Pavel Šporcl, Vilém Veverka ad.). 
Jako sólistka vystoupila mj. s Philadelphia Orchestra, San Francisco 
Chamber Orchestra, Hongkong Chamber Orchestra, Budapest 
Symphony Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra a mnoha 
českými tělesy včetně České filharmonie. Několik let hrála 
s Philadelphia Orchestra a měla tak možnost pracovat s dirigenty, 
jako jsou Simon Rattle, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Wolfgang 
Sawallisch, Michael Tilson-Thomas, Seiji Ozawa ad. Vystupovala na 

mnoha významných pódiích doma i v zahraničí (jmenujme Tanglewood Music Festival v 
USA, Red Sea Festival v Izraeli, Pražské jaro nebo Rencontres Musicales d’Evian ve Francii). 
Pravidelně vede mistrovské kurzy např. v USA, Kanadě a Itálii, vyučuje na New York 
University Prague a Hudebním gymnáziu v Praze. Natočila více než třicet CD (Supraphon, 
Harmonia Mundi ad.). To poslední je s violoncelistou Petrem Nouzovským  a mělo by vyjít v 
listopadu tohoto roku. Za nahrávku francouzské hudby (s C. Jansem a Kvartetem Martinů) 
získala cenu hudebního časopisu Benelux – Supersonic Pizzicato 2008. Zvláštní pozornost 
věnuje soudobé hudbě, celá řada skladatelů pro ni napsala nová díla - např. Sylvie Bodorová, 
Zdeněk Lukáš, Jindřich Feld nebo Luboš Sluka. 
www.englichova.cz 
 

V současnosti jeden z nejrespektovanějších českých hobojistů 
Vilém Veverka (*1978) absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. 
Thuri) a HAMU (Liběna Séquardtová). Od sedmnácti let pravidelně 
navštěvoval kurzy významného hobojisty Jeana-Louise 
Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho dalším uměleckém rozvoji 
bylo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester, kde se setkal s 
předním německým hobojistou Dominikem Wollenweberem. Pod 
jeho vedením prohloubil své hudební vzdělání na Hochschule für 
Musik Hanns Eisler v Berlíně (2000-2006). V téže době působil také 

v orchestru Berlínské filharmonie jako stipendista Karajanovy nadace (2003-2005) a 
spolupracoval zde s mnoha světovými dirigenty, např. C. Abbadem, S. Rattlem, B. 
Haitinkem, V. Gergijevem, L. Maazelem nebo P. Boulezem. Další podněty načerpal na 
kurzech a konzultacích u špičkových evropských hobojistů, zejména A.Mayera, H. 
Schellenbergera, M. Bourgua a H. Holligera. V roce 2003 zvítězil v jedné z nejprestižnějších 
hobojových soutěží – Tokyo / Sony Music Foundation. V roce 2004 sólově debutoval na 
festivalu Concentus Moraviae, v roce 2006 na Pražském jaru a o rok později v newyorské v 
Carnegie Hall. Jako sólista vystoupil s řadou předních domácích i zahraničních orchestrů 
(FOK, PKF, Filharmonie Brno, SOČR, Tokyo Philharmonic, Bayerisches Kammerorchester, 
Münchener Kammerorchester atd.), v poslední době se prosazuje i na významných 
západoevropských festivalech. Zásadní význam mělo v tomto směru jeho účinkování na 
festivalu Rheingau (2010), kde v Koncertu pro hoboj R. Strausse zastoupil Albrechta 
Mayera. Nahrál a v českých premiérách uvedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. 
století. Pro společnost Supraphon realizoval debutové CD (spolu s K. Englichovou a I. 
Kahánkem), na které zařadil stěžejní díla české hobojové literatury (J. Hanuš, P. Haas, P. 
Eben). Vysoce ceněna je rovněž jeho nahrávka Koncertu pro hoboj a orchestr B. Martinů 
(Arco Diva). Vilém Veverka je sólohobojistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem 
PhilHarmonia Octet a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon.   
www.vilemveverka.cz 
 
Orchestr BERG je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu 
– uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, soustřeďuje se na uvádění současné 
hudby a hudby 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, 
pantomimou, videoartem apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím 



objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé 
generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do 
budoucnosti hudby a umění. Má na svém kontě desítky světových 
premiér a ještě mnohem více českých premiér světových skladatelů. 
Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních 
festivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje s 
baletem Národního divadla (Ibbur, Zlatovláska). Vedle mnoha 
záznamů pro Český rozhlas, na CD nebo k pořadu pro Českou 

televizi se těleso prezentuje i na DVD s live nahrávkou baletu Zlatovláska (Supraphon). 
Orchestr BERG již několik let připravuje oblíbené koncerty pro děti. K nejvýznamnějším 
projektům z poslední doby patří hudebně divadelní inscenace Schwarz auf Weiss (Černé na 
bílém) německého skladatele a divadelníka Heinera Goebbelse, živý doprovod Dreyerova 
němého filmu Utrpení Panny orleánské hudbou litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse 
nebo letošní scénický koncert timINg na Nové scéně Národního divadla (kde bylo mj. 
uvedeno v české premiéře legendární dílo Györgye Ligetiho Poème symphonique pro 100 
metronomů). 
 

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 
1995 založil orchestr BERG a určil jeho hudební směřování – díky 
němu je dnes Orchestr BERG oceňován jako jedinečný interpret 
hudby 20. století a hudby soudobé. Spolupracuje se soudobou českou 
skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro 
vynikající umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona Kleina. 
Loni získal od České hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhy o 
kvalitu a šíření české hudby. 

 
SRDEČNĚ ZVEME... 
 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST! 
 

Schwarz auf Weiss  
... slavné hudební divadlo Heinera Goebbelse 
... POSLEDNÍ 3 představení v České republice 
 

25, 26 a 27/11  v 19.30 | Národní galerie v Praze - Veletržní palác 
 

... muzikanti se stávají herci – hrají  nejen na své nástroje, 
ale také mluví, zpívají, hrají badminton, strefují se míčky do 
bubnu, vaří vodu na čaj, hrají kostky na krytu cembala – a 
jsou doslova všude, přivlastňují si prostor hlediště, objevují 
se před diváky, za diváky, vedle nich... 
 

„Maximálně povedený experiment / hodnocení 90%!“ 
(MF Dnes, Klára Kubíčková) 

 

„otužování domácí scény proti zkostnatění" (Lidové noviny, Pavel Klusák) 
 

video, fotografie atd. na www.schwarzaufweiss.cz 
 
EXIL.ARTE 
sobota 12. listopadu v 19.30h | Španělská synagoga 
... umlčené hlasy - hudba pronásledovaných skladatelů 
 

Erwin Schulhoff, Gideon Klein, Viktor Ullmann a Vilém Tauský 
 

Ulrike Anton (Rakousko) - flétna, Russell Ryan (USA) - klavír 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 



ZÁVĚREČNÝ KONCERT cyklu BERGin11 
 

domINe | duchovní 
... předvánoční koncert s adventní tematikou 
 

pondělí 5. prosince v 19.30 | kostel U Salvátora (mapa) 
 

Ondřej Štochl  Modrá - čistá a křehká (světová premiéra) 
Peteris Vasks   Musica adventus  
Juste Janulyte  White Music 
Georgs Pelecis  Revelation 
 

Terezka Horáková - housle, Jan Mikušek - kontratenor 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 


