
 
 
 
 
 
 

QUO VADIS 
 

pondělí 3. prosince 2018 
19.30 
Veletržní palác – Malá dvorana 
 
Per Nørgård  Konstellationer – koncert pro 12 sólových smyčců (česká premiéra) 
I. Konstelace – II. Kontrasty – III. Hra se změnami 
 
Martin Klusák Eclipse (světová premiéra) 
 

--- přestávka --- 
 

Arvo Pärt  Tabula rasa 
I. Ludus – II. Silentium 
 
Jana Kubánková – housle, Ilia Chernoklinov – viola 
Peter Vrábel – dirigent 
 

Mirka Eliášová – choreografie, Jiří Jakl – dramaturgická spolupráce 
Pavel Havrda – světelný design, Eliška Bejčková – zvuk 
 

Orchestr BERG 
Anna Sommerová, Marco Čaňo, Tomáš Bačovský, Anna Adamovičová, Anna Romanovská 
Fliegerová, Tereza Horáková, Martina Müllerová – housle, Kateřina Lískovcová, Helena 
Vovsová – viola, Vojtěch Urban, Helena Velická – violoncello, Anna Kellerová – kontrabas, 
Hedvika Mousa Bacha – harfa, Jana Vychodilová – klavír 
 

tančí 
Helena Beránková, Lenka Cvejnová, Justýna Dingová, Kristina Doležalová, Vanessa 
Gloverová, Alexandra Hampelová, Klára Hobzová, Iovana Hořínková, Klára Hořínková, Lucie 
Charouzová, Eliška Jaworská, Debora-Ruth Jelínková, Františka Kubalová, Alžběta 
Markalousová, Natálie Berenika Minutová, Magdalena Mišinová, Anna Mrkvičková, Jana 
Novorytová, Anděla Novotná, Anděla Opeltová, Beáta Opeltová, Alžběta Svobodová, 
Magdaléna Šimšová, Nikola Šlabjarová, Lada Tollarová, Viola Vajrauchová, Helena Velebná, 
Johana Vichterová, Klára Zeizingerová 
+ 
Monika Diatta Rebcová, Rena Milgrom, Jiří Lössl, Petr Veleta 
 
Tento večer se koná ve spolupráci s HTSpE a Národní galerií v Praze. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Dánský skladatel Per Nørgård (*1932) studoval v Kodani u Vagna 
Holmboea a v Paříži u Nadii Boulanger. Zpočátku byl silně ovlivněn 
severskými skladateli, například Carlem Nielsenem, s Jeanem Sibeliem 
si dokonce dopisoval. V 50. letech propagoval novou jednoduchost 
v dánské hudbě. Když později studoval středoevropský modernismus, 
tedy například serialismus nebo mikrotonalitu, vyústilo to v objevení 
specifické techniky nekonečných řad (1959‒1960). Skladba Voyage into 
the Golden Screen (1968) je považována za první skutečnou 

instrumentální skladbu ve stylu spektralismu. V hudbě má Nørgård široký záběr – od 
instruktážních skladeb přes elektronickou hudbu, hudbu pro film a rozhlas až po 
velkoformátové kompozice pro symfonický orchestr, balet, operu (např. Siddharta, 
Gilgameš nebo The Divine Circus, jejímž základem je život švýcarského umělce Adolfa 
Wölfliho). Za svá díla získal řadu ocenění, mimo jiné Sibeliovu cenu nebo Léonie Soning 
Music Prize. Působil i jako pedagog nebo hudební recenzent, napsal řadu článků o hudbě. 
 



„Stojím jednou nohou v západní racionalitě a druhou ve východním mysticismu, přesto se 
cítím jako cizinec v obou světech. Představuji jakýsi třetí bod.“ (Per Nørgård) 
 

ZAJÍMAVOST ‒ výslovnost specifických dánských samohlásek 
ø = ö 
å = ó 
Nørgård se tedy čte Nörgórd. 
 

Konstellationer / Konstelace – koncert pro 12 sólových smyčců  
Mými skladbami již téměř 50 let a navzdory změnám (někdy docela náhlým) prochází 
tenká červená nit, která ovlivňuje můj skladatelský vývoj. Nejde ji popsat slovy, ale má co 
dělat s mnohoznačností a interferencemi. 
 

V Konstelacích z roku 1958 jsem se rozhodl odklonit od tradičního rozdělení smyčců na pět 
skupin (1. housle, 2. housle, viola, violoncello, kontrabas) a vypsal jsem hudbu pro každého 
z 12 hudebníků zvlášť. Bohaté možnosti, které mi toto rozhodnutí poskytlo, vyjadřuje i 
název – Konstelace, který není myšlen jako metafora pro (víceméně) statické konstelace 
hvězd nebo jiných objektů, nýbrž naznačuje dynamiku neustálých vnitřních proměn vztahů 
mezi jednotlivci nebo motivy. 
 

Posluchač by ovšem neměl vnímat tyto složité vztahy, ale jakýsi vlnící se koberec více či 
méně výrazných motivů ve stále nových metrických konstelacích. Mé zaujetí pro 
interference – metrické, později akustické, ale i ve všech dalších hudebních kontextech – 
se dá vystopovat i v mém nejranějším skladatelském snažení. Víceznačnost má u mne 
myslím od dětství ve 30. letech spojitost s odmítáním jakéhokoliv „fundamentalismu“. 
Snad proto má hudba vždy mluví mnoha hlasy. 
 

Jinak si ale myslím, že Konstelace si může posluchač bez jakýchkoliv problémů vychutnat 
jako prosté concerto grosso. 

Per Nørgård, 1998 
 

Konstelace vznikaly od ledna do září 1958 a jsou věnovány Lambertu Gardellimu, který 
dirigoval komorní orchestr Pro Musica při premiéře v listopadu téhož roku. Původní verzi 
pro 12 sólistů později Nørgård upravil i pro větší smyčcové obsazení. 
 

Martin Klusák (*1987) je český skladatel, intermediální umělec a sound 
designer, absolvent FAMU v oboru zvuková tvorba a současný 
doktorand na HAMU v oboru skladba. Jeho tvorba má široké rozpětí od 
kompozice a zvukového designu pro film, televizi a rozhlas, až po 
autorské hudební a intermediální projekty, které mnohdy překračují 
hranice hudby a zvukových umění a dotýkají se i jiných uměleckých 
oborů. V současnosti se ve své tvorbě věnuje (nejen) průnikům hudební 
a filmové tradice – například na podzim 2016 premiéroval Orchestr 

Berg jeho audiovizuální skladbu „Předjaří“, na jaře 2019 ho čeká premiéra autorského 
hudebně-filmového díla Svídna, které je součástí experimentálního pásma Krastí. 
www.martinklusak.cz 
 

Eclipse vychází z konceptu z roku 2009, který jsem vytvořil „do šuplíku“ poté, co jsem 
poprvé slyšel Pärtovu skladbu Tabula rasa. Fascinovala mě tehdy instrumentace této 
skladby a princip duality, který jsem v Pärtově skladbě vnímal (dvouvětá forma, dva 
sólisté, střídání pohybu a klidu). Současná realizace konceptu je inspirovaná Pärtem ve 
více ohledech – kromě výše zmíněného zejména proporcemi a tóninou. 
 

První polovina skladby je dlouhou introdukcí, kdy se citace prvního tónu z Tabula rasa 
zastaví v čase a za drobného chvění se pomalu rozvíjí do plné harmonie. V druhé polovině 
skladby tvoří orchestr harmonické „prostředí“, které dává vzniknout dvěma odlišným 
světům – jeden funguje v běžném ladění, druhý je o čtvrt tónu vychýlený. Mezi běžným a 
čtvrttónovým světem jsou takřka neznatelné přechody velmi jemně „morfující“ harmonie. 
Občasné sólové motivy jsou také umístěny buď v běžném ladění, nebo ve čtvrttónovém 
offsetu. Jedná se o jakousi hru světla a stínu, kdy jeden sólista má vždy v aktuální harmonii 
příznivější podmínky a druhý je vůči „prostředí“ rozladěný. 
 



Forma celé skladby se vyvíjí velmi pozvolně a celý 15minutový proces může připomínat 
průběh zatmění – měsíc postupně překrývá stále větší plochu slunečního kotouče až do 
úplného zatmění, kdy vidíme sluneční korónu, než celý jev začne znovu ustupovat. 
 

Za velký příliv inspirací pro tuto skladbu vděčím mj. estonskému rezidenčnímu programu 
Tartu Artist in Residence. Letos v lednu jsem měl možnost strávit v Tartu měsíční tvůrčí a 
inspirační pobyt.  

Martin Klusák 
 

Orchestr BERG spolupracuje s Martinem Klusákem od roku 2013. Dnes uvádíme ve světové 
premiéře již čtvrtou kompozici. 
 

Estonský skladatel Arvo Pärt (*1935), jeden z celosvětově 
nejznámějších a nejhranějších žijících autorů, vystudoval kompozici na 
tallinnské konzervatoři (dnešní akademii) u Heino Ellera. Ještě za studií 
začal pracovat jako mistr zvuku v Estonském rozhlase (1958–1967). Byl 
jedním z prvních skladatelů na území bývalého Sovětského svazu, kteří 
svou pozornost obrátili k západoevropské Nové hudbě; ve své tvorbě 
uplatňoval seriální techniku, koláž, aleatoriku a další modernistické 
výdobytky. Pärtovo avantgardní období, které později sám autor 

v jednom z rozhovorů přirovnal k jakémusi druhu nemoci, z níž se vyléčil až v polovině 70. 
let, vyvrcholilo polystylovou kantátou Credo (1968). Poté se stáhl do ústraní a ponořil se do 
studia středověké hudby. Po několik let téměř nekomponoval, jednou z mála výjimek této 
přechodné fáze se stala goticky majestátní Symfonie č. 3 (1971). Definitivní proměnu své 
hudby pak Pärt poprvé manifestoval roku 1976 v kratičké klavírní skladbě Für Alina. Tou 
začalo jeho nejslavnější období, charakterizované jako „dobrovolný útěk do chudoby“. Nový 
styl kompozice Pärt nazval tintinnabuli (z latinského slova tintinnabulum – zvoneček); jeho 
základem je melodie postupující po sousedních tónech a triádový hlas tintinnabuli, navozující 
dojem doznívání. Tuto skladatelskou techniku používá dodnes. Vznikly tak mimo jiné slavné 
skladby Fratres v mnoha verzích pro různá nástrojová obsazení nebo dnes uváděný 
dvojkoncert Tabula rasa. Pärt v roce 1980 emigroval ze Sovětského svazu, nejprve zamířil do 
Vídně, poté se usadil v Berlíně, od roku 2011 žije trvale opět v Estonsku. Pärtova rodina 
založila v roce 2010 v estonském městě Laulasmaa Centrum Arvo Pärta s archivem, letos 18. 
září byla otevřena nová budova – blízko moře, uprostřed lesa. 
www.arvopart.ee 
 

Tabula rasa (1977) vznikla na podnět Pärtova přítele, dirigenta Eri Klase. Ten měl zájem o dílo, 
které by na koncertě Tallinnského komorního orchestru 30. září 1977 v Tallinnu doplnilo ani ne 
rok staré Concerto grosso Alfreda Schnittkeho pro dvoje housle, preparovaný klavír, cembalo 
a smyčce. Pärt tedy využil kromě cembala všechny nabízené nástroje. Premiéra se uskutečnila 
30. září 1977 v Tallinnu, sólisty v obou skladbách byli Gidon Kremer a Tatiana Grindenko, 
kterým je skladba společně s Eri Klasem věnována. Na klavír hrál Alfred Schnittke. Pärt hned 
v roce 1977 vytvořil také verzi, v níž jsou sólovými nástroji housle a viola. Podle požadavku 
v partituře by měl být preparovaný klavír zesílen za pomoci zvukové techniky. 
 

Na premiéru vzpomíná estonský skladatel Erkki-Sven Tüür, tehdy osmnáctiletý:  
„Byl jsem uchvácen. Měl jsem pocit, že se mne skrze hudbu dotýká věčnost… nikdo nechtěl 
začít tleskat.“ 
 

TABULA RASA (latinsky „nepopsaná deska“) 
Tento výraz poprvé použil anglický osvícenec John Locke. Podle této filosofické teorie je 
vědomí každého nově narozeného člověka jako nepopsaná deska, do které se teprve za 
přispění společnosti nebo jeho vlastního vrývají první řádky. 
 

Jana Kubánková (*1988) vystudovala Gymnázium Jana Nerudy a 
Akademii múzických umění v Praze. Po několik let byla stipendistkou 
prestižní Meadowmount School of Music v USA. Poprvé se představila 
s orchestrem jako sólistka již ve dvanácti letech, později hrála s 
předními českými orchestry, jakými jsou například PKF – Prague 
Philharmonia nebo Pražský komorní orchestr. Získala mnohá 
interpretační ocenění. Jako komorní hráčka vystoupila v přímých 
koncertních přenosech Českého rozhlasu, na prestižním festivalu 



soudobé hudby Ostrava Days či festivalu Sukův Štiřín. Již za studií na gymnáziu se stala 
členkou Českého komorního orchestru, tělesa, jehož tradici založil Václav Talich. Ve 
dvaceti letech pak nastoupila do České filharmonie. Během svého sedmiletého působení 
absolvovala turné po celém světě a spolupracovala s mnoha světovými dirigenty. V České 
filharmonii se rovněž aktivně podílela na realizaci a lektorování mnoha edukativních a 
hudebně-osvětových projektů. V současné době se věnuje především koncertní prezentaci 
moderní hudební tvorby u nás i v zahraničí – za zmínku stojí například projekt Moderní 
čeští autoři, tedy sólové recitály, které se v létě letošního roku konaly ve Washingtonu k 
výročí sta let české nezávislosti. Od loňského roku je koncertním mistrem Orchestru BERG. 
 

Ilia Chernoklinov (*1991) pochází z Kaliningradu. Po studiu violy na 
hudebním gymnáziu a Běloruské státní hudební akademii v Minsku byl 
přijat na Hudební fakultu AMU do třídy Jana Pěrušky, kde v současné 
době dokončuje magisterské studium. Je laureátem šesti 
mezinárodních soutěží. Byl koncertním mistrem violové skupiny v 
minském Komorním orchestru mladých pod vedením Vladimira Perlina 
(2005–2009) a v mezinárodním evropském symfonickém orchestru 
CEI Youth Orchestra (2007–2009). Jako sólista nebo orchestrální hráč 

vystoupil v mnoha evropských zemích, v Asii i USA. Má mimořádně široký hudební záběr. 
Jako člen Orchestru BERG, sólista i komorní hráč, se věnuje současné hudbě. Působí také 
v oblasti jazzu a populární hudby – je členem Unique Quartet, Kvintesence Quartet a De 
Facto Quartet. Je spoluzakladatelem a sólistou hudební formace The Unlimited Trio, se 
kterou vydal CD u francouzské společnosti Great Wind Records. Jako klavírista 
spolupracuje s Martinou Pártlovou, finalistkou soutěže Česko Slovenský X Factor. Je 
učitelem hry na housle, violu a klavír v MuseHouse International Music School. 
 

Mirka Eliášová (*1975) absolvovala obor choreografie na taneční 
katedře HAMU (1997) a v roce 2007 ukončila doktorské studium 
zaměřené na improvizaci. Věnuje se převážně současnému tanci. 
Vytvořila celou řadu samostatných tanečních projektů, mj. No 
konečně!, Moment, Cítíte se skvěle? (Prix de Intelekt za nejlepší 
představení České taneční platformy, 2000), Il Divino Boemo (ve 
spolupráci s režisérem Ladislavem Štrosem), Dech puls okamžik, 
Kapka v moři, Zrcadlení, Until I Find It, Grooves, Šepoty, Kam letí nebe, 

Svět z papíru, Kontinuum a další. V roce 2001 obdrželana studentském filmovém festivalu 
v Písku cenu za taneční film Barevný život (režie: Ctibor Turba). Natočila další krátké 
taneční filmy Ukradený sen, Zrcadlení a Spiral. Svá představení prezentovala na českých i 
zahraničních tanečních festivalech. Působila jako asistentka choreografie u Petra Zusky a 
Jana Kodeta, jako tanečnice pracovala např. s Petrem Tycem, Victorií Marks, Lizzy Le 
Quesne. S režisérem Jiřím Nekvasilem se podílela na inscenacích Mozartova Dona 
Giovanniho a Smetanova Tajemství v Národním divadle v Praze. V současnosti se zabývá 
především improvizačními a experimentálními tanečními projekty a pravidelně uvádí 
představení Svět z papíru a Momo pro dětského diváka v divadle Ponec a na festivalech. S 
Orchestrem BERG spolupracuje od roku 2008. 
www.htspe.cz 

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 tento orchestr 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. 
Za svoji práci s Orchestrem BERG získal v roce 2010 od České hudební 
rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby. 

 

 



Orchestr BERG je špičkové těleso, které již řadu let přináší svěží vítr 
na českou hudební scénu – uvádí inovativní a zároveň divácky 
atraktivní projekty kombinující současnou hudbu s tancem, filmem, 
divadlem, projekcemi apod. Vystupuje často mimo tradiční koncertní 
sály. Orchestr BERG je jediným českým orchestrem, který pravidelně 
objednává a ve světových premiérách na svých akcích uvádí novinky 
českých skladatelů především mladé generace. Má tak na svém kontě 
již více než stovku světových premiér. V českých premiérách také 

představuje tvorbu těch nejvýznamnějších zahraničních skladatelů, mimo jiné i hudební 
divadlo Schwarz auf Weiss Heinera Goebbelse, hudebně filmový kus Up-close Michela van 
der Aa, unikátní celovečerní kompozici In vain Georga Friedricha Haase nebo legendární 
dílo Györgye Ligetiho Poème symphonique pro 100 metronomů. Orchestr BERG uvedl 
celou řadu vlastních originálních projektů, například ve spolupráci s tanečníky 420PEOPLE, 
režisérkou Petrou Tejnorovou, choreografkou Mirkou Eliášovou nebo režisérským duem 
SKUTR. Spolupracuje také s nejvýznamnějšími českými kulturními organizacemi, mezi 
nimiž jsou například Národní divadlo, Židovské muzeum v Praze, Centrum současného 
umění DOX, festivaly Struny podzimu, Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové ad. 
Věnuje se i edukativním projektům. 
www.berg.cz 
 
SRDEČNĚ ZVEME NA ZAHAJOVACÍ AKCI PŘÍŠTÍ SEZÓNY! 
 

ZAPPART 
pondělí 11. března 2019 | Divadlo Archa 
... inspirace Frankem Zappou  
 

Michal Nejtek    nová skladba (světová premiéra) 
Andrew Norman   Try (česká premiéra) 
Frank Zappa / Ali N. Askin   výběr  
Régis Campo    Zapp’art (česká premiéra) 
 
ABONENTNÍ VSTUPENKY JAKO VÁNOČNÍ DÁREK 
PŘEDPLATNÉ NA PŘÍŠTÍ SEZÓNU ORCHESTRU BERG! 
NYNÍ S VÁNOČNÍM BONUSEM  
 

Chcete si na sebe a své přátele udělat příští rok čas? Darujte zážitky!  
S abonentními vstupenkami na rok 2019 se můžete těšit na 8 originálních večerů plných 
nové a originální hudby mladých českých i významných světových skladatelů. To vše 
v zajímavých prostorách a s řadou výhod. 
Zážitky jsou nejlepší vánoční dárky! 
 

VÝHODNÉ ABONENTNÍ VSTUPENKY 
předplatné pro jednotlivce: 8 koncertů za cenu 7 (tedy 2.100 Kč) 
předplatné pro dva: 8 koncertů za cenu 6 (tedy 3.600 Kč) 
pro studenty a seniory od 65 let se slevou (1.050 Kč / partnerská 1.800 Kč) 
 

DALŠÍ BONUSY 
 v případě, že nebudete moci na koncert přijít, vrátíme Vám 50% z ceny 

vstupného (až 2x za sezónu!) 
 zdarma poukázky na vstupenky pro Vaše přátele (ke každé abonentce jedna, k 

partnerské dvě) 
 rezervovaná místa (ostatní mají volné sezení) 

 
 
 



přípitek členům KLUBERG po představení M IS FOR... 
Eva Kesslová (Orchestr BERG), choreograf Jiří Kylián a patronka KLUBERGu Soňa Červená 
 
FANDÍTE NÁM? STAŇTE SE ČLENY KLUBERGu! 
 

Chcete podpořit jedinečné projekty z oblasti nového umění? 
Zajímá Vás, co se v BERGu chystá, a chcete u toho být jako první? 
PŘIDEJTE SE! 
 

Patronkou KLUBERGu je paní Soňa Červená, herečka a zpěvačka. 
Měsíční členský příspěvek: 123 Kč (jednotlivec) / 234 Kč (ve dvou) 
 

ČLENOVÉ KLUBERGU VZKAZUJÍ 
„Jste úžasní, jak se neustále zdokonalujete a vymýšlíte nové a nové nápady!!! Gratuluji, 
obdivuji a držím palce:-)!!!!!“ Martina B. 
„Držím palce do další činnosti, obdivuji koncepci a koncerty se mi moc líbí.“ Jana M. 
 

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU! 
 

Více informací: www.kluberg.cz. 
Obrátit se můžete také na Evu Kesslovou – T: 604 205 937, E: kluberg@berg.cz 
 
DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ! 
 

DÁRCI: RNDr. Ondřej Jäger, RNDr. Jiří Kessl, Ing. Tibor Lopušan, Vlasta Plocková, Eva a 
Norman Ridenourovi, Petr Somol, manželé Špirkovi 
 

KLUBERG (klub dárců Orchestru BERG): Petr Adler, Martina & Radvan Bahbouhovi, Soňa 
Červená, Nevelina Dodovová, Václav Eis, Lucie Chrápavá, Světlana & Ondřej Jägerovi, 
Rudolf Kryl, Jiří Kubíček (ve dvou), Rudolf Leška (ve dvou), Jiří Malíř, Jana Maříková, Jáchym 
Novotný, Vlasta Plocková, Petr Somol, Ivan Studený, Kateřina Svatoňová, Ing. Tomáš 
Svatoň, Eva & Ivan Špirkovi, Danilo Tuzar, Vladislava & Martin Valchářovi, Zuzana 
Zubercová a jeden anonymní člen 
 

ANDĚLÉ (dobrovolníci): Věra Babišová, Radvan Bahbouh, Eva a Tonda Blomannovi, Jan 
Brázda, AK Anna Císařová & Peter Babiš, Martina Čápová, manželé Činčerovi, Valerij Durdil, 
Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel Dvořák, Rut Fialová, Jiří Hajdyla, Ondrej Holas, Pavel 
Hons, Aleš Janíček, Tomáš Jindříšek, Martina Kaňková, Jitka Kloučková, Adam Kneblík, 
Šimon Kočí, Ivana Kolářová, Johana Kratochvílová, Drahoslava Krnáčová, Petr Kubík, Maja 
Madárová, Daniel Mikolášek, Alena Miltová, Pavel Moc, Ester Nemjóová, Martin Pavala, 
Michal Pečeňa, Kateřina Plevová, Eva Ridenourová, Michael Romanovský, Majka 
Semotánová, Michaela a Howard Sidenberg, Petr Somol, Jonáš Starý, Barbora Šlosárková, 
Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan Trojan, Pavel Trojan Jr., Michaela Volfová, David Zábranský a 
Jan Zázvůrek... 
 

PODPOŘILI: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury, Nadační 
fond Avast, Partnerství OSA, Nadace Život umělce, TAIR! Tartu Artist in Residence 
Hlavní město Praha přispělo na aktivity Orchestru BERG v roce 2018 částkou 400 000 Kč. 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Český rozhlas, HISvoice, Harmonie 
 

Děkujeme kreativní agentuře Brainz.cz za vizuální styl. 
 
texty: Eva Kesslová, korektura: PhDr. Alena Miltová 
foto: Aňa Šebelková (Klusák), Eric Marinitsch (Pärt), Helle Rahbæk (Nørgård), Marie Brousilová 
(Kubánková), Michala Rusaňuková (Chernoklinov), Karel Šuster (Vrábel), Pavel Hejný (BERG) 


