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Jakub Rataj (*1984), mladý autor, který hledá nevyšlapané cesty především 
v oblasti zvukové performance a přesahů do animace a light designu. Studuje 
kompozici na pražské HAMU. Kromě instrumentální hudby se zabývá hudbou 
elektronickou a sám je také interpretem (elektrická kytara). Jeho skladby zazněly v 
rámci mnoha koncertů a festivalů v ČR i v zahraničí. Je členem skupiny OEM ARTS 
sdružující a propojující současné umělce. 

* premiéra 22. dubna 2013 | DOX 
 

 

 

 

Slavomír Hořínka (*1980), jeden z nejvýraznějších skladatelských talentů své 
generace. Pro Orchestr BERG píše skladby již od roku 2003. Orchestr celkem 
premiéroval sedm jeho orchestrálních děl, a také úpravy nejrůznějších kompozic 
jiných autorů. V posledních letech tvoří především na duchovní náměty. Jeho díla 
uvedla také Česká filharmonie, MoEns Ensemble a další domácí i zahraniční tělesa.  

* premiéra 22. května 2012 | kostel Nejsvětějšího Salvátora  
  

 

 

 

 

Jan Šikl (*1984) studuje kompozici na Pražské konzervatoři a hudební vědu na FF 
UK. Jeho nedlouhé, ale pestré hudební působení zahrnuje vedle klasické kompozice 
také scénickou a filmovou tvorbu. Psal hudbu pro Jihočeské divadlo a v současné 
době začíná spolupráci s Teatr Novogo Fronta. Těžiště má i v hudbě populární, 
kterou jako bubeník a klávesista provozuje v několika skupinách, žánrově zaměřen 
na world-music a nu-jazz.  

* premiéra 17. června 2013 | Galerie Trafačka  
 

 

 

 

Michal Rataj (*1975), renomovaný autor především elektroakustické hudby. 
Pracuje jako hudební režisér a producent pro Český rozhlas a zároveň působí jako 
pedagog katedry skladby na HAMU v Praze. Se svými kompozicemi se zúčastnil 
řady evropských festivalů, jeho skladby byly vysílány a provozovány v řadě zemí 
celého světa. Ve své tvorbě se věnuje převážně elektroakustické hudbě. Sólově pak 
vystupuje jako improvizátor. 

* premiéra 16. září 2013 | Atrium Fakulty architektury ČVUT  
 

 

 

 

 

 

 



 

Martin Klusák (*1987), nejmladší uváděný autor sezony, je studentem zvukové 
tvorby na FAMU a kompozice na HAMU v Praze, pracuje také jako nezávislý sound-
designer. Za sebou má studijní stáže v USA a Francii. V roce 2012 zvítězil ve 
skladatelské soutěži Pražského filmarmonického sboru, první místo získal také 
v roce 2011 v mezinárodní elektroakustické skladatelské soutěži Musica Nova. 
Kromě skladby a zvukové tvorby se ve volném čase klasické fotografii a má za 
sebou i několik autorských filmů... 

* premiéra 9. prosince 2013 | prostor v jednání  
 

 

 

 

Manželé a výrazné skladatelské osobnosti Michaela Plachká (*1981) a Tomáš Pálka (*1978) budou při 
tvorbě nové skladby pro Orchestr BERG poprvé pracovat jako kompoziční tandem.  
 

Michaela studovala skladbu nejprve na Janáčkově konzervatoři v Brně a poté na 
HAMU v Praze. Během studií absolvovala také stáž na Universität für Musik ve 
Vídni. Její skladby uvedl například Český rozhlas, Chamber Orchestra EU, Orchestr 
BERG a další. Michaelina je členkou skladatelského sdružení Konvergence. Věnuje 
se také výtvarné tvorbě. 
 
 

 

Tomáš je taktéž absolventem brněnské Janáčkovy konzervatoře a HAMU v Praze. 
Absolvoval rezidenční studijní pobyt v Paříži. V roce 2002 spoluzaložil skladatelské 
sdružení Konvergence. Za své skladby získal Tomáš celou řadu ocenění. 
V současné době je aktivně činný nejen jako autor, ale také jako instrumentalista, 
zpěvák a pedagog. 

 
* premiéra 11. listopadu 2013 | ARTminus  

 

 

 

 

 

 

 


