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SÍDLO A KONTAKTY 

 

Komorní orchestr Berg, o.s. 

Bílinská 494 / 3, 190 00 Praha 9 

 

Tel./fax: +420 286 886 660 

berg@berg.cz 

www.berg.cz 

 

IČ: 265 88 439 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 25. 3. 2002  

pod č.: VS / 1 – 1 / 49720 / 02 - R 

 

Bankovní spojení: 176856785 / 0300 

Název a adresa peněžního ústavu: Československá obchodní banka, Nám.Republiky 7, 110 00 Praha 1 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Představenstvo sdružení: 

Peter Vrábel – předseda 

Pavla Palánová – členka představenstva 

Eva Kesslová – členka představenstva 

 

Občanské sdružení má celkem čtyři členy – kromě představenstva je členem sdružení ještě pan Lukáš 

Trnka. Sdružení tento rok v rámci valné hromady 9.6. znovuzvolilo stávající představensto. 

 

 

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

Koncerty Komorního orchestru Berg vnáší na českou hudební scénu svěží vítr a obohacují ji o netradiční 

projekty. Za dobu své existence se orchestr vyprofiloval v osobité dynamické těleso, které reaguje na 

podněty současného uměleckého světa a každým rokem nabízí koncerty s odvážnými programy. 

Inspirujeme se světovými trendy, propojujeme současnou hudbu s ostatními druhy umění a ostatními 

hudebními žánry. Celkově je hlavním posláním orchestru budovat pozitivní povědomí o současné 

hudbě. Snažíme se objevovat stále nové možnosti prezentace nové hudby. Ať už se jedná o koncerty 

v neobvyklých prostorách či spolupráci s osobnostmi a institucemi z mimohudební oblasti, vždy hledáme 

nové cesty k současnému posluchači a klademe důraz na celistvý zážitek z koncertu, který by měl 

přinést radost z objevování hudby i sebe sama. Významnou položkou v činnosti orchestru jsou 

objednávky u současných mladých českých skladatelů. Nezapomínáme ani na nejmenší publikum 

a věnujeme se speciálním představením pro děti.  
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ČINNOST KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2008 

 

Začátek roku jsme odstartovali novým projektem – soutěží o nejúspěšnější premiérovanou skladbu 

roku 2007 s názvem NUBERG. Princip soutěže spočíval v tom, že jsme shrnuli živé nahrávky premiér 

z našich koncertů roku 2007, vydali je na CD, zveřejnili na webových stránkách orchestru a vyzvali 

veřejnost k jejich hodnocení. Každý se mohl zúčastnit hlasování, každý hlas byl zařazen do slosování 

o ceny. Ceny ale putovaly především ke skladatelům, a to hned dvě. Vedle ceny veřejnosti jsme 

udělovali hlavní cenu NUBERG. Tuto hlavní cenu určovala odborná porota složená z vynikajících 

skladatelů a odborníků na současnou hudbu ze zahraničí – to proto, abychom zachovali maximální 

možnou objektivitu. Mezi porotci byli například Bernd Franke (Německo), Jurij Kasparov (Rusko) nebo 

český skladatel žijící ve Francii Kryštof Mařatka. Cenu veřejnosti získal Drum’n’Berg Petra Wajsara, 

cenu NUBERG Jana Vöröšová za Gulliverovy cesty. Ohlasy na první pilotní ročník soutěže byly velice 

pozitivní, takže jsme se rozhodli v soutěži pokračovat.  
 

Stejně jako v sedmi minulých sezónách jsme také tento rok uvedli vlastní cyklus osmi koncertů, 

tentokrát pod názvem Berg Company 08. Tento titul dobře vystihuje cíle sezóny i orchestru samotného. 

Company = společnost. A to jak ve smyslu společnost – organizace, tak společnost jako milá přítomnost 

blízké osoby i jako ztělesnění příjemného společenství lidí naladěných na podobnou notu – to platí 

v našem případě doslova. V intimní a přátelské atmosféře koncertů se velká díla světové 

současné hudby i novinky mladých českých autorů dostávají k příznivě naladěným posluchačům. 

To je základním předpokladem otevřeného přístupu k současné hudbě. Dle ohlasů posluchačů, odborné 

veřejnosti i médii, se to orchestru daří. Média například na podzim recenzovala hned tři koncerty 

v řadě za sebou! V této sezóně jsme v rámci celkového počtu 30 děl uvedli 6 skladeb ve světové 

premiéře, 13 skladeb v premiéře české, a to těch nejlepších skladatelů i skladatelek současnosti. Je 

téměř neuvěřitelné, že Dvojkoncert pro harfu a hoboj a Symfonie č. 4 Alfreda Schnittke, dvě tak 

významná díla, zazněla v české premiéře – jedno o celé čtvrt století po své premiéře, druhé 

dokonce až po 37 letech!  
 

K cyklu patřil také koncert interNATIONAL interMEZZO, který jsme připravili ve spolupráci 

s Musikhochschule Zürich.  

 

Atraktivní programy i rostoucí popularita orchestru se odrazila i na vysoké návštěvnosti koncertů – 

dva koncerty byly tak nabité, že se mnoho diváků muselo spokojit s místy k stání. I přesto, že stále 

bojujeme s českým nešvarem mnoha čestných vstupenek, daří se nám již druhý rok za sebou zvyšovat 

příjmy ze vstupného. Oproti předchozímu roku jsme v roce 2008 zaznamenali nárůst tržeb o 78%! 

(rok předtím šlo o nárůst 56%), máme i více abonentů. To vše s minimálními náklady na propagaci – 

klademe důraz na přímý marketing a PR. 
 

Také nás těší, že novinky objednané Orchestrem BERG přejímají ostatní orchestry. Letos dokonce 

Filharmonie Hradec Králové převzala do svého programu celý koncert Revue Stravinsky *Martinů! 

Orchestr tak plní důležitou roli inspiračního zdroje pro ostatní, což pozitivně ovlivňuje stále ještě 

konzervativní českou klasickohudební scénu.  
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Spolupráce na komorní opeře Bohuslava Martinů Ženitba úspěšně pokračovala, v březnu jsme 

k této jednoaktovce přidali ještě druhou – Veselohru na mostě téhož autora. Toto představení jsme 

v roce 2008 hráli celkem devětkrát. Baletní inscenaci Zlatovláska jsme společně s baletem Národního 

divadla reprízovali celkem osmkrát. 
 

V rámci koncertů pro jiné pořadatele jsme byli na základě dobré zkušenosti osloveni již po druhé 

festivalem Hudební fórum Hradec Králové. Koncert, kde jsme vystoupili společně s legendární 

ruskou houslistkou Tatianou Grindenko a dirigentem Andreasem Weiserem, byl opět přenášen 

v přímém přenose Českým rozhlasem. Kromě této významné události jsme se například ještě 

účastnili slavnostního koncertu cyklu Ambassadors’ Concert Series. Také jsme velmi rádi přijali 

pozvání na dva benefiční koncerty – v září do České národní banky pro organizaci Máme 

otevřeno?, která se zabývá integrací hendikepovaných, v prosinci to byl koncert ve Španělském sále 
Pražského hradu pro Sdruženou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS).   
 

Kromě tradičních koncertů pro děti jsme společně s režisérem Ondřejem Havelkou a performerem 

Martinem Zbrožkem dali dohromady experimentální představení komediálního hudebního 

divadla PSSST... Maestro přichází! 
 

Celkem jsme uskutečnili 35 vystoupení, z toho 9 jsme zorganizovali plně ve vlastní režii, jeden jsme 

spolupořádali, ostatních 25 bylo pro jiné pořadatele.  

 

Činnost sdružení a organizaci zajišťovala po celý rok Eva Kesslová za pomoci Michaely Škodové, která 

ovšem ze studijních důvodů v polovině roku orchestr musela opustit. Dobrovolníci zajišťují pomoc při 

koncertech a odborné služby a konzultace (oblast účetnictví a daní, tvorba a administrace webových 

stránek atd.). Uměleckým ředitelem a šéfdirigentem orchestru je Peter Vrábel.  
 

(přehled všech koncertů – příloha č. 1) 
 

 

PODPORA / PARTNEŘI 
Činnost sdružení byla zajišťována především za pomoci zdrojů z veřejných rozpočtů a nadačních darů. 

Mezi podporovateli v roce 2008 byli:  

Ministerstvo kultury ČR 

Magistrát hlavního města Prahy 

Hudební nadace OSA 

Nadace Gideona Kleina  

Nadace Bohuslava Martinů 

Nadace ČHF 

Slovenský institut v Praze 

I tento rok nás podpořili soukromí dárci, jejich počet se zvýšil na čtyři!  

Slevou na tiskoviny nás tradičně podpořila také tiskárna Tiskap.  
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008 

 

Příjmy v roce 2008 celkem: 2.626.452,- Kč  

Z toho: 

• granty a dotace:1.056.000,- Kč  

• dary: 83.000,- Kč 

• příjmy od pořadatelů a objednavatelů: 1.356.603,- Kč 

• úroky: 5.472,- Kč 

• příjmy ze vstupného: 125.377,- Kč 

 

Výdaje celkem: 2.390.373,- Kč  

Z toho: 

• honoráře umělců: 1.635.250 

• ostatní náklady: 755.123,- Kč 

 

Celková bilance: 236.079,- Kč  

Pozitivní bilance byla způsobena částečně tím, že například granty na další ročník soutěže NUBERG 

dorazily ještě před koncem roku, dále se nám také podařilo zajistit malý zisk z koncertů pro ostatní 

pořadatele. Tento nevysoký přebytek vytváří finanční rezervu pro nadcházející rok, který bude 

pravděpodobně kvůli celkové ekonomické krizi extrémně náročný. 
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příloha č. 1 

 

PŘEHLED ČINNOSTI KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2008 

 

BERG COMPANY 08 
Komorní orchestr Berg, dirigent Peter Vrábel  
 

Pocta mecenáši - hommage a Paul Sacher / čtvrtek 13. března, Sál ČNB 

Jana Vöröšová   Gulliver‘s Travels (vítězná skladba soutěže nuBERG 2007) 

Phil Glass  Company         

Bohuslav Martinů Toccata e due canzoni     

Arthur Honegger Symfonie č. 4 „Deliciae Basilienses“   

Matej Arendárik – klavír 
 

Symboly  / pondělí 14. dubna, Museum Kampa 

Petr Wajsar  Skica ke Katedrále (světová premiéra) 

Yuri Kasparov  Les Symboles de Picasso    

Jean Francaix  Tema con variazioni       

Marek Kopelent Rouška Veroniky  

Benjamin Britten  Les illuminations, op. 18    

Irvin Venyš – klarinet, Karolína Berková – soprán 

 

Revue Stravinskij * Martinů  / pondělí 12. května, La_Fabrika 

písně Stravinského a Martinů  

Miloš Orson Štědroň S_Polu S_Ami (světová premiéra)      

Bohuslav Martinů Podivuhodný let / Kuchyňská revue - suita    

Igor Stravinskij  Lišák       

Jan Ondráček, Josef Moravec, Josef Škarka, Roman Vocel – zpěv 

posluchači Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, Branislav Holíček a Ondřej Šulc – režie 

 

Helvetské nokturno  / pondělí 16. června, nádvoří Lichtenštejnského paláce  

Oliver Waespi  Nachtferne – česká premiéra 

Othmar Schoeck Letní noc  

Richard Wagner Siegfriedova idyla       

Arthur Honegger Letní pastorale        

Olivera Barac - dirigent (Srbsko/Švýcarsko – místo onemocnělého Johannese Schlaefli) 
 

Baltské hlasy  / pondělí 22. září, Ekotechnické museum  

Michal Nejtek  Nocturne with Ray (světová premiéra) 

Raminta Šerkšnyte De Profundis      

Peteris Vasks  Voices    

Arvo Pärt  Berlínská mše      

Miroslava Eliášová – choreografie, Canti di Praga, sbormistr Jan Krejčík 
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Sny a modlitby v synagoze  / čtvrtek 16. října, Jeruzalémská synagoga  

Jan Dušek   Chalomot jehudi´im (světová premiéra) 

Ernest Bloch  Ze židovského života     

Gija Kančeli  Noční modlitby     

Osvaldo Golijov Sny a modlitby Izáka Slepého    

Jozef Lupták – violoncello, Irvin Venyš – klarinet & saxofon, Alena Hellerová - zpěv  
 

Východní vítr  / pondělí 10. listopadu, kostel u Salvátora  

Marko Ivanović  Apel (světová premiéra) 

Sofia Gubajdulina Orfeova lyra  

Benjamin Yusupov Tanovor      

Frangiz Ali-Sade Deyishme  

Anna Veverková – housle, Jan Ostrý – flétna, Petr Popelka – kontrabas, Tomáš Reindl – tabla 
 

Egalité  /  pondělí 15. prosince, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce  
Slavomír Hořínka Responsorium (světová premiéra) 

Alfred Schnittke  Koncert pro hoboj, harfu a smyčce   

Alfred Schnittke  Symfonie č. 4      

Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka – hoboj, Canti di Praga, sbormistr Jan Krejčík 

 

 

OSTATNÍ KONCERTY A PROJEKTY 

 

NUBERG 2007 

* soutěž o nejúspěšnější premiéru cyklu BergArt’07 

* vydání CD, webové stránky soutěž s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 

Odborná porota: skladatelé Kryštof Mařatka (ČR / FR), Bernd Franke (DE), Yuri Kasparov (RU) a Vladimir 
Tarasov (LI); novinář a skladatel Dmitri Kourliandski (RU); novinářka Dita Hradecká; violoncellista Jozef Lupták 

(SK); šéfdirigent Komorního orchestru Berg Peter Vrábel 

Cena veřejnosti: Petr Wajsar – Drum’n’Berg 

Cena NUBERG 2007: Jana Vöröšová – Gulliver’s Travels 

 

Bohuslav Martinů – Ženitba / Veselohra 

ve spolupráci s Hudební fakultou AMU 

* celkem 9 představení operních jednoaktovek (18/2, 19/2, 3/3, 5/3, 8/5, 9/5, 3/11, 11/12, 14/12) 

režie: Gabriela Haukvicová, D. Beneš, M. Sečanský 

dirigují: Marek Štilec, Vojtěch Jouza 

 

mimořádný koncert - interNATIONAL interMEZZO 

ve spolupráci s Musikhochschule Zürich 

pondělí 7. dubna v 19.30h 

Sál Martinů Lichtenštejnského paláce  

Edgar Elgar   Serenáda 

Igor Stravinskij  Concerto in Re 

Jannis Weggenmann Polostíny šera (Gerasterte Dämmerung) – světová premiéra 

Joseph Haydn  Symfonie č. 8 „Le Soir“ 

dirigují: Olivera Barac, Fabio Cerroni, Leo McFall, Nathan Brock, Peter Werlen 
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Zlatovláska – baletní představení pro děti i dospělé 

Spolupráce s Baletem Národního divadla v Praze 

Reprízy v roce 2008: 7. března v 19h, 8. března ve 14h a 18h, 17. května ve 14h a 18h, 21. května v 19h, 12. 

září v 19h, 13. září v 11h,  (celkem 8 představení)  
 

benefiční koncert pro Máme otevřeno? o.s.  

(integrace mentálně hendikepovaných)  

13. září v 19h, Sál České národní banky 

moderátor: Jaroslav Dušek 

další účinkující: Melody Makers, Ondřej Havelka 

 

koncerty pro děti – Péťa a vlk 

29. a 30. září 2008, kostel sv. Šimon a Juda 

Miroslav Táborský = moderátor a vypravěč 

� celkem 4 koncerty 

 

Ambassadors’ Concert Series 

22. října v 19.30h, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 

Henry Sommers  Picasso Suite  

Aaron Copland   Appalachian spring  

Miroslav Kokoška Koncert pro marimbu a orchestr č. 3 

dirigent: Charles Olivieri - Munroe 

Markéta Mazourová – marimba 

 

Hudební fórum Hradec Králové 

* koncert na mezinárodním festivalu, přímý přenos v Českém rozhlase 3 - Vltava 

18. listopadu ve 20h, Sál Filharmonie Hradec Králové 

Georgs Pelecis   Hudba zpoza stěny 

Valentin Silvestrov  Drama (Sonáta pro housle a klavír) 

Vladimir Martynov  Vejděte! 

Georgs Pelecis   Setkání s přítelem 

Taťjana Grinděnko – housle, Michail Dubov - klavír 

dirigent: Andreas Sebastian Weiser  
 

Benefiční koncert pro Sdruženou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS) 

* pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause 

L. Boccherini – Stabat Mater, W. A. Mozart – Laudate Dominum 

Pavla Čichoňová – soprán 

dirigent: Petr Vronský 

 

PSST… MAESTRO PŘICHÁZÍ! 

Premiéra: 12. prosince v 19.30 v Kině Aero 

* hudebně – divadelní projekt, netradiční pohled do života orchestru 

účinkují: Martin Zbrožek, Peter Vrábel a Komorní orchestr Berg 

Scénář: Ondřej Havelka, Martin Zbrožek, Peter Vrábel 

Režie: Ondřej Havelka 

 


