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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. 
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ORCHESTR BERG – KDO JSME 
Komorní orchestr Berg se na veřejnosti od začátku roku 2009 představuje zjednodušeně jako 
Orchestr BERG. Nové jméno působí svěžejším dojmem a lépe se hodí k „osobnosti“ naší 
organizace. Změnu jsme provedli na základě konzultací se špičkovým odborníkem na marketing 
Davidem Kitto, vicepresidentem pro marketing v Kennedyho centru ve Washingtonu. 
 
Orchestr BERG působí v oblasti současné hudby a hudby 20. století a za své poslání si vytkl 
popularizaci a rozvoj této opomíjené hudební oblasti. Vycházíme z našich již více než deseti let 
zkušeností a věříme, že jsme schopni významně přispět k překonávání bariér, které často 
neopodstatněně stojí mezi touto hudbou a publikem. Budujeme pozitivní povědomí o nové 
hudbě prostřednictvím dynamických originálně pojatých projektů, ale také přátelským přístupem 
k publiku. Neustále hledáme nové cesty k současnému posluchači a naše akce utváříme tak, aby 
vytvořily ucelený pozitivní zážitek, který přinese radost z objevování nového i sebe sama. 
 
Své poslání Orchestr BERG naplňuje plní prostřednictvím své činnosti. Každoročně pořádáme 
profilový cyklus vystoupení, od loňského roku také budujeme tradici hlasovací soutěže a 
v neposlední řadě jsme také spolupořadateli dalších projektů. Vedle toho vystupujeme na akcích 
ostatních pořadatelů – na koncertech, představeních atd. – nebo vytváříme nahrávky. S radostí 
se věnujeme speciálním představením pro děti.  
 
Významnou součástí naší práce jsou objednávky u mladých českých skladatelů, jejichž novinky 
pravidelně uvádíme ve světových premiérách. Tato činnost má o to větší význam, že v České 
republice nové skladby téměř nikdo neuvádí, a tak jsme prakticky jedinou organizací, která nabízí 
skladatelům příležitost k tvůrčímu rozvoji. Přispíváme tak významnou měrou k vytváření nových 
hodnot. 
 
Pro naši práci je důležitá inspirace ve všech oblastech současného uměleckého dění i na poli 
trendů v oblasti managementu. Soustavně se také inspirujeme v zahraničí, manažerka orchestru 
Eva Kesslová navázala na své studium ve Spojených státech, v roce 2008 byla přijata do 
výběrového programu kulturních manažerů v Kennedy Center of Performing Arts ve 
Washingtonu. Z již druhého letního studijního pobytu přijela s mnoha zkušenostmi, které 
plánujeme zúročit. Chceme přispívat k rozvoji lepšího prostředí pro nezávislé kulturní organizace 
a tím také k rozvoji občanské společnosti. 
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ČINNOST KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2009 
 
V začátku roku jsme navázali na loňský pilotní ročník hlasovací soutěže o nejlepší novinku 
premiérovanou na koncertech Orchestru BERG. Živé nahrávky šesti skladeb z koncertů naší 
sezóny Berg Company 08 jsme zveřejnili na internetu a ve spolupráci s časopisem HIS voice jsme 
je také vydali na CD v česko-anglické podobě (CD tak může sloužit i pro prezentaci orchestru 
v zahraničí). Kdokoliv tak mohl poslouchat a následně také hlasovat o tom, které ze skladeb se líbí 
nejvíc. Všechny hlasy jsme slosovali o ceny. Skladby se ucházejí o dvě ceny – cenu veřejnosti a 
hlavní cenu NUBERG. O vítězi hlavní ceny rozhoduje odborná porota složená především ze 
zahraničních odborníků – to abychom zajitili maximální objektivitu a také aby naši skladatelé 
měli zpětnou vazbu ze světa. Mezi členy poroty letos byli špičkoví skladatelé Benjamin Yusupov 
(Izrael / Tádžikistán), Peteris Vasks (Lotyšsko), Franghiz Ali-Zadeh (Ázerbajdžán) a Raminta 
Šerkšnyté (Litva) nebo také vynikající francouzská violistka Karine Lethiec. Cenu veřejnosti získala 
kompozice Jana Duška Chalomot jehudi’im (Židovské sny), hlavní cenu NUBERG vyhrál Michal 
Nejtek se skladbou Nocturne with Ray. Od hlasujících dorazilo velké množství ohlasů, a to 
výhradně pozitivních! Rozhodli jsme se ze soutěže vybudovat novou tradici, protože skvělým 
způsobem přispívá k hravé interakci se současnou hudbou. 
 
Vítězné skladby soutěže jsme uvedli na zahajovacím koncertě sezóny BERG 09 | brány k novým 
hudebním světům. Každá sezóna Orchestru BERG je jedinečná a originální. V rámci té loňské 
jsme uvedli jsme tři celovečerní projekty, zaznělo 9 českých a 6 světových premiér. Na 
jednotlivých večerech jsme spolupracovali s vynikajícími umělci (herec Miroslav Táborský, polská 
dirigentka Marzena Diakun, choreografka Mirka Eliášová) a významnými institucemi (Národní 
galerie v Praze, Židovské muzeum v Praze, Ekotechnické muzeum nebo Linka bezpečí). I 
tentokrát byl cyklus obohacen o mimořádný koncert, který jsme připravili ve spolupráci 
s Musikhochschule Zürich.  
 
Zážitky z koncertů, které se často konaly mimo centrum Prahy a v méně známých objektech, 
umocnily doprovodné akce (architektonické a historické exkurze, výstavy atd.). Atraktivní 
programy i stále rostoucí popularita orchestru se ale odráží na vysoké návštěvnosti koncertů.  
 
Přestože pražská kulturní nabídka je velmi bohatá a „prorazit“ se současnou hudbou nebývá 
snadné, daří se nám již třetím rokem za sebou zvyšovat příjmy ze vstupného. Oproti předchozímu 
roku jsme zaznamenali nárůst tržeb o 59% (v roce 2007 to bylo 56%, následující rok 78%), máme i 
více abonentů. To vše s minimálními náklady na propagaci – klademe důraz na přímý marketing, 
PR a spolupráci s partnerskými institucemi. Za dobu své existence si Orchestr BERG vybudoval 
„své“ publikum – vedle abonentů chodí i někteří naši další posluchači prakticky na každý koncert.  
V bývalé čistírně odpadních vod v Bubenči (koncert s tancem “kruh”) se i přes velkou kapacitu sálu 
museli něktěří posluchači spokojit s  místy k stání. Kinokoncert “Hladová srdce” ve Španělské 
synagoze jsme museli pro mimořádný zájem uvést dvakrát! 
 
Orchestr BERG společně s baletem Národního divadla v Praze stále uvádí oblíbené taneční 
představení  Zlatovláska, v roce 2009 se uskutečnilo dokonce 12 repríz. Spolupráci s Hudební 
fakultou AMU na představení dvou krátkých oper Bohuslava Martinů (Ženitba / Veselohra na 
mostě) jsme symbolicky 12.12. završili derniérou, celkem se v tomto roce uskutečnilo 8 
představení. Celkem devíti uvedení v Praze i regionech se dočkaly populární koncerty pro děti 
„Péťa a vlk“ s moderátorem Miroslavem Táborským. 
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V rámci koncertů pro jiné pořadatele jsme vystupovali na festivalu Pražské jaro, a to hned dvakrát 
v projektu Bubníček & Friends na scéně Národního divadla, ve Stavovském divadle jsme 
doprovodili živou hudbou taneční představení Zpovědi beze slov. Opakovaně jsme spolupracovali 
s kapelou The Tap Tap a Šimonem Ornestem (openair na Staroměstském náměstí, vystoupení v 
pražském Rudolfinu) a také již podruhé jsme byli pozváni k účinkování na slavnostním koncertě 
ve Španělském sále Pražského hradu u příležitosti předávání cen ministra zdravotnictví. Nahráli 
jsme také hudbu Michala Pavlíčka ke třem filmům – animovanému filmu Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny?, televiznímu filmu Na vlky železa a celovečerní pohádce Dům u zlatého 
úsvitu. 
 
Výjimečnou událostí a zároveň nejvýznamnějším a nejúspěšnějším projektem celého roku a 
pravděpodobně i celé historie Orchestru BERG bez jakýchkoliv pochybností bylo hudebně 
divadelní představení Schwarz auf Weiss / Černé na bílém legendárního německého divadelníka a 
skladatele Heinera Goebbelse, které jsme v premiéře uvedli na mezinárodním hudebním festivalu 
Struny podzimu. Spolupracovali jsme s režisérským tandemem SKUTR a šlo o vůbec první 
nastudování po prvním uvedení souborem Ensemble Modern ve světě. Samotný Heiner Goebbels 
nás maximálně podpořil a nejenže pozval tvůrčí tým k sobě do Frankfurtu nad Mohanem, ale také 
dorazil do Prahy na zkoušky i premiéru. Šlo skutečně o mimořádnou událost, což dokládá fakt, že 
se jeho uvedení věnovala všechna důležitá česká média. Také zájem veřejnosti byl velký, všechna 
čtyři představení byla plná, i doprovodné akce – některé s Heinerem Goebbelsem -  měly vynikající 
návštěvnost.  
 
Celkem jsme uskutečnili rekordních 53 vystoupení, z toho 9 jsme zorganizovali plně ve vlastní 
režii, 4 jsme spolupořádali, ostatní byla pro jiné pořadatele.  
 
Činnost sdružení a organizaci zajišťovala po celý rok pouze Eva Kesslová. U projektů pořádaných 
s partnery jsme měli vynikající zkušenost se spoluprácí na organizačním zajištěním akcí. 
Dobrovolníci již tradičně zajišťovali pomoc při koncertech a také odborné služby a konzultace 
(oblast účetnictví a daní, právní služby, marketing, 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 2009 byli:  
Ministerstvo kultury ČR 
Magistrát hlavního města Prahy 
Česko-německý fond budoucnosti 
Hudební nadace OSA 
Nadace Gideona Kleina  
Nadace Života umělce 
Velvyslanectví Spojených států v Praze 
Polský institut v Praze 
I tento rok nás podpořili soukromí dárci, jejich počet se zvýšil na čtyři!  
Slevu na tiskoviny nám již tradičně poskytla tiskárna Tiskap.  
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 
 
Příjmy v roce 2009 celkem: 3.357.678,- Kč  
Z toho: 

• granty a dotace:1.157.300,- Kč 
• dary: 55.000,- Kč 
• příjmy od pořadatelů a objednavatelů: 1.888.304,- Kč 
• úroky: 6.720,- Kč 
• příjmy ze vstupného: 250.354,- Kč 

 
Výdaje celkem: 3.689.076,- Kč  
Z toho: 

• honoráře umělců: 2.668.002,- Kč 
• ostatní náklady: 1.021.074,- Kč 

 
Celková bilance: - 331.398,- Kč  
Záporná bilance byla způsobena především tím, že některé granty či platby faktur dorazily v jiném 
účetním období než ve kterém byly hrazeny odpovídající výdaje. Některé projekty, zvláště ty 
umělecky hodnotné, byly lehce ztrátové. Tuto ztrátu vyrovnala kladná bilance roku 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8

příloha č. 1 
PŘEHLED ČINNOSTI KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2009 
 
BERG ’09 
Orchestr BERG, dirigent Peter Vrábel 
 
BRÁNY SVĚTŮ  
9. března, Plodinová burza (Sál ČNB)  
soutěž NUBERG 08  VÍTĚZNÉ SKLADBY 
cena veřejnosti:  Jan Dušek - Chalomot jehudi'im (Židovské sny) 
cena NUBERG:  Michal Nejtek - Nocturne with Ray 
Erkki-Sven Tüür Insula deserta 
Bronius Kutavičius  Severní brány Jeruzaléma  
Krzysztof Penderecki  7 bran jeruzalémských | De Profundis 
 
ZVONY Z ŘÍŠE URARTU  
6. dubna, kostel sv. Václava - Vršovice  
Jan Trojan  Domine, tu es mecum! (světová premiéra) 
Tigran Mansurian  „…and then I was in time again“ 
Avet Terterian  Symfonie č. 6  
Radim Sedmidubský – viola, Pražští pěvci, sbormistr: Stanislav Mistr 
             
DRAMA ANTIKA  
11. května,  La_Fabrika  
Tomáš Hanzlík  Sen o říši krásy (světová premiéra) 
Georg F.Händel  Theseus & Orestes  
Benjamin Britten Phaedra  
Iannis Xenakis  Aroura 
Eva Garajová – mezzosoprán, Jana Dvořáková – mezzosoprán, Jan Mikušek - kontratenor 
 
MADE  IN POLAND  
8. června, Anežský klášter   
Jana Vöröšová  Havran a moře (světová premiéra) 
Zygmunt Krauze Emille Bell  
Henryk Górecki Koncert pro cembalo a orchestr 
Wojciech Kilar  Orava  
Monika Knoblochová – cembalo, Jana Bezpalcová – akordeon, Berrak Yedek - tanec 
 
KRUH 
14. září, Ekotechnické museum 
Martin Hybler  Jaro, léto, podzim, zima a návrat domů (světová premiéra) 
Luboš Fišer   Concerto per Galileo Galilei 
John Adams   Shaker Loops  
Osvaldo Golijov  Last Round 
Jiří Trnka – recitace, Mirka Eliášová - choreografie 
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CINEGOGA – dvě představení, v 19 a 21h 
14. října, Španělská synagoga 
ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze 
Jan Dušek   nová hudba k němému filmu Hladová srdce (světová premiéra) 
 
SCHWARZ AUF WEISS | ČERNÉ NA BÍLÉM  
9. a 10. listopadu, Veletržní palác - ARTminus  
Heiner Goebbels Schwarz auf Weiss (nová inscenace legendárního hudebního divadla) 
SKUTR |Martin Kukučka & Lukáš Trpišovský – režie  
 
NEBESKÁ SPOLEČNOST  
7. prosince, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 
Michal Nejtek  Für Elsa Zylberstein II (světová premiéra) 
Benjamin Britten The Company of Heaven  
Barbora Sojková – soprán, Pražští pěvci & Stanislav Mistr, Miroslav Táborský - vypravěč 
 
 

 
OSTATNÍ KONCERTY A PROJEKTY 2009 
 
NUBERG 2008 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru cyklu Berg Company 08 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
 

Odborná porota: skladatelé Benjamin Yusupov (Izrael / Tádžikistán), Peteris Vasks (Lotyšsko), 
Franghiz Ali-Zadeh (Ázerbajdžán), Raminta Šerkšnyté (Litva), Yves Chauris (Francie, stipendista 
Casa de Velázquez v Madridu) a vynikající interpretka současné hudby violistka Karine Lethiec 
(Francie), šéfredaktor časopisu His voice Matěj Kratochvíl a šéfdirigent Orchestru Berg Peter 
Vrábel 
 

Cena veřejnosti: Jan Dušek – Chalomot jehudi’im / Židovské sny 
Cena NUBERG 2008: Michal Nejtek – Nocturne with Ray 
 
Bohuslav Martinů – Ženitba / Veselohra 
ve spolupráci s Hudební fakultou AMU 
8 představení dvou operních jednoaktovek - 22/3, 23/3, 24/5, 8/10, 11/10, 12/10, 11/12, 12/12 
režie: Gabriela Haukvicová, D. Beneš, M. Sečanský 
dirigují: Andrea Krausová, Vojtěch Jouza 
 
mimořádný koncert - interNATIONAL interMEZZO 
ve spolupráci s Musikhochschule Zürich 
středa 17. června v 19.30h 
Sál ČNB – Plodinová burza 
L. van Beethoven Symfonie č. 1 
Bohuslav Martinu  Sextet  
Claude Debussy Petite Suite 
dirigují: Roman Digion, Peter Werlen, Alessandro Pioda, Ruth Reinhard, Piero Lombardi  
+ Johannes Schlaefli 
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Zlatovláska – baletní představení pro děti i dospělé 
Spolupráce s Baletem Národního divadla v Praze 
Reprízy v roce 2009: 28. února ve ve 14h a 18h, 1. března ve 14h a 18h, 7. března v 19h, 8. března ve 
14h a 18h, 11. října ve 14h a 18h, 31. října ve 14h a 18h, 31. prosince v 15h (celkem 12 představení)  
 
Bubeníček & Friends (v rámci festivalu Pražské jaro) 
15. a 16. května 2009  
Bohuslav Martinů Studánky 
Peter Vrábel - dirigent 
 
Zpovědi  beze slov – současný tanec s živou hudbou 
31. května v 19h, Stavovské divadlo 
Jan Dušek  Persony (světová premiéra)       
Alfred Schnittke  Koncert pro klavír a orchestr  
choreografie: Silvie Nečasová a Hana Turečková 
Stanislav Gallin – klavír, Peter Vrábel - dirigent 
 
Navždy zmlké hlasy – ve spolupráci s rakouskou organizací exil.arte 
25. června v 19.30, Besední dům v Brně 
Erwin Schulhoff  Dvojkoncert pro flétnu, klavír a malý orchestr & Tři kusy pro smyčce  
Hans Krása  Ouvertura pro malý orchestr  
Viktor Ullmann  Smyčcový kvartet pro orchestr  
Pavel Haas  Studie pro smyčce  
Ulrike Anton (AT) – flétna, Russel Ryan (USA) – klavír, Peter Vrábel - dirigent 
 
Oslavy Prahy  
sobota 27. června ve 20.30h 
Orchestr BERG & the TAP TAP ... aranže BERGovských skladatelů pro obě tělesa 
Šimon Ornest, Tomáš Hanák, Eva Holubová ad. 
 
festival Struny podzimu - Schwarz auf Weiss 
29. a 30. září v 19.30 
Heiner Goebbels Schwarz auf Weiss – světová premiéra nové inscenace 
... unikátní hudební divadlo pro orchestr, hudebníci se stávají herci 
režie: SKUTR (M.Kukučka & Lukáš Trpišovský) 
 
Péťa a vlk - koncerty pro děti  / celkem 9 koncertů 
2. října – Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, Česká Lípa - Jiráskovo divadlo 
5. a 7. října – kostel Šimona a Judy, Praha  
6. října – Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice 
Miroslav Táborský = moderátor a vypravěč 
 
závěrečný koncert výstavy Fenomén Martinů / součást projektu Martinů Revisited  
22. října v 19.30 hod  
Bohuslav Martinů  Podivuhodný let, Kuchyňská revue, Dvě písně na texty negerské poezie  
Karolína Bubleová Berková – mezzosoprán, dirigent: Peter Vrábel 

HRA2, režie: Branislav Holíček 
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slavnostní koncert v rámci projektu MY JSME TO NEVZDALI 
14. listopadu ve 20h, Dvořákova síň Rudolfina 
Orchestr BERG & the TAP TAP ... aranže BERGovských skladatelů pro obě tělesa 
Šimon Ornest, Bob Klepl, Tomáš Hanák, David Koller, Matěj Ruppert ad. 
 
festival OSTINATO 
19. listopadu, KC Bazilika České Budějovice 
hollywoodská němá klasika – film Hladová srdce (1922) s živou hudbou Jana Duška 
 
slavnostní koncert pro Sdruženou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS) 
3. prosince v 19.30, Španělský sál Pražského hradu  
pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause 
Gioacchino Rossini Předehra k opeře Italka v Alžíru 
Robert Schumann Koncert pro klavír a orchestr a moll 
Domenico Cimarosa  Koncert pro dvě flétny a orchestr G dur 
Josef Redai – klavír, Lucie Hudcová a Martin David – flétny, dirigent: Marko Ivanovič 
 
slavnostní koncert pro Přírodovědeckou fakultu UK 
... k 50. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému 
16. prosince v 19h, Velká aula Karolina 
Luboš Fišer   Concerto per Galileo Galilei      
John Adams   Shaker Loops        
Arcangelo Corelli  Vánoční koncert    
 
+ natáčení hudby Michala Pavlíčka k filmům Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?, 
Na vlky železa a Dům u zlatého úsvitu 
 


