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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, Prosecká 851/64, Praha 9  
 
 
 
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. 
 
Dne  9. června 2011 se sešla valná hromada. Kromě tradičního projednávání výroční 
zprávy byla na programu také volba představenstva občanského sdružení. Protože se 
členové sdružení shodli na tom, že představenstvo bylo v dosavadním složení 
(předseda Peter Vrábel, členové představenstva: Pavla Palánová a Eva Kesslová) 
výkonné a funkční, navrhli jeho opětovné zvolení ve stejném složení. Tato volba 
byla jednomyslně schválena.  
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ORCHESTR BERG – KDO JSME 
 
Orchestr BERG je jedním z nejprogresivnějších hudebních těles v České republice. 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 a zbytečně stojí mezi touto hudbou a publikem. Budujeme pozitivní 
povědomí o nové hudbě prostřednictvím dynamických originálně pojatých projektů, 
klademe také důraz na přátelský přístup k publiku. Neustále hledáme nové cesty 
k současnému posluchači – hudbu kombinujeme s ostatními druhy umění (tanec, film, 
divadlo, výtvarné umění...), posluchače zveme do netradičních prostor a naše akce 
koncipujeme tak, aby vytvořily ucelený pozitivní zážitek, který přinese radost 
z objevování nového i sebe sama. 
 
Své poslání Orchestr BERG naplňuje prostřednictvím jednotlivých činnosti a aktivit. 
Každoročně pořádáme profilový cyklus vystoupení, od roku 2008 také budujeme tradici 
hlasovací soutěže o nejlepší premiéru sezóny orchestru NUBERG, další akce 
spolupořádáme. Vedle toho vystupujeme pro ostatní pořadatele, vytváříme hudební 
nahrávky na CD apod. 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 a hudebnímu odkazu současnosti pro 
budoucí generace. 
 
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 a 
v roce 2008 byla přijata do vysoce selektivního programu kulturních manažerů z celého 
světa, který organizuje Kennedy Center of Performing Arts ve Washingtonu v čele 
s legendou arts manažerů Michaelem Kaiserem. V letech 2008 – 2010 tak každým rokem 
strávila v letní koncertní pauze přibližně měsíc ve Spojených státech na studijním 
pobytu, ze kterého si odnesla spoustu inspirace a nových impulzů pro každodenní práci 
v Orchestru BERG.  Tyto nové poznatky chceme využít nejen pro rozvoj naší organizace, 
naším cílem je také přispívat k rozvoji lepšího prostředí pro nezávislé kulturní organizace 
a tím také k rozvoji občanské společnosti. 
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ČINNOST ORCHESTRU BERG V ROCE 2011 
 
Do nového roku jsme vstoupili již pátým ročníkem hlasovací soutěže NUBERG – 
soutěže o nejlepší novinku premiérovanou na koncertech Orchestru BERG v předchozím 
roce. Jde o projekt, jehož cílem je především propagace současné hudby a mladých 
českých skladatelů. Živé nahrávky šesti skladeb z koncertů naší sezóny BERG10 jsme 
zveřejnili na internetu a ve spolupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2 jsme je také vydali 
na CD v česko-anglické podobě (CD tak i po skončení soutěže slouží k prezentaci 
orchestru v zahraničí). Díky internetu mohl nové skladby mladých českých skladatelů 
poslouchat skutečně kdokoliv. Na internetu probíhá také hlasování za pomoci 
hlasovacího formuláře. Po dobrých zkušenostech z předchozího roku jsme rozšířili 
spolupráci se školami v rámci sekce „NUBERG do škol“. Všechny hlasy jsme slosovali o 
ceny. Soutěž má dvě ceny – cenu veřejnosti a hlavní cenu NUBERG. O vítězi hlavní ceny 
rozhoduje odborná porota složená především ze zahraničních odborníků – to abychom 
zajistili maximální objektivitu a také aby naši skladatelé měli zpětnou vazbu ze světa. 
Mezi členy poroty letos byli i tentokrát špičkoví skladatelé a odborníci na současnou 
hudbu - skladatelky Lera Auerbach (Rusko / USA) a Chen Yi (Čína / USA), skladatel 
Qigang Chen (Čína / Francie), Marzena Diakun (Polsko) - dirigentka ensemblu SMASH 
(Španělsko) nebo blogger Greg Sandow (USA). Partnera soutěže, kulturní čtrnáctideník 
A2, reprezentoval redaktor Jan K!amm, posledním z porotců byl již tradičně také 
umělecký ředitel a šéfdirigent Orchestru Berg Peter Vrábel. Celkem veřejnost poslala do 
soutěže 557 platných hlasů, tedy o 51% více než minulý rok a vice než polovinu 
hlasujících tvořili lidé ve věku do 34 let. Díky projektu NUBERG do škol hlasovalo téměř tři 
sta dětí a studentů. Soutěž má dvě ceny – cenu veřejnosti získal Vít Zouhar za skladbu 
Pinnas columbae, hlavní cenu NUBERG odborná porota udělila Slavomíru Hořínkovi a 
jeho skladbě Lacrimosa. Všechny jednotlivé hlasy od veřejnosti jsme slosovali o ceny.  
 
Soutěž NUBERG je vždy pomyslným mostem, který spojuje dvě sezóny orchestru - 
vítězné skladby soutěže, tedy původně premiéry předchozí sezóny, uvádíme na 
zahajovacím koncertě sezóny nové.  
 
V rámci sezóny BERGin11 zaznělo 8 světových premiér – z toho 7 zcela nových 
originálních skladeb a jednu přepracovanou starší skladbu. Kromě toho jsme publiku 
představili také 12 českých premier uznávaných světových skladatelů a skladatelek. 
Profilovou sezóna orchestru nikdy netvoří jen koncerty, tak jak je zná většina lidí – v roce 
2011 jsme uvedli například dva koncerty s tancem, kinokoncert, video operu, speciální 
tematický koncert s bicími nástroji, site specific akci nebo předvánoční duchovně laděný 
koncert.  
 
Tentokrát jsme spolupracovali mimo jiné s Národním divadlem a Novou scénou, 
Akademií múzických umění, Pražskou konzervatoří nebo se Židovským muzeem v Praze. 
Mezi spolupracujícími umělci byli například režisérka Petra Tejnorová, choreografka 
Mirka Eliášová nebo taneční sdružení DekkaDancers, mezi řadou mladých sólistů zazářila 
také dvanáctiletá houslistka Terezka Horáková. Vedle tradičních sálů jsme posluchače 
pozvali také na netradiční místa, například do monumentální vstupní haly bývalého 
paláce Elektrických podniků nebo do klubu Roxy.  
 
Kromě finské hudby jsme publiku představili pobaltské skladatele a skladatelky nebo 
specifickou hudební estetiku Korejce Isanga Yuna. Nezapomenutelnou se ovšem stala 
česká premiéra slavné skladby pro 100 metronomů Györgye Ligetiho, která byla součástí 
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scénického koncertu na Nové scéně. Orchestr BERG je vůbec první, komu se podařilo 
požadované množství metronomů shromáždit. Díky tomu si tak po téměř 40 letech od 
světové premiéry mohlo tuto ikonickou skladbu vychutnat naživo i české publikum. 
 
Koncerty obohatily také doprovodné akce - architektonické a historické exkurze, 
návštěva výstavy nebo výlet do světa exotických ptáků a bicích nástrojů.  
 
V létě jsme sezónu doplnili mimořádným koncertem v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě 
– uvedli jsme zde kultovní němý film Utrpení Panny orleánské s živou hudbou Broniuse 
Kutavičiuse. Prostředí baziliky vynikajícím způsobem korespondovalo s příběhem filmu a 
umocnilo tak zážitek publika. 
 
O všechny večery byl velký zájem, ve spolupráci s našimi partnery se podařilo na projekty 
se současnou hudbou přitáhnout i nové publikum, zvláště v těch případě těch, kdy 
překračovaly žánr běžného koncertu. I přesto, že je kulturní nabídka v Praze mimořádně 
bohatá, návštěvnost koncertů je tak vysoká, že na některých z nich jsme museli vytvořit 
místa k stání. V publiku je hodně těch, kteří přicházejí pravidelně, máme také abonenty. 
Příjmy ze vstupného jsme letos dělili v několika případech napůl s partnerskými 
organizacemi, přesto byly naše tržby roku 2011 v podstatě na stejné úrovni jako v případě 
předchozího roku (v předchozích letech se tržby pravidelně zvyšovaly o desítky procent). 
 
Kromě tradiční sezóny se nám podařilo společně s režisérským tandemem SKUTR 
zrealizovat také uvedení třech repríz hudebního divadla Černé na bílém (Schwarz auf 
Weiss) z dílny hvězdného Heinera Goebbelse. Orchestr BERG také společně s baletem 
Národního divadla v Praze již šestým rokem vystupuje v oblíbeném tanečním představení 
Zlatovláska. V roce 2011 se uskutečnily čtyři reprízy.  
 
Vedle toho jsme uvedli doma dalších dvanáct koncertů pro jiné pořadatele – vedle 
tradiční řady koncertů pro děti s pohádkou Péťa a vlk jsme se účastnili mimo jiné 
slavnostního koncertu u příležitosti převzetí předsednictví EU Polskem nebo 
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.  
 
Úspěšně jsme si vedli i na zahraničních pódiích. V roce 2011 jsme uskutečnili dva zájezdy 
do Španělska a jeden do exotického Bahrajnu a vystoupili tak hned na několika 
prestižních festivalech. 
 
Celkem jsme uskutečnili 38 živých akcí – 15 večerů ve vlastní režii, dalších 16 akcí pro 
ostatní pořadatele v České republice a 7 koncertů v zahraničí. 
 
Orchestr BERG v roce 2011 také natočil hudbu Petra Ostrouchova k vysoce hodnocenému 
českému filmu Vendeta (premiéra se uskutečnila 23. listopadu 2011) a přispěl k vytvoření 
dokumentu České televize „Josef Berg a jeho Snění“. Skvěle zpracovaný film režiséra 
Jakuba Kořínka měl premiéru v březnu roku 2012 a je stále k vidění na webu České televize 
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10317639317-josef-berg-a-jeho-sneni/). 
 
Koncertní aktivity doplnily také edukativní pořady pro studenty gymnázií, pořad s 
projekcí filmu A Child of the Ghetto nebo setkání se studenty Pražské konzervatoře na 
téma současná hudba. 
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Náš tým dobrovolníků se rozrostl o další členy a Orchestr BERG byl uveden jako 
modelová organizace v publikaci Dobrovolníci pro kulturu. 
 
Činnost sdružení a organizaci zajišťovala po celý rok Eva Kesslová, dále Vítězslav Mikeš 
(do května 2011) a Radka Prošková (od května 2011). Díky programu Emergency Fund 
nadace Open Society Fund Praha s naším sdružením od září 2011 spolupracuje Kateřina 
Košťálová, která má na starosti především koncepci a rozjezd dárcovských programů, 
spuštění databáze a také edukativní aktivity. Dobrovolníci již tradičně zajišťují 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

PODPORA  
Činnost sdružení byla zajišťována především za pomoci zdrojů z veřejných rozpočtů a 
nadačních darů. Mezi podporovateli v roce 2011 byli:  
Magistrát hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury ČR 
Městská část Praha 1 
Open Society Fund Praha 
Velvyslanectví USA v Praze 
Nadace Českého hudebního fondu  
Nadace Židovské obce v Praze 
Nadace Židovského muzea v Praze 
Nadace Českého hudebního fondu 
Ochranný svaz autorský 
Nadace Gideona Kleina 
Nadace Život umělce 
Nadační fond Viktora Kalabise 
Společnost AQH (RNDr. Jiří Kessl a RNDr. Ondřej Jäger) 
 
Podpořili nás také soukromí dárci, slevu na tiskoviny nám již tradičně poskytla tiskárna 
Tiskap.  
 
 
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 
 
Příjmy v roce 2011 celkem: 4.457.708,- Kč  
Z toho: 

• granty a dotace:1.427.000,- Kč 
• dary: 60.000,- Kč 
• příjmy od pořadatelů a objednavatelů: 2.648.281,- Kč 
• úroky: 5.582,- Kč 
• příjmy ze vstupného: 244.344,- Kč 
• ostatní (splátky dluhu, půjčka hotovosti, vrácené mylné platby atd.): 

72.501,- Kč 
 
Výdaje celkem: 3.780.588,- Kč  
Z toho: 

• honoráře umělců: 2.515.583,- Kč 
• ostatní náklady: 1.265.005,- Kč 

 
Celková bilance: 677.120,- Kč 
Kladná bilance byla způsobena tím, že některé granty či platby faktur z jiných účetních 
(předchozích i následujících) období dorazily právě v roce 2011, tedy v jiném účetním 
období než ve kterém byly hrazeny odpovídající výdaje. Zisk mírně zvýšily také tři 
zahraniční zájezdy. Jakýkoliv zisk použijeme v následujících účetních obdobích na pokrytí 
nákladů souvisejících s neziskovou činností sdružení. Budeme jej obzvláště potřebovat 
vzhledem k novým rozbíhajícím se projektům (edukační projekty, databáze, dárcovský 
program), které jsou v začátcích ztrátové.  
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příloha č. 1 
PŘEHLED ČINNOSTI KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2011 
 

BERGin2011 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
 

IN memory / zahajovací 
pondělí 7. března, Anežský klášterpondělí 7. března, Anežský klášterpondělí 7. března, Anežský klášterpondělí 7. března, Anežský klášter    
Igor Stravinskij  Pulcinella (suita) 
Viktor Kalabis  Hommage a Stravinskij  
vítězné skladby soutěže NUBERG 2010:  
Slavomír Hořínka - Lacrimosa & Vít Zouhar – Pinnas columbae 
 

clappINg / bicí 
pondělí 4. dubna, Sál Martinů Lichtenštejnského palácepondělí 4. dubna, Sál Martinů Lichtenštejnského palácepondělí 4. dubna, Sál Martinů Lichtenštejnského palácepondělí 4. dubna, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce    
Roman Pallas  Valčík na uvítanou (světová premiéra) 
Steve Reich   Clapping Music  
Vít Zouhar  Brána slunce (světová premiéra – nová verze) 
Peteris Vasks  Hudba pro odlétající ptáky (česká premiéra) 
Olivier Messiaen  Exotičtí ptáci 
Daniel Wiesner – klavír, katedra bicích nástrojů HAMU / Daniel Mikolášek 
 

timtimtimtimININININg g g g / s tancem 
pondpondpondpondělí ělí ělí ělí 9. / úterý 10. / st9. / úterý 10. / st9. / úterý 10. / st9. / úterý 10. / středa 11.ředa 11.ředa 11.ředa 11. května,května,května,května,    Nová scéna Národního divadlaNová scéna Národního divadlaNová scéna Národního divadlaNová scéna Národního divadla    
György Ligeti   Poème symphonique (česká premiéra) 
György Ligeti   Ramifications (česká premiéra) 
Aaron Copland  Koncert pro klarinet a orchestr 
Louis Andriessen  Dances (česká premiéra) 

choreografie & tanec: DekkaDancers, Irvin Venyš – klarinet, Barbora Sojková – soprán 
režie: Petra Tejnorová 
 

ffffININININlandia landia landia landia / site specific    
pondpondpondpondělí ělí ělí ělí 13. 13. 13. 13. června, Bčervna, Bčervna, Bčervna, Bubenskáubenskáubenskáubenská    
Jan Trojan   Cena en el fin del mundo / Večeře na konci světa (světová premiéra) 
Kaija Saariaho   Aile du songe (česká premiéra) 
Pehr Henrik Nordgren  Symphony for Strings, Equilibrium (české premiéry) 
Mirka Eliášová - choreografie, Anna Stavělová – flétna 
 

ININININdex dex dex dex / video opera    
úterýúterýúterýúterý    13. zá13. zá13. zá13. září, klub ří, klub ří, klub ří, klub RoxyRoxyRoxyRoxy    
Michal Nejtek  Heart in Darkness (světová premiéra) 
Fausto Romitelli An Index of Metals - psychedelická video-opera (česká premiéra) 
Gabriela Vermelho – zpěv & kvinton 
 

ccccININININegogaegogaegogaegoga / kinokoncert 
pondpondpondpondělí ělí ělí ělí 10. 10. 10. 10. řřřříjnaíjnaíjnaíjna    a úterý 11. říjnaa úterý 11. říjnaa úterý 11. říjnaa úterý 11. října, , , , Španělská synagogaŠpanělská synagogaŠpanělská synagogaŠpanělská synagoga    
Nový Babylón (1929) - celovečerní němý film s hudbou Dmitrije Šostakoviče (česká premiéra) 
předfilm: Dítě ghetta (1910) s novou hudbou Jana Duška (světová premiéra) 
 

cizcizcizcizININININec zec zec zec z    východu východu východu východu / originál    
ststststředa ředa ředa ředa 2. listopadu, Nový sál Pražské konzervatoře2. listopadu, Nový sál Pražské konzervatoře2. listopadu, Nový sál Pražské konzervatoře2. listopadu, Nový sál Pražské konzervatoře    
Jana Vöröšová  4 haiku (světová premiéra) 
Jiří Kabát  Koncert pro cembalo a smyčce (světová premiéra) 
Isang Yun   Dvojkoncert pro hoboj, harfu a orchestr (česká premiéra) 
Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj, Edita Keglerová - cembalo 
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domdomdomdomININININe e e e / duchovní 
pondpondpondpondělí ělí ělí ělí 5. prosince, kostel U Salvátora5. prosince, kostel U Salvátora5. prosince, kostel U Salvátora5. prosince, kostel U Salvátora    
Ondřej Štochl  Modrá - čistá a křehká (světová premiéra) 
Peteris Vasks   Musica adventus (česká premiéra) 
Juste Janulite  White Music (česká premiéra) 
Georgs Pelecis  Revelation (česká premiéra) 
Terezka Horáková - housle, Jan Mikušek - kontratenor 
 
OSTATNÍ KONCERTY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 
 

NUBERG 2010 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru sezóny Orchestru BERG v roce 2010 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
 

Odborná porota: skladatelky Lera Auerbach (Rusko / USA) a Chen Yi (Čína / USA), skladatel 
Qigang Chen (Čína / Francie), Marzena Diakun (Polsko) - dirigentka SMASH ensemble 
(Španělsko), blogger Greg Sandow (USA), Jan K!amm (zástupce partnera soutěže, kulturní 
čtrnáctideník A2) a šéfdirigent Orchestru Berg Peter Vrábel 
 

cena veřejnosti: Vít Zouhar - Pinnas columbae 
cena NUBERG: Slavomír Hořínka - Lacrimosa  
 

Zlatovláska - baletní představení pro děti i dospělé 
... spolupráce s Baletem Národního divadla v Praze 
reprízy v roce 2011: 12. března ve 14h a 18h a 9. října ve 14h a 18h(celkem 4 představení)  
 

Utrpení Panny orleánské - filmový koncert 
pátek 12. srpna 2011 ve 20h, Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě 
... slavný němý film Carla Th. Dreyera z roku 1928 s novou hudbou B.Kutavičiuse (2009) 
 

Heiner Goebbels: Schwarz auf Weiss / Černé na bílém 
25., 26. a 27. listopadu 2011 v 19.30 | Veletržní palác, ARTminus 
... představení slavného hudebního divadla  
Orchestr BERG & Peter Vrábel, režie: SKUTR (Martin Kukučka & Lukáš Trpišovský) 
 

Slavnostní koncerty u příležitosti převzetí předsednictví EU Polskem 
1. července 2011 ve 12h, Zahrada Polského velvyslanectví v Praze 
4. srpna 2011 ve 21h, MFF Karlovy Vary 
... polská filmová hudba (Wojciech Kilar, Zbigniew Preisner, Michal Lorenc, Waldemar 
Kazanecki, Andrzej Kurylewicz a Jan A.P. Kaczmarek) 
 

Slavnostní koncert k uctění památky obětí newyorských hasičů z 11. září 2001 
11. září 2011 v 16h, Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě 
 

exil.arte 
12. listopadu 2011 v 19.30, Španělská synagoga 
… koncert z tvorby pronásledovaných skladatelů k upomínce zahájení transportů do Terezína 
Erwin Schulhoff     Tři kusy pro smyčce a  Dvojkoncert pro flétnu, klavír a komorní orchestr 
Vilém Tauský             Coventry - meditace pro smyčce               
Viktor Ullmann           Smyčcový kvartet č. 3                   
Gideon Klein              Partita pro smyčcový orchestr   (arr. Vojtěch  Saudek)       
Ulrike Anton - flétna, Russel Ryan – klavír, Peter Vrábel – dirigent 
 

Dny soudobé hudby 2011 - závěrečný koncert 
28. listopadu 2011 v 19.30, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 
Ivo Bláha Passacaglia na téma J. S. Bacha 
Jiří Málek Koncert pro lesní roh a smyčce „Chodský“ 
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natáčení hudby k filmu Vendeta 
30. srpna 2011, Studio Sono Records  
premiéra: 23. listopadu 2011 
autor hudby: Petr Ostrouchov 
Peter Vrábel - dirigent 
 

slavnostní koncert pro Přírodovědeckou fakultu UK 
14. prosince v 19h, Velká aula Karolina 
Peteris Vasks  Musica adventus 
Georgs Pelecis Revelations 
Evžen Zámečník Výběr vánočních koled 
Jan Mikušek - kontratenor, Peter Vrábel - dirigent  
 
 
KONCERTY V ZAHRANIČÍ 
 

Závěrečný concert festival Ars sacrum 2011 
20. března 2011, Teatro Campos Elíseos 
Benjamin Britten Company of Heaven 
Martinů Voices & Lukáš Vasilek - sbormistr 
Vicky Pena - vypravěčka  
Peter Vrábel - dirigent 
 

Španělsko - turné 2011, mezinárodní hudební festivaly 
16. srpna, Torroella de Montgrí 
Utrpení Panny orleánské - filmový koncert 
... slavný němý film Carla Th. Dreyera z roku 1928 s novou hudbou B. Kutavičiuse (2009) 
17. srpna, Llívia  
program: Osvaldo Golijov, Antonín Dvořák, Petr Iljič Čajkovskij, Franz Schubert 
Michal Kaňka - violoncello 
18. srpna, Auditorio Pau Casals, El Vendrell 
program: Bronius Kutavičius, Osvaldo Golijov, Franz Schubert  
19. a 20. srpna, ve 22.30, Auditorio Pau Casals, El Vendrell 
program: Peter Breiner -Beatles Go Baroque 
David Pokorný - housle 
Peter Vrábel - dirigent (všechny koncerty) 
 

Mezinárodní hudební festival Bahrain 
19. října 2011, Manama 
Peter Breiner - Beatles Go Baroque 
David Pokorný - housle 
Peter Vrábel - dirigent 
 
 
EDUKATIVNÍ AKTIVITY 
 

Péťa a vlk – koncerty pro děti (celkem 6 koncertů) 
18. a 19. května, 14. října 2011, kostel sv. Šimona a Judy  
Miroslav Táborský - vypravěč, Peter Vrábel - dirigent 
 

Jan Dušek o filmové hudbě - pořady pro studenty středních škol  
26. září - Arcibiskupské gymnázium  
9. prosince - English College Prague 
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Pořad s projekcí filmu A Child of the Ghetto  
17. října v 19h, Americké centrum Praha 
… staré němé filmy a tvorba nové hudby k nim  
skladatel Jan Dušek  
Michaela Sidenberg, kurátorka vizuálních sbírek Židovského muzea v Praze 
 
setkání se studenty Pražské konzervatoře na téma současné hudby  
30. října 2011 ve 14h, Koncertní sál Pražské konzervatoře  
Peter Vrábel, Vilém Veverka, Kateřina Englichová 
Pavel Trojan Jr. - moderátor 
 


