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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. 
 
 
Činnost sdružení a organizaci zajišťovala po celý rok Eva Kesslová, dále Radka Prošková 
(do září 2012) a Naďa Hrachovcová (od září 2012). Díky programu Emergency Fund 
nadace Open Society Fund Praha s naším sdružením od září 2011 do prosince 2012 
spolupracovala Kateřina Košťálová, která měla na starosti především koncepci a rozjezd 
dárcovských programů, spuštění databáze a také edukativní aktivity.  
 
Uměleckým ředitelem a šéfdirigentem orchestru je jeho zakladatel Peter Vrábel. 
 
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.).  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

ČINNOST ORCHESTRU BERG V ROCE 2012 
 
Soutěž NUBERG  
 
Aktivity Orchestru BERG v roce 2012 zahájil již šestý ročník soutěže NUBERGšestý ročník soutěže NUBERGšestý ročník soutěže NUBERGšestý ročník soutěže NUBERG, soutěže o 
nejlepší novinku uvedenou ve světové premiéře v rámci koncertů orchestru v předchozím 
roce. Hlavním cílem tohoto projektu je především propagace současné hudby a mladých 
českých skladatelů. Živé nahrávky celkem sedmi nových skladeb z koncertů naší sezóny 
BERGin2011 jsme zveřejnili na internetu, ve spolupráci s Literárními novinami,  novým 
partnerem soutěže, jsme je také vydali na CD v česko-anglické podobě. CD tak i po 
skončení soutěže slouží k prezentaci orchestru v zahraničí. Těžištěm soutěže je ale 
především internet. Na webových stránkách www.nuberg.czwww.nuberg.czwww.nuberg.czwww.nuberg.cz, jejichž obsah je 
integrován do hlavní webové prezentace Orchestru BERG jsou nahrávky všech 
soutěžních skladeb, profily skladatelů a další informace. Díky internetu mohl nové 
skladby mladých českých skladatelů poslouchat skutečně kdokoliv. Na internetu probíhá 
také hlasování za pomoci hlasovacího formuláře. Součástí soutěže je také speciální 
projekt „NUBERG do škol“. Jeho prostřednictvím se nová 
hudba dostává hravou formou k těm nejmladším 
posluchačům, žákům základních škol a studentům středních 
škol. Vůbec poprvé soutěž doprovodily také originální originální originální originální 
poslechové výstavy a zvukové instalaceposlechové výstavy a zvukové instalaceposlechové výstavy a zvukové instalaceposlechové výstavy a zvukové instalace, , , , v ústřední 
pobočce Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, 
v divadle Archa a na Nové scéně Národního divadla. Po 
skončení hlasovacího období výstava oživila prostor 
Stavební fakulty ČVUT a foyer bývalého Paláce Elektrických 
podniků. Uskutečnila se i dvě diskuzní a poslechová setkání 
se zúčastněnými skladateli. 
 
Soutěžní 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 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 Joan Tower (USA) a Juste Janulite (Litva), skladatel Jakub 
Ciupinski (Polsko), umělecký šéf SMASH ensemble Bertrand Chavarría-Aldrete 
(Španělsko), muzikologové Martin Eybl (Rakousko) a Matjaž Barbo (Slovinsko). Literární 
noviny, hlavního mediálního partnera soutěže, v porotě zastupoval redaktor Ivan 
Matějka, za Orchestr BERG hlasoval umělecký šéf Peter Vrábel.  
 
Cenu veřejnosti získal Jan Dušek za hudbu k filmu Dítě ghetta, hlavní cenu NUBERG 
odborná porota udělila Ondřeji Štochlovi a jeho skladbě Modrá – čistá a křehká. 
 
Veřejnost poslala do soutěže rekordních 1004100410041004 hlasů, což je téměř dvojnásobné téměř dvojnásobné téměř dvojnásobné téměř dvojnásobné 
množství množství množství množství oproti předchozímu roku. Všechny platné soutěžní hlasy jsme slosovali o ceny.  
 
Soutěž NUBERG také pomyslně spojila uplynulou i novou sezónu orchestru - vítězné 
soutěžní skladby, tedy původně premiéry předchozí sezóny, jsme uvedli na zahajovacím 
koncertě sezóny nové.  
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8xBERG2012 | 12. sezóna Orchestru BERG 
 

Hlavní sezóna Orchestru BERG se uskutečňuje atypicky v rámci kalendářního roku, 
nikoliv tedy v klasické sezóně září – červen. Představuje veřejnosti aktuální dění na poli 
současné hudby, jde v podstatě o řadu originálních samostatných projektů, z nichž 
každý je jedinečný. Snažíme se o to, abychom současnému publiku zprostředkovávali 
neopakovatelné a pozitivní zážitky s novou hudbou. Odvážná dramaturgie, kvalitní 
umělecké výkony a přátelský přístup k posluchačům jsou základem úspěchu 
Orchestru BERG. 
 

Pro sezónu s názvem  8xBERG2012 jsme připravili 8 8 8 8 
originálních projektůoriginálních projektůoriginálních projektůoriginálních projektů. V rámci celkem 11 koncertů11 koncertů11 koncertů11 koncertů    a a a a 
představenípředstavenípředstavenípředstavení jsme uvedli ve    světové prsvětové prsvětové prsvětové premiéřeemiéřeemiéřeemiéře 8 nových 
děl mladých českých skladatelů. Vedle těch zazněla 
řada významných děl současné hudby, z toho 7 v české 
premiéře. Okruh českých skladatelů, kteří pro Orchestr 
BERG tvoří, se každým rokem rozrůstá o nová jména. 
Tentokrát jsme představili hned tři nové české skladatele 
mladé generace. Těm, kteří se osvědčili v minulých letech, jsme zadali rozsáhlejší 
objednávky. V roce 2012 jsme tak uvedli tři nová díla s přesahy do dalších uměleckých 
oborů (současný tanec, výtvarné umění, scénické zpracování koncertu, film). V rámci 
objednávek nabízíme skladatelům cenný prostor pro tvůrčí experimenty, 
zprostředkováváme jim i tvůrčí rezidence v zahraničí. Potěšující je fakt, že nové skladby 
obstojí v náročné konkurenci – vedle novinek uvádíme ta nejlepší díla světových 
skladatelů.  
 

Sezóna 8xBERG2012 byla mimořádně zajímavá a 
pestrá. Její součástí byl nový scénický projekt „M 
is for…“, v němž se hudebníci pohybovali na 
scéně společně s tanečníky, v nádherné 
Španělské synagoze se uskutečnila projekce 
celovečerního němého filmu s živou hudbou. 
Prostorově a výtvarně pojatý koncert jsme 

představili v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu (na něj dorazilo přes 400 
diváků, což způsobilo, že byl na chvíli ochromen turistický provoz v Karlově ulici). 
Centrum současného umění DOX hostilo koncert inspirovaný barvami, v Českém muzeu 
hudby jsme publikum posadili na ochozy a nabídli tak pohled na dění v orchestru shora, 
téměř neznámý divadelní prostor ve vršovickém Husově sboru byl dějištěm obnovené 
premiéry slavného Příběhu vojáka. Sezónu v prosinci báječně zakončil společný projekt 
Orchestru BERG, tanečního souboru 420PEOPLE a Nové scény. 
 

Každý z projektů sezóny se uskutečnil na jiném místě. Jejich výběr úzce souvisí 
s podstatou každé akce, charisma prostoru dotváří zážitek z ní. Koncerty obohatily také 
doprovodné akce – diskuze s tvůrci a řada architektonických i historických exkurzí 
(Industriální Holešovice, prohlídka multifunkčního objektu Husova sboru ve Vršovicích, 
Nové scény i secesní budovy spolku Hlahol). 
 

Na jednotlivých akcích jsme spolupracovali mimo jiné s již zmiňovanou Novou scénou 
Národního divadla, s Centrem současného umění DOX, Akademickou farností Praha 
nebo se Židovským muzeem v Praze. Mezi spolupracujícími umělci byl například špičkový 
český soubor současného tance 420PEOPLE, Tiburtina Ensemble specializovaný na 
interpretaci gregoriánského chorálu a staré hudby, režisérka Gabriela Haukvicová, 
výtvarnice Magdalena Bartáková a řada dalších. 
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O všechny večery byl velký zájem, ve spolupráci s našimi partnery se podařilo na projekty 
se současnou hudbou přitáhnout i nové publikum, zvláště v případě těch, které 
překračovaly žánr běžného koncertu. Stabilně vykazujeme vysokou návštěvnost 
(v průměru 90%). Například květnový koncert byl navštíven tak hojně, že se desítky lidí 
musely spokojit s místy k stání. Řada lidí chodí na naše akce pravidelně, máme i 
rozrůstající se skupinu abonentů, což se dá považovat za výjimečné, protože současný 
trend je spíše opačný. Díky originalitě projektů i spolupráci se silnými partnery o 
jednotlivých akcích v hojné míře referovala média.    Vedle tradičních audionahrávek 
jsme začali naše originální projekty systematicky zaznamenávat i na video. 
 
 
    
Ostatní akceOstatní akceOstatní akceOstatní akce    
 

Kromě tradiční sezóny se Orchestr BERG představil na celé 
řadě dalších akcí. V březnu se ve Španělské synagoze v Praze 
uskutečnil koncert „Sny a modlitby“, který vvvv    přímpřímpřímpřímém přenosu ém přenosu ém přenosu ém přenosu 
přenášel Český rozhlas a celá řada dalších rozhlasových Český rozhlas a celá řada dalších rozhlasových Český rozhlas a celá řada dalších rozhlasových Český rozhlas a celá řada dalších rozhlasových 
stanic vstanic vstanic vstanic v    Evropě i zámoříEvropě i zámoříEvropě i zámoříEvropě i zámoří. jsme na Nové scéně Národního 
divadla uvedli reprízy úspěšného hudebně tanečního 
představenípředstavenípředstavenípředstavení    „timINg“„timINg“„timINg“„timINg“, který doprovodily veřejností 

mimořádně sledované a skvěle přijaté happenhappenhappenhappeningyingyingyingy se stovkou metronomů. Veřejnost se 
zapojila nejen jako publikum ale i zapůjčením metronomů, s uskutečněním projektu nám 
pomohly téměř čtyři desítky dobrovolníků. První happening se uskutečnil na Piazzetě 
Národního divadla, druhý v historických garážích Českého rozhlasu - ten přenášel Český 
rozhlas také v živě na internetu. 
 

Již sedmým rokem vystupuje Orchestr BERG společně s Baletem Národního divadla 
v Praze v oblíbeném tanečním představení Zlatovláska. V roce 2012 se uskutečnilo 6 
repríz. 
 

V listopadu uvedl Orchestr BERG v režii Arnošta Goldflama dvě experimentální operní 
dílka svého jmenovce Josefa Berga na mezinárodním festivalu Janáček Brno.  
 

Celkem jsme uskutečnili 26 živých akcí – rekordních sedmnáct ve vlastní režii, dalších 
devět pro ostatní pořadatele. V rámci soutěže NUBERG se uskutečnila řada hudebně 
výstavních projektů. 
 
 
Slyšet jinak Slyšet jinak Slyšet jinak Slyšet jinak ––––    nový edukativní programnový edukativní programnový edukativní programnový edukativní program    
    

V roce 2012 jsme začali pracovat na spuštění nového 
edukativního programu, jehož unikátní koncept vytvořila řada 
pedagogických a hudebních odborníků na základě již fungujících 
programů v zahraničí. Jeho základem jsou kreativní dílny, které 
dětem i dospělým otevírají nové zvukové obzory a díky kterým 
se prakticky kdokoliv může stát alespoň na chvíli “skladatelem”. 
Vytipovaní skladatelé a hudebníci se společně s vedením 

orchestru zúčastnili několika iniciačních workshopů a setkání. Následně se uskutečnila 
série pilotních akcí pro školy a další organizace. 
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KLUBERG –  nový člen rodiny BERG  
 

V září 2012 jsme založili KLUBERG - klub podporovatelů 
Orchestru BERG, společenství lidí, kteří pravidelnými měsíčními 
příspěvky podporují činnost orchestru a zajímají se blíže o dění  
v něm. Čestné role patronky klubu se k naší velké radosti ujala 
operní pěvkyně paní Soňa Červená.  A k 31. prosinci 2012 měl klub 
už 25 členů! 

Díky KLUBERGu získal Orchestr BERG za rok 2012 částku 8 319 Kč, která byla využita na 
pokrytí nákladů koncertní sezony. A co je možné za tuto částku pořídit? Například 
zvukový záznam dvou koncertů orchestru nebo zapůjčit notový materiál k jedné skladbě. 
Všem členům KLUBERGu srdečně děkujeme za podporu! 
 
 
Orchestr BERG v médiíchOrchestr BERG v médiíchOrchestr BERG v médiíchOrchestr BERG v médiích    
 

Pravděpodobně nejvýznamnější akcí byl v roce 2012 přímý přenos koncertu Sny a 
modlitby (26. 3 . 2012), a to nejen na vlnách Českého rozhlasu ale také v rámci sezóny 
Eurorádia také v síti EBU (European Broadcasting Union).  
 

Také řada dalších akcí Orchestru BERG se dočkala vynikajícího mediálního pokrytí. 
Největší zájmu se dočkaly happeningy projektu timINg, scénický koncert Marianum, 
představení M is for a také soutěž NUBERG.  
 

Orchestr BERG byl součástí reportáže České televize zaměřené na dobrovolnictví v 
kultuře, ředitelka Eva Kesslová byla živým hostem pořadu Události, komentáře na ČT 24 
dne 26. července 2012. 
 
(přehled všech koncertů – příloha č. 1) 
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PODPORA  
Činnost sdružení byla zajišťována především za pomoci zdrojů z veřejných rozpočtů a 
nadačních darů. Mezi podporovateli projektů v roce 2012 byli:  
Magistrát hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury ČR 
Městská část Praha 1 
Open Society Fund Praha 
Nadační fond Avast 
Velvyslanectví USA v Praze 
Nadace Českého hudebního fondu  
Ochranný svaz autorský 
Nadace Gideona Kleina 
Nadace Život umělce 
SpolečnostI QED group, AQH (RNDr. Jiří Kessl a RNDr. Ondřej Jäger) 
 
V září roku 2012 jsme založili klub dárců KLUBERG, který k 31. 12. 2012 18 přispívajících 
členů, kromě toho nás podpořili většími částkami další soukromí dárci.  
Řada jednotlivců nám pomohla svými odbornými zkušenostmi a službami (designéři, 
grafici, fotografové, právní a účetní konzultace…).  
 
 
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 
 
Na začátku účetního období jsme přešli z daňové evidence na podvojné účetnictví.  
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát – viz příloha č. 2  
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příloha č. 1 
PŘEHLED ČINNOSTI KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2012 
 

8xBERG2012 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
 

NUBERG / zahajovací 
5. března v 19.30, Sál Martinů 
vítězné skladby soutěže NUBERG 
cena veřejnosti> Jan Dušek: Dítě gheta 
hlavní cena NUBERG> Ondřej Štochl: Modrá – čistá a křehká 
Luciano Berio  Concertino pro sólový klarinet a strunné nástroje  
Miloslav Kabeláč Symfonie č. 4 
Karel Dohnal – klarinet, Tereza Horáková - housle 
 

red_yellow_X / barvy  
10. dubna v 19.30, centrum současného umění DOX 
František Chaloupka  Book of Earth (světová premiéra) 
Heiner Goebbels Red run (česká premiéra)   
Alfred Schnittke Žlutý zvuk (česká premiéra)   
Lucie Silkenová – soprán, Vox nymburgensis / Jan Mikušek - sbormistr 
 

marianum / duchovní  
9. května ve 20h, kostel Nejsvětějšího Salvátora 
Slavomír Hořínka Litanie lauretanae (světová premiéra)   

Magnificat pro 2 scholy, 25 hudebníků a liturgický prostor (světová premiéra)   
Arvo Pärt  Stabat mater   
Tiburtina Ensemble & Barbora Sojková – umělecká vedoucí 
Magdalena Bartáková – objekt & stínohry 
 

open strings / nová perspektiva 
11. června v 19.30, České muzeum hudby 
Jan Šikl  O smyslu věcí (světová premiéra) 
Iannis Xenakis Analogique A + B (česká premiéra)   
Lepo Sumera  Musica profana (česká premiéra)   
Louis Andriessen Symfonie pro prázdné struny (česká premiéra)   
 

hymny a ódy 
24. září v 19.30, Velký sál Hlaholu 
Vojtěch Esterle  Tři kánony pro smyčcová orchestr (světová premiéra) 
Arnold Schönberg  Óda na Napoleona 
Julian Anderson Past Hymns (česká premiéra)   
Brian Caspe – hlas, Jan Dušek - klavír  
 

cinegoga - východ & západ / kinokoncert 
15. + 16. října v 19.30, Španělská synagoga 
Jan Dušek - nová hudba k celovečernímu filmu Ost und West (1923 / 2012 světová premiéra) 
 

příběh vojáka / pantomima 
12. + 13. listopadu v 19.30, Vršovické divadlo  
Petr Wajsar   8 vět na vějíře (světová premiéra)   
Igor Stravinskij Příběh vojáka  
Gabriela Haukvicová - režie, Števo Capko - pohybová spolupráce  
Sophie Knittl - Vypravěč, Števo Capko - Ďábel, Eva Jedličková - Princezna, Jakub Urban - Voják 
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M is for ... / film a tanec 
11. + 12. prosince ve 20h, Nová scéna 
Jan Trojan  Rezonance na pěší vzdálenost  

- scénický projekt pro Orchestr BERG a 420PEOPLE (světová premiéra)   
Louis Andriessen / Peter Greenaway M is for Man, Music, Mozart (česká premiéra)   
Markéta Cukrová –  zpěv, Nataša Novotná –  choreografie,  420PEOPLE –  tanec  
 
 
OSTATNÍ AKTIVITY ORCHESTRU BERG V ROCE 2012 
 

NUBERG 2011/2012 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru sezóny Orchestru BERG v roce 2011 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
* hlasovací období 1. 1. – 12. 2. 2012 
 

Odborná porota: skladatelé Joan Tower (USA), Juste Janulite (Litva), Jakub Ciupinski (Polsko), 
muzikolog Matjaž Barbo (Slovinsko), umělecký šéf SMASH ensemble Bertrand Chavarría-
Aldrete (Španělsko), muzikolog Martin Eybl (Rakousko), Ivan Matějka, zástupce Literárních 
novin, hlavního mediálního partnera soutěže a Peter Vrábel, umělecký šéf Orchestru BERG. 
 

Cena veřejnosti> Jan Dušek: Dítě ghetta – hudba k němému filmu 
Hlavní cena NUBERG> Ondřej Štochl: Modrá – čistá a křehká 
 
NUBERG – doprovodné akce 
 

Originální poslechové výstavy a instalace 
3. 1. – 12. 2., Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka  
14. 1. – 12. 2., Divadla Archa | foyer       
25. 1. – 12. 2., Nová Scéna ND | podesta       
 

NUBERG LIVE | se skladateli naživo 
Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka | Hudební oddělení  
... moderátor Pavel Trojan, Jr. 
12. ledna, od 18h 
2. února, od 18h 
 
Zlatovláska - baletní představení pro děti i dospělé 
... spolupráce s Baletem Národního divadla v Praze 
reprízy v roce 2012: 14. ledna ve 14h & 18h, 18. února ve 14h & 18h, 21. dubna ve 14h & 18h 
(celkem 6 představení)  
 
SNY A MODLITBY 
koncert s přímým přenosem Českého rozhlasu 3 – Vltava a do vysílací sítě European 
Brodcasting Union (EBU)  
26. března ve 20.05 | Španělská synagoga 
Sheila Silver   Shirat Sahra / Píseň Sáry 
Jan Dušek   Chalomot jehudi'im  / Židovské sny 
Osvaldo Golijov  Sny a modlitby Izáka Slepého 
Irvin Venyš – klarinety, Irena Troupová - soprán, Dominika Weiss Hošková – violoncello 
Peter Vrábel – dirigent 
 

PŘÍMÝ PŘENOS: Český rozhlas 3 - Vltava a rozhlasy v Dánsku, Chorvatsku, Německu 
(Hessenský rozhlas, Sárský rozhlas), Polsku a Španělsku 
VYSÍLÁNÍ ZE ZÁZNAMU: rozhlasové stanice v Austrálii, Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku, 
Německu (DeutschlandRadiokultur), na Novém Zélandu a v Portugalsku 
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TIMING | ... koncert pro 8 tanečníků, 100 metronomů, 2 sólisty a orchestr 
18. září a 19. září 2012 vždy ve 20h, Nová scéna ND 
+ komentovaná generální zkouška pro děti ze Základní školy Petřiny 
György Ligeti   Poème symphonique & Ramifications 
Aaron Copland  Koncert pro klarinet a orchestr 
Louis Andriessen  Dances  
Irvin Venyš – klarinet, Barbora Sojková – soprán, Peter Vrábel – dirigent 
choreografie & tanec: DekkaDancers, režie: Petra Tejnorová 
 

TIMING - HAPPENINGY SE STOVKOU METRONOMŮ  
2. září v 19h, Piazzetta Nové scény 
11. září v 19h, Český rozhlas – historické garáže 
+ přímý přenos online na webových stánkách Českého rozhlasu 
… uvedení Poème symphonique ve veřejném prostoru za účasti desítek dobrovolníků 
 
FAMUFest Noir 
15. listopadu v 19h, Nová scéna ND 
... vystoupení v rámci zahájení festivalu 
 
Mezinárodní hudební festival Janáček Brno 2012 
17. listopadu v 17h, Janáčkovo divadlo Brno - foyer  
... poloscénické uvedení jednoaktových oper  
Josef Berg Eufrides před branami Thymén  

Johannes doktor Faust 
Arnošt Goldflam - řečník/Bůh/Ďábel, Tomáš Kořínek - Eufrides/Faust, Barbora Sojková - Anděl 
Lenka Stolařová a Michaela Hradecká - Zřízenci 
Peter Vrábel - dirigent 
Arnošt Goldflam  - režie 
 
 
EDUKATIVNÍ AKTIVITY 
 

Slyšet jinak – netradiční edukativní workshopy pro děti 
21. května, ZŠ Petřiny jih, 4. B 
30. května, Gymnázium Duhovka, prima 
31. května, ZŠ Emy Destinnové, 2. B 
11. června, Salesiánský klub mládeže Kobylisy 
21. června, Chodovská tvrz, děti do 12 let 
11. září, ZŠ Petřiny jih, 4. B 
25. září, ZŠ Petřiny jih, 4. B 
26. září, ZŠ Petřiny jih, 4. B 
8. října, Psychiatrická léčebna Bohnice, dětské oddělení 
14. prosince, ZŠ Radotín, 1. A 
(celkem 10 workshopů) 
 

Workshopy proběhly pod vedením Slavomíra Hořínky nebo Jany Vöröšové. 
 
Slyšet jinak – odborné školení 
22. června, 13:30, Chodovská tvrz  
... pedagogické školení pro členy Orchestru BERG, skladatele a hosty 
školitelé: Miroslav Synek a Gabriela Coufalová / Univerzita Palackého v Olomouci 
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příloha č. 2 
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