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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, Naďa Hrachovcová a  
Kateřina Košťálová.  
 
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, grafický design, 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 pro orchestr 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. 
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ČINNOST ORCHESTRU BERG V ROCE 2013 
 
Soutěž NUBERG  

    
    

Rok 2013 jsme zahájili již šestšestšestšestýýýýmmmm    ročníkročníkročníkročníkemememem    soutěže NUBERGsoutěže NUBERGsoutěže NUBERGsoutěže NUBERG, soutěže o nejlepší novinku 
uvedenou ve světové premiéře v rámci koncertů Orchestru BERG 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 
8xBERG2012 jsme zveřejnili na internetu a ve spolupráci s Literárními novinami jsme je 
také vydali na CD v dvojjazyčné česko-anglické verzi. CD tak i po skončení soutěže slouží 
k prezentaci orchestru doma i v zahraničí. Soutěž se tentokrát nesla doslova v novém 
střihu – na autorských fotografiích Johany Kratochvílové se skladatelé představili jako 
tvůrci nových střihů, návštěvníci poslechové výstavy si novinky vychutnali v originálně 
pojaté instalaci z kadeřnických helem. 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 si mohli zájemci poslechnout všechny soutěžní skladby (k 
některým jsme nabízeli i video), k dispozici zde byly 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 i speciální projekt „NUBERG do škol“. Jeho prostřednictvím se nová 
hudba dostává hravou formou k těm nejmladším posluchačům, žákům základních škol a 
studentům středních škol. Tentokrát měla soutěž bohatý doprovodný program – vedle 
Nočního hudebního maratonu v galerii Prádelna Bohnice a debatních setkání se 
skladateli, to byla také již zmíněná originální poslechová výstavaoriginální poslechová výstavaoriginální poslechová výstavaoriginální poslechová výstava, , , , kterou si mohli 
vychutnat návštěvníci ústřední pobočky Městské knihovny v Praze na Mariánském 
náměstí a kina Oko.  
 

Soutěž měla poprvé ve své historii tři ceny – k tradiční ceně 
veřejnosti a hlavní ceně NUBERG přibyla vzhledem k velkému 
množství hlasů ze škol i cena mladých. 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. Již tradičně byli 
členy poroty špičkoví skladatelé a odborníci na současnou 
hudbu - skladatelé Dai Fujikura (Japonsko), Julian Anderson 
(Velká Británie) a Jakob Ullmann (Německo), skladatel a 

výtvarník Bjørn Kruse (Norsko) a hudební vědec Martin Anderson (Velká Británie). 
Literární noviny, hlavního mediálního partnera soutěže, v porotě zastupoval výtvarník 
Michal Cimala, za Orchestr BERG hlasoval umělecký šéf Peter Vrábel.  
 

Hlavní cenu i cenu veřejnosti získal Petr Wajsar za skladbu 8 vět na vějíře inspirovanou 
texty Paula Claudela. Cena mladých putovala k Janu Duškovi za hudbu k celovečernímu 
filmu Východ a západ. 
 

Veřejnost poslala do soutěže 993 platných soutěžních hlasů, které jsme slosovali o ceny 
na zahajovacím koncertě nové sezóny BERG_MMXIII (13. března 2013), kde jsme také 
uvedli skladby vítězů. Soutěž NUBERG tak pomyslně spojila uplynulou i novou sezónu 
orchestru. 
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BERG_MMXIII | 13. sezóna Orchestru BERG 
 

Hlavní sezóna Orchestru BERG se uskutečňuje atypicky v rámci kalendářního roku, od 
března do prosince. 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 zprostředkovali neopakovatelné a 
pozitivní zážitky s novou hudbou. Odvážná dramaturgie, kvalitní umělecké výkony 
a přátelský přístup k posluchačům jsou základem úspěchu Orchestru BERG. 
 

Naši již 13. sezónu tvořila řada 8 originální8 originální8 originální8 originálních ch ch ch 
projektůprojektůprojektůprojektů. V rámci celkem 11111111    koncertůkoncertůkoncertůkoncertů    a představenía představenía představenía představení 
jsme uvedli řadu významných děl současné hudby, 
z toho 6 v české premiéře. Zaznělo ale také    6 nových 
děl českých skladatelů mladé generace, a to ve 
světové premiéře. Snažíme se o to, aby u 
jednotlivých skladatelů nezůstalo u jediné 
objednávky. Těm, kteří se osvědčí, zadáváme další, 
zároveň ale stále vyhledáváme i nové talenty. V roce 

2013 pro Orchestr BERG psali vůbec poprvé další dva mladí skladatelé. Všechna nová díla 
měla buď přesahy do dalších uměleckých oborů (film, lightdesign, scénické pojetí 
koncertu) nebo skladatelé použili originální zvukové 
zpracování (elektronika, prostorovost). Naše 
objednávky nabízejí skladatelům cenný prostor pro 
tvůrčí experimenty, dostává se jim z naší strany 
maximální tvůrčí i organizační podpory. Potěšující je 
fakt, že nové skladby obstojí v náročné konkurenci – 
vedle novinek uvádíme ta nejlepší díla světových 
skladatelů. Díky soutěži NUBERG se pak nová díla 
dostávají nejen k nejširší veřejnosti ale i 
k renomovaným skladatelům a dalším odborníkům z oblasti současné hudby, jejichž 
mimořádně pozitivní ohlasy nás přesvědčují o tom, že naše práce má smysl. 
 

Na zahajovacím koncertě jsme tradičně představili vítězné 
skladby soutěže NUBERG a vedle nich neprávem zapomenutého 
představitele české avantgardy 60. let Zbyňka Vostřáka. |||||||||||| 
V Centru současného umění DOX zazněl vůbec poprvé ve spojení 
s orchestrem originální nástroj raketon z dílny českého 
výtvarníka Michala Cimaly. Hudbu doplnila živá video 
performance vizuálního studia Lunchmeat. |||||||||||| Květen byl 
věnován legendární biblické Písně písní. Ve spolupráci s Českým 
rozhlasem vznikla nová prostorová duchovní kompozice, kterou 
jsme společně s pražskou akademickou farností a Centrem 
teologie a umění představili také v rámci Noci kostelů – v kostele 
Nejsvětějšího Salvátora nebylo k hnutí, šlo o jednu 
z nejúspěšnějších akcí tohoto projektu. |||||||||||| Počasí bylo tématem 

červnového koncertu v pražském industriálním prostoru Trafačka. Českou premiéru 
významné celovečerní kompozice amerického minimalisty Michaela Gordona 
doprovodily záběry z větrné kamery intermediálního umělce Michala Kindernaye. |||||||||||| Ve 
strohém interiéru atria nové budovy Fakulty architektury ČVUT se skvěle vyjímala 
elektronická hudba, kterou jsme zde představili v živém prostorovém provedení, ale 
především site specific performance z oblasti současného tance. Choreografka Mirka 
Eliášová spolupracovala s lightdesignérem Vladimírem Burianem, jehož výtvarné pojetí 
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Labyrintů bylo oceněno zařazením na Salon české 
scénografie. |||||||||||| Říjnové uvedení celovečerní 
melodramatické frašky Čtyřnohá vrána na texty 
Daniila Charmse z pera jednoho z nejúspěšnějších 
českých skladtelů Kryštofa Mařatky mělo takový 
úspěch, že jsme okamžitě po představení získali 
nabídku hostování na festivalu Concentus Moraviae. 
Dopolední generální zkoušku jsme vůbec poprvé 
v historii orchestru otevřeli studentům středních 

škol. Setkání se studenty se zúčastnil nejen skladatel a dirigent Kryštof Mařatka ale také 
jeden z nejuznávanějších českých odborníků na Daniila Charmse překladatel Ondřej 
Mrázek.  |||||||||||| Po dvou letech jsme se opět vrátili do námi znovuobjeveného podzemního 
prostoru Veletržního paláce (dnes Studio Hrdinů), kde jsme v české premiéře představili 
Up close, jedno z nejvýznamnějších děl světově proslulého Michela van der Aa. Měli 
jsme to štěstí, že dorazil dokonce osobně! Hlavní role se ujala špičková německá 
violoncellistka Konstanze von Gutzeit, která část svého pobytu věnovala i masterclass, 
tedy výuce svých mladších českých kolegů. 
Zorganizovali jsme také setkání Michela van der Aa 
s mladými českými skladateli. Snažíme se tak 
stimulovat mezinárodní kontakty české hudební 
scény. |||||||||||| Závěrečný koncert se vždy koná 
v adventním čase, byl tedy laděn duchovně. A byl o 
něj tak velký zájem, že jsme bohužel museli 
odmítnout velkou řadu zájemců o vstupenky... Ti, 
na které se vstupenky dostaly, se mohli zúčastnit i 
komentované prohlídky cyrilometodějské výstavy, 
která v Anežském klášteře zrovna probíhala. Již tradičně jsme také podpořili společnost 
Duha, jejíž stánek s výrobky z chráněných dílen nabídl originální výrobky i vánoční 
cukroví. 
 

Každá z akcí sezóny se uskutečnila na jiném místě. Jejich výběr úzce souvisí s podstatou 
každé akce, charisma prostoru dotváří zážitek z ní. Koncerty obohatily také doprovodné 
akce – prohlídky výstav, diskuze s tvůrci, architektonická a historická exkurze nebo již 
zmiňovaný masterclass. 
 

Spolupracovali jsme mimo jiné s Centrem současného umění DOX, Akademickou farností 
Praha, s kulturním centrem Trafačka, Fakultou architektury ČVUT nebo s Národní galerií 
v Praze. Byli jsme v úzkém kontaktu se zahraničními skladateli, jejichž skladby jsme 
uváděli. 
 

V roce 2013 jsme dosáhli rekordní návštěvnosti – 99%. Téměř na všech akcích jsme byli 
nuceni nabízet i místa k stání, jednou jsme přidali veřejnou generální zkoušku, k tomu 
je třeba připočíst přes 2 000 návštěvníků prostorového koncertu v rámci Noci kostelů. 
Naše publikum nám fandí – v letošním roce byla část nákladů hrazena z příspěvků členů 
dárcovského klubu KLUBERG.  
 

Vedle tradičních audionahrávek jsme začali naše originální projekty systematičtěji 
zaznamenávat i na video. Díky spolupráci s Českým rozhlasem vznikla unikátní 
prostorová 3D nahrávka projektu Píseň písní, která reprezentovala Českou republiku i v 
zahraničí. 
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OSTATNÍ AKCE 
 

Kromě tradiční sezóny se Orchestr BERG představil na celé řadě dalších akcí. Preludiem 
sezóny byla v únoru repríza originálního premiérového projektu „M is for“ z prosince 2012, 
který spojuje hudbu, současný tanec a film, na němž jsme spolupracovali 
s renomovaným tanečním souborem 420PEOPLE 
 

V březnu jsme v Anežském klášteře uvedli 
kinokoncert Nový Babylón, jehož zvukovou složku 
vvvv    přímpřímpřímpřímém přenosuém přenosuém přenosuém přenosu    nebo v reprízenebo v reprízenebo v reprízenebo v repríze    přenášel Český Český Český Český 
rozhlas a celá řada dalších rozhlasových stanic rozhlas a celá řada dalších rozhlasových stanic rozhlas a celá řada dalších rozhlasových stanic rozhlas a celá řada dalších rozhlasových stanic 
vvvv    Evropě i zámoříEvropě i zámoříEvropě i zámoříEvropě i zámoří. Již po několikáté jsme 
spolupracovali s renomovanou švýcarskou hudební 
akademií Musikhochschule Zürich a profesorem 
Johannesem Schlaefli. Společně s Orchestrem BERG 
se pražskému publiku představili mladí dirigenti 

z celého světa, sólistou koncertu byl laureát mezinárodní hudební soutěže Pražského jara. 
 
V září se Orchestr BERG představil také v rámci projektu Košice – Evropské hlavní město 
kultury 2013, a to v charismatickém prostředí jeskyně Baradla, unikátní přírodní památky 
chráněné UNESCO s kinokoncertem Utrpení Panny orleánské. 
 
V listopadu jsme v rámci mezinárodního festivalu Hudební fórum uvedli v české premiéře 
ikonickou skladbu rakouského skladatele Georga Friedricha Haase „in vain“, jejíž třetina 
se hraje v naprosté tmě – klade tedy mimořádné nároky na interprety a Orchestr BERG 
obstál na výbornou. Koncert vysílal také Český rozhlas. 
 
V květnu v souvislosti s projektem Umírám láskou vznikla také 3D nahrávka této 
prostorové kompozice na texty biblické Písně písní. Zazněla pak v době adventu 
v krásném prostředí barokního refektáře dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze. 
Publiku jsme kromě technologicky rafinovaného prostorového poslechu ze záznamu 
nabídli také moderovanou diskuzi s tvůrci a dalšími vzácnými hosty. 
 
Již osmým rokem vystupuje Orchestr BERG společně s Baletem Národního divadla 
v Praze v oblíbeném tanečním představení pro děti Zlatovláska. V roce 2013 se 
uskutečnilo 8 repríz. 
 
Celkem jsme uskutečnili 36 živých akcí – devatenáct ve vlastní režii nebo ve spolupráci, 
zbylé pro ostatní pořadatele. V rámci soutěže NUBERG jsme veřejnosti nabídli také 
zvukovou instalaci na několika místech Prahy. 
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EDUKATIVNÍ AKTIVITY 
    

V roce 2012 jsme spustili nový edukativní program    Slyšet Slyšet Slyšet Slyšet 
jinakjinakjinakjinak, 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”. Workshopy v roce 
2013 vedli skladatelé Slavomír Hořínka a Jana Vöröšová za 
asistence Kateřiny Košťálové. Uskutečnily se jak 

v klasických školních třídách, tak v jiných dětských skupinách. 
 
V létě jsme také za vedení Jana Trojana poprvé vyzkoušeli koncept zvukové procházky 
(soundwalk), který jsme pak vzápětí nabídli účastníkům festivalu Prague Pride, který byl 
v tomto roce věnovaný lidským smyslům. 
 
 
ORCHESTR BERG V MÉDIÍCH 
 

Díky originalitě projektů i spolupráci se silnými partnery o jednotlivých akcích v hojné 
míře referovala média.    Český rozhlas a mezinárodní rozhlasová síť EBU (European 
Broadcasting Union) přenášelI v přímém přenose a ze záznamu hned dva koncerty – 
Nový Babylón a vystoupení na MHF Hudební fórum. Také řada dalších akcí Orchestru 
BERG se dočkala vynikajícího mediálního pokrytí. Největší zájmu se dočkal scénicky a 
prostorově pojatý projekt Umírám láskou, projekt s tancem Labyrinty, projekt s filmem 
Up-close (česká premiéra za přítomnosti autora) a logicky také soutěž NUBERG. O těchto 
akcích referoval Český rozhlas, Česká televize i řada dalších. 
 
(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 2013 byli:  
Magistrát hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury ČR 
Městská část Praha 1 
Ochranný svaz autorský 
Nadace Život umělce 
Nadace Český hudební fond 
Česko-německý fond budoucnosti 
Velvyslanectví Nizozemského království 
Absolutum boutique hotel 
 
V září roku 2012 jsme založili klub dárců KLUBERG, který měl k 31. 12. 2013 již 21 pravidelně 
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…).  
Signatura (NUBERG2012 – koncept, fotografie, grafický design)  
Brainz (nový grafický koncept propagace a jeho pravidelná realizace) 
Peklo – Eva Ridenourová a Jitka Kloučková (účetní služby) 
… a řada dalších 
 
 
 
 
 
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 
 
Občanské sdružení účtovalo v roce 2013 již druhým rokem v soustavě podvojného 
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 2013 
 

BERG_MMXIII | 13. sezóna  
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 

 

NUBERG | zahajovací 
středa 13. března 2013 v 19.30, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 
skladby vítězných autorů soutěže NUBERG  
hlavní cena NUBERG a cena veřejnosti> Petr Wajsar: 8 vět na vějíře 
cena mladých> Jan Dušek: Mechanický balet (hudba k filmu, naživo s filmem) 
Zbyněk Vostřák   Tao 
Erkki-Sven Tüür  Ardor (česká premiéra) 
Martin Opršál – marimba, Sophie Knittl - recitace 
 
PARALINIE | originály  
pondělí 22. dubna 2013 v 19.30, Centrum současného umění DOX 
Ondřej Adámek  Ça tourne ça bloque (česká premiéra) 
Jakub Rataj   Proraketon (světová premiéra) 
Jurij Kasparov  Hommage à Honegger 
Steve Reich  Eight Lines  
Michala Cimala a Jakub Rataj – raketon, Lunchmeat – live video performance 
 
PÍSEŇ PÍSNÍ | znějící chrám 
středa 22. května 2013 ve 20h, kostel Nejsvětějšího Salvátora  
pátek 24. května 2013 ve 21h, kostel Nejsvětějšího Salvátora - Noc kostelů  
Slavomír Hořínka Umírám láskou - dialogy v liturgickém prostoru (světová premiéra) 
Arvo Pärt    Cantus in Memory of Benjamin Britten  
Sofia Gubajdulina  Orfeova lyra  
Jan Fišer - housle, Barbora Sojková - soprán, Jiří Hájek – baryton 
Helena Dvořáková – Milá, Lukáš Hlavica - Milý, Vladimír Burian - light design 
 
WEATHER | větrná kamera  
pondělí 17. června 2013 v 19.30, Trafačka Aréna 
Jan Šikl   Skrytý půvab hydrometeorologie (světová premiéra) 
Michael Gordon   Weather (česká premiéra) 
Michal Kindernay - větrná kamera  
 
LABYRINTY | tanec a hudba ve 3D 
neděle 15. září 2013 ve 20h, Atrium Fakulty architektury ČVUT – veřejná generální zkouška 
pondělí 16. září 2013 ve 20h, Atrium Fakulty architektury ČVUT 
Pierre Henry: La ville / Rumeurs + Michal Rataj: Skleněné světlo (elektronické kompozice) 
Michal Rataj   Spatialis pro ensemble a live electronics ve 3D (světová premiéra)  
Alfred  Schnittke  Labyrinty (česká premiéra) 
Michal Rataj – live electronics, Mirka Eliášová – choreografie, Vladimír Burian – scéna a 
lightdesign 
 
ČTYŘNOHÁ VRÁNA | hudba a divadlo 
pondělí 14. října 2013 v 11.30 a v 19.30, La Fabrika – Slévarna (tedy 2 představení) 
Kryštof Mařatka  Čtyřnohá vrána - hudebně scénická koláž na texty Daniila Charmse 
Jan Vondráček a Vasil Fridrich - mluvené slovo 
Kryštof Mařatka - dirigent 
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UP CLOSE | hudba, film, prostor 
pondělí 11. listopadu 2013 v 19.30, Veletržní palác – Studio Hrdinů 
Michaela Plachká & Tomáš Pálka: in-den-BERGen. Prostorová kompozice (světová premiéra) 
Peteris Vasks  Viatore (česká premiéra) 
Michel van der Aa Up close - scénický koncert s filmem (česká premiéra) 
Konstanze von Gutzeit - violoncello (laureátka MHS Pražské jaro 2012) 
 
RELIGIO | adventní  
pondělí 9. prosince 2013 v 19.30, Anežský klášter 
Martin Klusák   In paradisum (světová premiéra) 
Arvo Pärt   Fratres 
Alfred  Schnittke  Symfonie č. 4  
Barbora Sojková – soprán, Jan Mikušek - kontratenor, Pavel Valenta – tenor, Jaroslav Nosek - bas 
 
 
 

 

OSTATNÍ AKTIVITY ORCHESTRU BERG V ROCE 2013 
 
KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ 
 
M IS FOR... | hudba - film - tanec 
20. února ve 20h, Nová scéna 
…společný projekt Orchestru BERG, 420PEOPLE a Nové scény 
Louis Andriessen / Peter Greenaway      M is for Man, Music, Mozart* (film s živou hudbou) 
Jan Trojan    Rezonance na pěší vzdálenost (scénický projekt) 
rezonují: 420PEOPLE, Orchestr BERG, Markéta Cukrová – zpěv & Peter Vrábel – dirigent  
Nataša Novotná – choreografie, Pavla Beranová - světelný design 
 
NOVÝ BABYLÓN | kinokoncert 
4. března ve 20.00, Anežský klášter  
… s  přímým přenosem ČRo Vltava do vysílací sítě European Brodcasting Union (EBU)  
Nový Babylón  Dmitrije Šostakovič (celovečerní němý film s živou hudbou) 
Orchestr BERG & Peter Vrábel - dirigent 
 

PŘÍMÝ PŘENOS: na vlnách sítě evropských rozhlasů (EBU), konkrétně těchto stanic: 
HR2 (Německo), SR2 KulturRadio (Německo), DR - P2 (Dánsko), Klassika Raadio (Estonsko)  
a HR3 (Chorvatsko) 
 

15. dubna od 20h  
VYSÍLÁNÍ ZE ZÁZNAMU: Český rozhlas 3 - Vltava + dalších 9 zahraničních rozhlasových stanic 
 
DIRIGENT? DIRIGENT!  
13. května v 19.30h, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 
...ve spolupráci s Musikhochschule Zürich  
Thierry Epiney   Cristal (světová premiéra)     
Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending / Vzlétající skřivan (česká premiéra)  
Othmar Schoeck   Serenade 
Wolfgang Amadeus Mozart Symfonie č. 40 g moll 
Jan Mráček - housle (laureát Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2010)    
Guillaume Berney, Raphael Honegger, Piero Lombardi, David Niemann, Ruth Reinhardt a 
Eduardo Strausser - dirigenti    
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UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ | kinokoncert 
sobota 21. září v 19h, jeskyně Baradla, Aggtelek (Maďarsko) 
... v rámci projektu Košice - Evropské hlavní město kultury 2013 
... ikonický němý film s živou hudbou v prostředí přírodní památky UNESCO 
 
IN VAIN | MHF Hudební fórum Hradec králové  
4. listopadu ve 20.00, Sál Filharmoine Hradec Králové  
11. listopadu ve 21.25, Český rozhlas Vltava – vysílání ze záznamu  
G. F. Haas In Vain pro 24 nástrojů 
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent 
 
UMÍRÁM LÁSKOU | poslechový a diskuzní večer 
5. prosince 2013 v 19.30, barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí, Praha 
...milostné dialogy z Písně písní v liturgickém prostoru - reinterpretace biblického textu 
Slavomír Hořínka Umírám láskou  - poslech záznamu prostorové kompozice ve 3D 
hosté: Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel 
moderuje: Teresie Bečková (ČRo) 
 
ZLATOVLÁSKA | baletní představení pro děti i dospělé 
Orchestr BERG hraje živě v představení Baletu Národního divadla v Praze 
režie: Ondřej Havelka, choreografie: Jan Kodet, hudba: Vladimír Franz 
reprízy v roce 2013: 1. června v 18h, 2. června v 18h, 15. června ve 14h & 18h, 14. září ve 14h & 18h, 
6. října ve 14h & 18h (celkem 8 představení)  
 
 
MIMOŘÁDNÝ PROJEKT 
 

NUBERG 2012/2013  
speciální projekt zaměřený na propagaci mladých českých skladatelů a jejich tvorby 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru sezóny Orchestru BERG v roce 2012 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
* hlasovací období 11. 1. – 11. 2. 2013 
 

Odborná porota: skladatelé Dai Fujikura (Japonsko), Julian Anderson (Velká Británie), Jakob 
Ullmann (Německo), skladabel a výtvarník Bjørn Kruse (Norsko), hudební vědec Martin 
Anderson (Velká Británie), výtvarník a hudebník Michal Cimala (Česká republika, zástupce 
Literárních novin, partnera soutěže) a tradičně také šéfdirigent Orchestru BERG Peter Vrábel.  
 

Hlavní cena NUBERG a Cena veřejnosti> Petr Wajsar: Věty psané na vějíře  
Cena mladých>  Jan Dušek: Ost und West (hudba k celovečernímu němému filmu) 
 
DOPROVODNÉ AKCE 
 

NUBERG – oficiální zahájení & vernisáž poslechové výstavy 
10.1. ve 20h, Bio Oko  
          ve 20.30    ––––    projekce filmu Východ projekce filmu Východ projekce filmu Východ projekce filmu Východ a západ (1923) sa západ (1923) sa západ (1923) sa západ (1923) s    novou hudbou Jana Duškanovou hudbou Jana Duškanovou hudbou Jana Duškanovou hudbou Jana Duška 
 

Originální poslechové výstavy a instalace 
10. 1. - 20. 1., Bio Oko  
21. 1. - 11. 2., Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka 
 

Noční hudební maraton 
25.1. 17:00 – 23:30, galerie Prádelna Bohnice, areál Psychiatrické léčebny Bohnice 
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NUBERG LIVE | 2x se skladateli naživo 
31.1. od 18.00 Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka – Hudební oddělení 
... moderátor Dita Hradecká 
7.2. od 18h, kavárna divadla Bez zábradlí  
...moderátor Arnošt Goldflam 
... ve spolupráci s Literárními novinami 
 
 
EDUKATIVNÍ AKTIVITY 
 
Péťa a vlk – koncerty pro děti (celkem 6 koncertů) 
21. a 22. března, vždy v 9h a 10.45h, kostel sv. Šimona a Judy 
Miroslav Táborský - vypravěč, Peter Vrábel - dirigent 
 
SLYŠET JINAK – program edukativních aktivit 
... workshopy rozvíjející kreativitu a hudební cítění pod vedením skladatelů Slavomíra Hořínky 
nebo Jany Vöröšové 
22. března (YPO), 26. března (ZŠ Radotín), 21. listopadu (ZŠ Petřiny jih, 2x), 28. listopadu (ZŠ 
Petřiny jih, 2x) 
 
SOUNDWALK | zvuková procházka – v rámci PRAGUE PRIDE 2013 
16. srpna, 17.30 – 19.30, Piazzeta Národního divadla – Petřín - Kampa  
 
 
STUDIOVÉ NAHRÁVÁNÍ 
 
UMÍRÁM LÁSKOU | 3D nahrávka prostorové kompozice pro Český rozhlas 
23.května 2013, kostel Nejsvětějšího Salvátora  
Slavomír Hořínka Umírám láskou – prostorová kompozice 
Barbora Sojková - soprán, Jiří Hájek - baryton, Helena Dvořáková - Milá, Lukáš Hlavica – Milý 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
 

Odvysíláno v rámci Pátečního večera na vlnách Českého rozhlasu Vltava 
20.prosince 20.30-22.30 
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příloha č. 2 
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