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SÍDLO A KONTAKTY 
 
Komorní orchestr Berg, z.s. 
Bílinská 494 / 3, 190 00 Praha 9 
 
Tel./fax: +420 286 886 660 
berg@berg.cz 
www.berg.cz 
 
IČ: 265 88 439 
Zapsáno ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod č. L 12589. 
 
Bankovní spojení: 176856785 / 0300 
Název a adresa peněžního ústavu:  
Československá obchodní banka, Prosecká 851/64, Praha 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
Představenstvo: 
Peter Vrábel – předseda 
Pavla Palánová – členka představenstva 
Eva Kesslová – členka představenstva 
 
Zapsaný spolek má celkem čtyři členy – kromě představenstva je členem spolku ještě pan 
Lukáš Trnka. 
 
 
Činnost spolku a organizaci zajišťovala po celý rok Eva Kesslová, dále Slavomír Hořínka 
(leden – červen 2014) a Naďa Hrachovcová (leden – duben 2014).  
 
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 edukativním projektům. 
 
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. 
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ČINNOST ORCHESTRU BERG V ROCE 2014 
 

SOUTĚŽ NUBERG 
… “Nová hudba – tak trochu jiná káva!” 
 

Orchestr BERG osvěžil začátek roku (a Roku české hudby) 
atraktivní prezentací žhavé současnosti. Sedmý ročník soutěže 
NUBERG představil čerstvé novinky mladých českých skladatelů 
a přitáhl pozornost veřejnosti k současné hudbě mimo jiné díky 
interaktivní instalaci originálního sluchomatu. Na internetu se 
k nové hudbě mohl dostat doslova každý, společně se svými 
učiteli si ji poslechly i děti a studenti středních škol. Vydali jsme 

také v rekordním nákladu 3 400 ks CD NUBERG se všemi soutěžními skladbami. 
 

Soutěž NUBERG tentokrát provázela vůně kávy – fotografie Anety Šebelkové zachytily 
skladatele v jejich oblíbených kavárnách. Z bývalého automatu na kávu vytvořil 
scénograf Dragan Stojčevski originální vizuálně zvukovou instalaci. Tento „delikátní 
sluchomat“ si mohli na vlastní uši vyzkoušet nejprve čtenáři Městské knihovny v Praze, 
v únoru pak k sobě lákal návštěvníky kina a kavárny Bio Oko. Ke kávě a čaji jste tu dostali 
i tematické oranžové cukříky lákající na web Orchestru BERG.  
 

Cílem celé akce bylo hravým způsobem přilákat co nejširší veřejnost k poslechu 
současné hudby. CD NUBERG bylo novoročním bonusem pro předplatitele Literáních 
novin a členy klubu Vltava. Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu soutěže 
(www.nuberg.cz) se mohli posluchači k jednotlivým skladbám i dále vyjádřit. Z téměř 
výhradně pozitivních ohlasů vybíráme jeden, který výborně reprezentuje i řadu 
ostatních:  
Těžký výběr. Každá skladba mne něčím zaujala. Při dalším, opakovaném poslechu jsem měnila 
pořadí. [...] Těším se na další zdařilé "kousky"! (Věra M., Nové Město nad Metují) 
 

České novinky si poslechla také odborná porota složená kvůli maximální objektivitě 
především z hudebních osobností ze zahraničí. Jejími členy byli mimo jiné světově 
proslulí skladatelé Michel van der Aa nebo Michael Gordon. Jedinými domácími 
porotci byli Peter Vrábel, umělecký šéf Orchestru BERG a Lukáš Hurník, šéfredaktor ČRo 
Vltava, který zastupoval česká média. Porotci oceňují vysokou kvalitu soutěžních 
skladeb a vyzdvihují také jejich špičkové provedení. Opět jeden ohlas za všechny: „... 
skladby mají vysokou úroveň [...] Orchestr je vynikající – jsem skutečně ohromen technickou 
zdatností a skutečnou vášní pro novou hudbu i její specifika“ (Bernard Clarke, hudební 
publicista specializovaný na současnou hudbu, Irsko). 
 

V rámci speciální sekce NUBERG do škol se novinky dostaly také k dětem na základních 
školách a ke studentům středních škol po celé republice. Pro řadu z nich šlo o vůbec první 
setkání se současnou hudbou. Proto Orchestr BERG nabízel učitelům propracované 
interaktivní materiály pro přímé použití v hodinách. 
 

Veřejnost se mohla se skladateli seznámit i osobně díky dvěma interaktivním setkáním 
se skladateli. Jedno se konalo ve spolupráci s Městskou knihovnou, druhé spolupořádal 
Rozkvět Pražského jara. Soutěž NUBERG zaujala i řadu médií, soutěžícím skladatelům a 
jejich novinkám se věnovaly především rozhlasové stanice.  
 

Vybrané skladby byly prezentovány po skončení hlasovacího období také v irském 
veřejnoprávním rozhlase RTÉ Lyric FM. Originální instalace Sluchomat se stala v lehce 
modifikované podobě součástí výstavy Vivat musica!, která se konala od dubna do 
listopadu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze – stál dokonce ve foyer u 
pokladen, takže měl maximální každodenní publicitu! 
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hlavní cena NUBERG > Jakub Rataj (*1984) – Proraketon 
cena veřejnosti a cena mladých > Martin Klusák (*1987) – In paradisum 
 

Vítězné skladby uvedl Orchestr BERG na zahajovacím koncertě svého nového cyklu 
BERG2014:CITY v úterý 18. března v Národním památníku na Vítkově. Vítěz hlavní ceny 
získal kromě symbolické finanční odměny také týdenní rezidenční pobyt v Českém 
centru ve Vídni. 
 

Složení odborné poroty 
skladatelé Michael Gordon (USA), Michel van der Aa (Nizozemí) a Pierre Jodlowski (FR / 
PL), violoncellistka Konstanze von Gutzeit (Německo), hudební publicista Bernard Clarke 
(RTÉ Lyric FM, Irsko), Lukáš Hurník, šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava, Peter 
Vrábel – umělecký vedoucí Orchestru BERG a zadavatel děl 
 
Fotografie: Aneta Šebelková 
Originální audioinstalace - sluchomat: Dragan Stojčevski 
 
 
B E R G 2 0 1 4 : C I T Y  |  1 4 .  s e z ó n a   
 

Celou 14. sezónu charakterizovala tématika města jako 
inspiračního zdroje, katalyzátoru lidských snah, 
uměleckých proudů a myšlenek. V rámci 8 originálních 8 originálních 8 originálních 8 originálních 
projektůprojektůprojektůprojektů jsme představili mimo jiné 4 české a 6 
světových premiér, z nich jednu celovečerní a jednu 
mimořádně rozsáhlou. V rámci objednávek nabízíme 
skladatelům cenný prostor pro tvůrčí experimenty a 
maximální podporu při jejich realizaci. Potěšující je 
fakt, že nové skladby obstojí v náročné konkurenci – vedle novinek uvádíme ta nejlepší 
díla světových skladatelů.  
 

::: Na zahajovacím koncertě zazněly vítězné skladby 
soutěže NUBERG a také prostorové kompozice, jedna 
z nich v české premiéře. ::: Na Novoměstské radnici jsme 
představili první novinku sezóny. Její autor Jan Trojan se 
již řadu let věnuje ekologií zvukové krajiny, tentokrát 
zvuky města živě vkomponoval i do nové skladby. Tento 
koncert pomyslně spojil města Prahu a Paříž ::: Skutečně 
unikátní byl květnový koncert s názvem Dech města, 

který se uskutečnil v podzemí, v monumentálním prostoru budoucí stanice metra 
Petřiny. Hudbu doprovodily projekce i živě vytvářené minimalistické kreslené animace. 
Atraktivitě akce odpovídal i zájem veřejnosti, dorazilo téměř pět stovek lidí, řada z nich 
se musela spokojit s místy k stání. ::: V červnu jsme uvedli celovečerní kompozici světově 
uznávaného rakouského skladatele Georga Friedricha Haase. Jde o extrémní skladbu, 
téměř třetina se hraje po tmě. Publikum nás odměnilo dlouhotrvajícím aplausem vstoje. 
Shodou okolností mohl být pražskému provedení osobně přítomen, což jsme využili a 
zorganizovali před koncertem setkání s ním pro 
odbornou i širší veřejnost. ::: Po letních prázdninách 
jsme přichystali další netradiční zážitek, součástí 
původně plánované open air akce byla i zvuková 
procházka (první polovina večera). Protože nám počasí 
nepřálo, museli jsme akci s videomappingem na stěnu 
Klementina a hudbu se zvukem opravdové kašny 
přesunout pod střechu kostela Nejsvětějšího Salvátora. 
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Déšť ale evidentně neodradil publikum, takže i tento koncert byl naprosto plný. ::: V říjnu 
se uskutečnil další íl cyklu Cinegoga. Již po páté jsme společně s Židovským muzeem 
v Praze pozvali publikum do Španělské synagogy. Ve světové premiéře jsme představili 
expresionistický němý film Město bez Židů s novou hudbou Petra Wajsara. ::: V klubu 
ROXY zazněly hned dvě české premiéry a jedna světová, společně s Orchestrem BERG se 
představili jako sólisté tři jeho členové. ::: Závěrečný koncert báječně zarámoval celou 
sezónu – ve světové premiéře jsme představili čtyřicetiminutový scénický koncert 
Michala Nejtka. Ten ji psal na tělo sopranistce Haně Blažíkové, která se sice specializuje 
na interpretaci staré hudby, ale jako koníčka pěstuje hru na baskytaru. K tomu zazněl 
legendární De staat Louise Andriessena na texty Platónovy Ústavy. ::: 
 

Koncerty jsme doplnili o doprovodné akce. Díky originalitě projektů i spolupráci se 
silnými partnery o jednotlivých akcích v hojné míře referovala média.    Některé z nich 
jsme vedle tradičních audionahrávek zaznamenali i na video. Dosahovali jsme téměř 
stoprocentní návštěvnosti, na většině akcí jsme byli nuceni nabízet i místa k stání.  

    
OSTATNÍ AKCE 
 

Kromě tradiční sezóny se Orchestr BERG představil na celé řadě dalších akcí. Ve vlastní 
produkci jsme zrealizovali dvě představení melodramatické frašky Čtyřnohá vrána 
v Divadle v Dlouhé – dopolední pro studenty a seniory a tradiční večerní. Také jsme 
vystoupili na festivalech Concentus Moraviae, Music Olomouc a Talichův Beroun. 
V závěru roku nám Česká televize věnovala dvouhodinový pořad Tečka páteční noci, kde 
jsme s velkým úspěchem živě uvedli výhradně současnou hudbu a hudbu 20. století – 
včetně hudby mladých českých skladatelů nebo Ligetiho Poeme symphonique pro 100 
metronomů. 
 

Rekordním devátým rokem vystupuje Orchestr BERG společně s Baletem Národního 
divadla v Praze v oblíbeném tanečním představení pro děti i dospělé Zlatovláska. V roce 
2014 se uskutečnilo 6 repríz. 

 
Celkem jsme v roce 2014 uskutečnili 26 živých akcí – rekordních sedmnáct ve vlastní režii, 
dalších devět pro ostatní pořadatele. V rámci soutěže NUBERG se uskutečnila řada 
hudebně výstavních projektů. 
 
(přehled všech koncertů – příloha č. 1) 

 
 
ORCHESTR BERG V MÉDIÍCH 
 

V roce 2014 byl Orchestr BERG pravidelně přítomen v řadě celonárodních médii (Česká 
televize, Český rozhlas, velké deníky atd.). Nejvýrazněji média referovala o koncertu 
v budoucí stanici metra Petřiny (5. května 2014) – reportáž ČT, několik stanic ČRo, 
všechny velké deníky (mimo jiné velký celostránkový článek v Hospodářských novinách), 
vyšla také čtyřstránková fotografiemi bohatě ilustrovaná reportáž v exkluzivním 
magazínu Esprit Lidových novin (7. května 2014). Česká televize také Orchestru BERG 
věnovala celý (!) dvouhodinový živě vysílaný pořad Tečka páteční noci (12. prosince 2014).  
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PODPORA  
Činnost sdružení byla zajišťována především za pomoci zdrojů z veřejných rozpočtů a 
nadačních darů. Mezi podporovateli projektů v roce 2014 byli:  
Magistrát hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury ČR 
Státní fond kultury 
Městská část Praha 1 
Nadační fond Avast 
Rakouské kulturní fórum 
Ochranný svaz autorský (Partnerství OSA) 
Nadace Gideona Kleina 
Nadace Život umělce 
Nadace Českého hudebního fondu  
 
Další partneři: Národní galerie v Praze, Městská knihovna v Praze, Česká centra, 
Trafačka, Bio Oko, kino Světozor, Nakladatelství Radioservis 
 
Naše publikum nám fandí – také letos naši činnost podpořily příspěvky členů 
dárcovského klubu KLUBERG (k 31. 12. 2014 měl celkem 20 přispívajících členů). Kromě 
toho nás podpořili různými jednorázovými částkami další soukromí dárci.  
 
Řada jednotlivců i firem nám pomohla svými odbornými zkušenostmi a službami 
(designéři, grafici, fotografové, právní a účetní konzultace…). Grafické služby nám na 
dobrovolnické bázi poskytovala společnost Brainz. 
 
Mediální partneři: Literární noviny, ČRo 3 - Vltava, Radio 1, kulturní čtrnáctideník A2, HIS 
voice, Czech Music Quarterly, Týdeník Rozhlas 
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 
 
Hospodaříme v systému podvojného účetnictví.  
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát – viz příloha č. 2  
 
Příjmy v roce 2014 celkem (zaokrouhleno na celé tisíce): 2 895 tis. Kč  
Z toho: 

• granty a dotace: 1 392 tis. Kč 
• dary (soukromé dary i příspěvky nadací): 395 tis.Kč 
• příjmy od pořadatelů a objednavatelů: 804 tis. Kč 
• příjmy ze vstupného: 302 tis. Kč 
• ostatní: 2 tis. Kč 

 
Výdaje celkem: 3 031 tis. Kč  
Z toho: 

• honoráře umělců: 1 822 tis. Kč 
• ostatní náklady: 1 209 tis. Kč 

 
Celková bilance: - 136 tis. Kč 
Záporná bilance byla způsobena tím, že některé projekty se odehrávají na přelomu 
účetních období. 
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příloha č. 1 
PŘEHLED ČINNOSTI KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2014 
 

Orchestr BERG | 14. sezóna 
BERG2014CITY:město 
 

NUBERG13 
úterý 18. března 2014 | Národní památník na Vítkově  
vítězné skladby soutěže  NUBERG: 
hlavní cena NUBERG > Jakub Rataj: Proraketon  
cena veřejnosti a cena mladých > Martin Klusák: in paradisum 
Ondřej Štochl  Sonety   
Toru Takemitsu Archipelago S (česká premiéra) 
Charles Ives  Nezodpovězená otázka 
Karel Dohnal - klarinet, Anton Ždanovič – vibrafon 
 

tady a teď, jinde... 
pondělí 14. dubna 2014 | Novoměstská radnice  
Jan Trojan  Soundwalk (světová premiéra) 
Kryštof Mařatka Praharphona 
Bohuslav Martinů Toccata e due canzoni 
Jana Boušková - harfa, Ivo Kahánek – klavír 
 

dech města | live video projekce  
pondělí 5. května 2014 | stanice metra Petřiny 
Petr Cígler  Daily Patterns (světová premiéra)  
Pierre Jodlowski Respire (s filmem, česká premiéra) 
Heiner Goebbels La Jalousie 
Steve Reich  City Life 
Dima Berzon (RU) & Frances Saunder (UK) / Lunchmeat – live tagtool drawing 
 

in vain | extrém 
pondělí 9. června 2014 | Velký sál Masarykovy koleje 
G. F. Haas   in vain 
… kultovní celovečerní dílo s lightdesignem 
doprovodná akce > setkání s Georgem Friedrichem Haasem na téma „Má inspirace Hábou“ 
 

open air | soundwalk 
pondělí 1. září 2014 | Klementinum - kostel Nejsvětějšího Salvátora (pro nepřízeň počasí) 
první část večera: soundwalk! ... zvuková procházka na téma voda ve městě 
Jakub Rataj  La Balade (světová premiéra) 
John Adams  Shaker Loops 
Steve Reich  Pendulum Music 
 

cinegoga: city 
pondělí 13. října a úterý 14. října 2014 | Španělská synagoga  
Město bez Židů 
… němý expresionistický film H. K. Breslauera s novou hudbou Petra Wajsara (světová premiéra) 
 

elementy 
úterý 4. listopadu 2014 | klub Roxy  
Miloš Orson Štědroň Rock pro kytaru a smyčce (světová premiéra)  
Pierre Jodlowski Drones (česká premiéra) 
David Lang  Pierced (česká premiéra) 
David Holý – kytara, Vojtěch Urban – violoncello, Karel Vrtiška – klavír, Oleg Sokolov - bicí 
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stát... | scénický koncert  
neděle 7. prosince a pondělí 8. prosince 2014 | Divadlo Archa 
Louis Andriessen De staat  
Michal Nejtek  The Lightning Speed of the Past – scénický koncert (světová premiéra)  
Hana Blažíková – soprán, gotická harfa & baskytara 
Jiří Adámek – scénická spolupráce 
 
 

MIMOŘÁDNÝ PROJEKT 
NUBERG 2013/2014  
speciální projekt zaměřený na propagaci mladých českých skladatelů a jejich tvorby 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru sezóny Orchestru BERG v roce 2013 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
* hlasovací období 10. 1. – 21. 2. 2014 
 

Odborná porota: skladatelé Michael Gordon (USA), Michel van der Aa (Nizozemí) a Pierre 
Jodlowski (Francie), violoncellistka Konstanze von Gutzeit (Německo), hudební publicista 
Bernard Clarke (RTÉ Lyric FM, Irsko), Lukáš Hurník (šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava, 
zástupce partnera soutěže) a Peter Vrábel (umělecký ředitel a šéfdirigent Orchestru BERG) 
 

Hlavní cena NUBERG > Jakub Rataj: Proraketon  
Cena veřejnosti a Cena mladých>  Martin Klusák: In paradisum  
 
DOPROVODNÉ AKCE 
 

SLUCHOMAT - originální poslechová instalace 
16. 1. – 31. 1., Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka 
1. 2. – 21. 2., Bio Oko  
 

NUBERG LIVE | 2x se skladateli naživo 
16.1. od 18.30 Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka – Hudební oddělení 
... moderátorka Wanda Dobrovská, skladatelé Michal Rataj, Jan Šikl, Tomáš Pálka a Michaela 
Plachká 
 

18.2. od 18h, kostel sv. Vavřince  
...moderátor Pavel Trojan, skladatelé Martin Klusák a Jakub Rataj, výtvarník Michal Cimala 
... ve spolupráci s Rozkvětem Pražského jara 
 

10. 2. od 14h, setkání se studenty Hudebního gymnázia v Praze 
moderátorka Wanda Dobrovská 

 
OSTATNÍ AKTIVITY ORCHESTRU BERG V ROCE 2014 
 

předávání Zlatých záchranářských křížů 
27. března v 15h, Pražský hrad 
… díla G. F. Händela, P. J. Vejvanovského a J. S. Bacha 
Peter Vrábel – dirigent, Irena Troupová – soprán, Monika Knoblochová - cembalo 

festival Music Olomouc 
22. dubna v 19h, Olomouc - Palác Bohemia, reprezentační sál 
22. dubna v 17h - setkání se skladateli a interprety 
Jan Trojan  Večeře na konci světa     
Slavomír Hořínka  Lacrimosa      
Tomáš Hanzlík Koncert pro violoncello a smyčce   
Jana Vöröšová   Havran a moře     
Michal Nejtek   Nocturne with Ray      
Jan Dušek   Mechanický balet – s filmem 
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Josef Hřebík – akordeon, Monika Knoblochová – cembalo, Anna Romanovská Fliegerová – 
koto, Adéla Štajnochrová – barokní housle, Slavomír Hořínka – tam tam, Ženský sbor Lenky 
Dohnalové Mlynářové, Peter Vrábel – dirigent 
 

natáčení CD a doktorandský koncert členky Orchestru BERG Zuzany Bandúrové 
26. dubna v 19.30, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 
+ natáčení 27. dubna, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce 
Ondřej Kukal  Flautianna 
Markéta Mazourová Inspiration (světová premiéra) 
 

ČTYŘNOHÁ VRÁNA  
...melodramatická fraška Kryštofa Mařatky na texty Daniila Charmske     
ve vlastní produkci: 
24. června v 11h, Divadlo v Dlouhé – představení pro studenty ZŠ, SŠ, VŠ a seniory 
24. června v 19.30, Divadlo v Dlouhé  
festival Concentus Moraviae: 
25. června v 19.30, Tišnov 
Jan Vondráček a Vasil Fridrich – herci    
Kryštof Mařatka – dirigent    
 

festival TALICHŮV BEROUN  
11. listopadu v 19.30, Beroun - Sál České pojišťovny  
Phil Glass  Company                                                                       
Peteris Vasks  Musica dolorosa                                                       
Wojciech Kilar  Orawa                                                                    
Arvo Pärt  Fratres                                                                            
Arthur Honegger Symfonie č. 2                                          
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent 
 

TEČKA PÁTEČNÍ NOCI | přímý přenos ČT Art 
12. prosince, 22:40 – 00:40 
...kontaktní pořad s živou hudbou a rozhovory  
György Ligeti  Poeme symphonique pro 100 metronomů  
Slavomír Hořínka  Lacrimosa  
Petr Wajsar   8 vět na vějíře  
Pierre Jodlowski  Respire 
hosté: Wanda Dobrovská, Peter Vrábel, Slavomír Hořínka, Petr Wajsar a Eva Kesslová 
moderátor: Lenny Trčková (Česká televize) 
 

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 2014: 8. května  ve 14h & 18h, 24. května 2014 ve 14h & 18h, 15. června 2014 ve 
14h & 18h (vše ve Stavovském divadle, celkem 6 představení)  
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příloha č. 2 
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