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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.  
 
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 2015 
 

SOUTĚŽ NUBERG 
ŽIJEME HUDBOU! 
 

Orchestr BERG zahájil rok tradičně soutěží NUBERG. Osmý ročník 
představil 6 novinek, které vznikly na objednávku orchestru v roce 
2014. Veřejnost se mohla se soutěží setkat díky provokativní 
interaktivní instalaci – skladatelé vyobrazení v životní velikosti 
v objektech připomínajících rakve. Vydali jsme také soutěžní CD, na 
internetu byl vedle nahrávek všech skladeb také hlasovací formulář. 
Tématem celé soutěže bylo moto „Žijeme hudbou“, které souviselo i 

s celkovým konceptem. Chtěli jsme upozornit na to, že hudba (a tedy i skladatel) pomyslně 
žije jen tehdy, když ji někdo poslouchá. 
 

Interaktivní poslechová instalace budila pozornost nejdříve v Městské knihovně, následně 
v Divadle Disk, na Nové scéně Národního divadla a až do konce roku 2015 pak v Knihovně 
Jana Palacha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Další místa pro rok 2016 jsou 
v jednání. 
 

Hlavním cílem všech aktivit bylo přilákat co nejširší veřejnost k poslechu současné 
hudby. CD NUBERG dostali předplatitelé časopisu A2 jako novoroční bonus. 
Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu soutěže (www.nuberg.cz) se mohli 
posluchači k čemukoliv i dále vyjádřit. Z téměř výhradně pozitivních ohlasů vybíráme:  
Už dlouho jsem neslyšela něco tak zajímavého, nového a podnětného… (Petra Š., Vlkava) 
Těžká volba trojice i definitivního pořadí (Milan T., Praha) 
Mám radost z CD NUBERG a mnohokrát jsem to poslouchal […] je nelehké to dávat do žebříčku. 
(Milan S., Praha) 
 

České novinky si poslechla také odborná porota složená kvůli maximální objektivitě 
především z hudebních osobností ze zahraničí. Jejími členy byli mimo jiné skladatelé 
Mirjam Tally (Estonsko) a Pierre Jodlowski (Francie) nebo ředitel významného festivalu 
Varšavský podzim Tadeusz Wielecki (Polsko). Jediným domácím porotcem byl Peter 
Vrábel, umělecký šéf Orchestru BERG.  
 

Novinky se dostaly také k dětem na základních školách a ke studentům středních škol, pro 
řadu z nich šlo o vůbec první setkání se současnou hudbou. Veřejnost se mohla se 
skladateli seznámit i osobně díky setkání se skladateli v Městské knihovně v Praze.   
 

hlavní cena NUBERG > Jakub Rataj: La balade  
cena veřejnosti > Michal Nejtek: The Lightning Speed of the Past  
cena mladých> Miloš Orson Štědroň: Rock 
 

Vítěznou skladbu uvedl Orchestr BERG na zahajovacím koncertě 15. narozeninové sezóny 
BERG_15_REVISITED v pondělí 9. března v Anežském klášteře. Vítěz hlavní ceny získal kromě 
symbolické finanční odměny také týdenní rezidenční pobyt v Českém centru dle 
vlastního výběru. 
 

Složení odborné poroty 
skladatelé Mirjam Tally (Estonsko), Pierre Jodlowski (Francie), Peter Machajdík (Slovensko 
/ Německo), ředitel festivalu Varšavský podzim Tadeusz Wielecki (Polsko) a Peter Vrábel 
(umělecký ředitel a šéfdirigent Orchestru BERG) 
 

Fotografie: Karel Šuster 
Koncept: Dragan Stojčevski 
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BERG_15_REVIS ITED  |  1 5 .  sezóna  Orchest ru  BERG   
 

Orchestr BERG oslavil v roce 2015 svou 15. narozeninovou sezónu. To, že se tak dlouhou 
dobu věnuje provádění a propagaci současné hudby je samo o sobě malým zázrakem.  
Svému publiku pravidelně představuje současné české a zahraniční autory i aktuální 
hudební trendy, hudbu pravidelně kombinuje s ostatními druhy umění. Aktivity 
Orchestru BERG se významným způsobem podílejí na obohacování české hudební 
scény. Základem úspěchu je odvážná dramaturgie ve spojení s kvalitními uměleckými 
výkony a přátelským přístupem k publiku. Nenabízíme pouhé koncerty, každý 
z projektů je něčím jedinečný. Snažíme se současnému publiku zprostředkovat 
neopakovatelné a pozitivní zážitky s novou hudbou.  
 

Jednou z nejvýznamnějších aktivit orchestru jsou objednávky nových děl u mladých 
českých skladatelů – pro tuto sezónu objednal a následně ve světové premiéře uvedl 
rekordních 14 nových skladeb ve světové premiéře, jednu dokonce společně 
s mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro. V rámci objednávek nabízíme 
skladatelům cenný prostor pro tvůrčí experimenty a maximální podporu při jejich 
realizaci (zprostředkování tvůrčích rezidencí, konzultace vznikajících novinek atd.). 
Potěšující je fakt, že nové skladby obstojí v náročné konkurenci – vedle novinek uvádíme 
ta nejlepší díla světových skladatelů, z nich jsme v roce 2015 uvedli 5 v české premiéře. 
 

# Na zahajovacím koncertě jsme vedle vítězné kompozice 
soutěže NUBERG symbolicky nabídli malý výběr z více 
než stovky skladeb, které vznikly na naši objednávku. 
Každý skladatel představil své dílo v rozhovoru 
s ředitelkou orchestru. # V monumentálním prostoru 
Malé dvorany Veletržního paláce jsme ve spolupráci 
s Národní galerii v Praze a choreografkou Mirkou 
Eliášovou uvedli 5 nových děl – netradičně pojatých 

grafických partitur, které kombinovaly hudební, vizuální a pohybovou složku. Pro velký 
zájem publika jsme zpřístupnili generální zkoušku. Návazná edukativní akce pro děti se 
uskutečnila pod hlavičkou Národní galerie v Praze (výměnou za poskytnutí prostoru). # 
Unikátní secesní kostel sv. Vojtěcha v Libni navštívila velká většina publika vůbec poprvé. 
Komentovaná prohlídka kostela i sousední secesní sokolovny se pro mimořádný zájem 
musela uskutečnit paralelně dvakrát. Dvojice byly i symbolickým tématem tohoto večera 
– vedle nové skladby jsme uvedli dva dvojkoncerty pro harfu a hoboj. # V klubu Roxy jsme 
představili originální hudební fenomén – beatbox. Najít beatboxery, kteří zvládají notový 
zápis a spolupráci s orchestrem, bylo mimořádně náročné. Díky zařazení proslulé Rileyho 
kompozice In C na závěr získal celý večer nádech spontánního happeningu. # Program (a 
tedy i místo) zářijového večera si v hlasování určilo publikum. Uvedení jednoho 
z nejvýznamnějších děl němé kinematografie předcházel 
úvod filmové historičky, po projekci se uskutečnila 
příjemná diskuze v barokní sakristii kostela. # Pětici 
avantgardních němých snímků doprovodila nová 
hudba čtyř českých a jednoho polského skladatele. Bylo 
zajímavé porovnávat jejich naprosto rozdílné přístupy. Pro 
mnohé byly překvapením i samotné filmy. # V listopadu 
jsme v Praze přivítali významného německého 
skladatele a divadelníka Heinera Goebbelse. Jeho scénickému koncertu pro moderní i 
barokní nástroje, v jehož rámci hudebnice předčítaly texty z pamětí Gertrudy Stein, 
předcházelo uvedení hudebně-obrazové fantazie z poetického prostředí vápenky. 
Tento večer se uskutečnil v koprodukci s festivalem Pražské jaro – kvůli tomu jsme udělali 
malou rošádu v původně plánovaném pořadí večerů. Z podnětu Orchestru BERG se 
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uskutečnila přednáška Heinera Goebbelse pro studenty 
všech fakult Akademie múzických umění, o kterou byl 
logicky naprosto mimořádný zájem. # Závěrečný koncert 
představil kombinaci hudby a vizuálních vjemů, mimo 
jiné živě vytvářené projekce za pomoci technologie 
tagtool drawing. Vedle poslední světové premiéry této 
sezóny jsme k radosti laického i odborného publika 
uvedli v české premiéře významnou spektrální 

kompozici Partiels francouzského skladatele Gérarda Grisey, a to po neuvěřitelných 40 
letech od premiéry světové. #   
 

Koncerty jsme doplnili o doprovodné akce - komentované prohlídky výstav i architektury, 
lektorský výklad k filmu nebo následné setkání s tvůrci. Díky originalitě projektů i 
spolupráci se silnými partnery o jednotlivých akcích v hojné míře referovala média.        
    

V roce 2015 jsme stejně jako v minulých letech dosahovali téměř stoprocentní 
návštěvnosti, na mnoha akcích jsme nabízeli i místa k stání. Naše publikum nám fandí – 
a také tuto sezónu podpořily příspěvky členů dárcovského klubu KLUBERG.  

    
OSTATNÍ AKCE 
 

Kromě tradiční sezóny se Orchestr BERG představil na celé řadě dalších akcí. Je skvělé, že 
v roce 2015, který byl zároveň 15. sezónou, nás pozvaly k hostování ty nejvýznamnější 
domácí hudební festivaly včetně Pražského jara, Moravského podzimu nebo 
Svatováclavského hudebního festivalu. Radost jsme měli také z účinkování v rámci 
zahájení světově proslulého Prague Quadriennale nebo konference Forum 2000. Je skvělé, 
že se Orchestr BERG objevil i na festivalech mimo klasickou hudbu (Punkt Meets Music 
Infinity nebo Nordic Spirit). Zúčastnili jsme se také festivalu Pabla Casalse ve Španělsku. 
 
Celkem jsme v roce 2015 uskutečnili 23 živých akcí – jedenáct ve vlastní režii, dvanáct pro 
ostatní pořadatele.  
 
(přehled všech koncertů – příloha č. 1) 

 
 
 
 
ORCHESTR BERG V MÉDIÍCH 
 

V roce 2015 byl Orchestr BERG pravidelně přítomen v řadě celonárodních médii (Česká 
televize, Český rozhlas, velké deníky atd.). Nejvýrazněji média referovala o návštěvě 
významného skladatele Heinera Goebbelse, ale ani ostatní akce nepřišly zkrátka. U 
příležitosti 15. narozeninové sezóny vznikl v Českém rozhlase dvouhodinový rozhlasový 
dokument s názvem Signatura BERG (premiéra v prosinci 2015) a další hodinový pořad, 
který Český rozhlas odvysílal v lednu roku 2016. 
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PODPORA  
Činnost sdružení byla zajišťována především za pomoci zdrojů z veřejných rozpočtů a 
nadačních darů. Mezi podporovateli projektů uskutečněných v roce 2015 byli:  
Magistrát hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury ČR 
Česko-polské fórum 
Nadační fond Avast 
Ochranný svaz autorský (Partnerství OSA) 
Nadace Gideona Kleina  
 
Další partneři: MHF Pražské jaro, Národní galerie v Praze, Městská knihovna v Praze, 
Česká centra, Linhartova nadace / klub Roxy, Akademická farnost při kostele 
Nejsvětějšího Salvátora, Židovské muzeum v Praze, Divadlo Archa, Divadlo Disk, Nová 
scéna Národního divadla, Knihovna Jana Palacha, Lunchmeat 
 
Naše publikum nám fandí – také letos naši činnost podpořily příspěvky členů dárcovského 
klubu KLUBERG (k 31. 12. 2015 měl celkem 22 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. 
 
Přehled o hospodaření spolku poskytuje příloha č. 2 – účetní rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
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příloha č. 1 
PŘEHLED ČINNOSTI ORCHESTRU BERG V ROCE 2015 
 

15. narozeninová sezóna Orchestru BERG 
BERG_15_REVISITED 
 
NUBERG_REKAPITULACE … to nejlepší ze soutěže NUBERG 
pondělí 9. března 2015 | Anežský klášter 
vítězná skladba soutěže NUBERG 2014 > Jakub Rataj - La Balade 
Michal Nejtek  Nocturne with Ray 
Jana Vöröšová Havran a moře 
Slavomír Hořínka Lacrimosa 
Petr Wajsar  8 vět na vějíře 
Slavomír Hořínka - barokní housle, Anna Fliegerová Romanovská – koto 
Monika Knoblochová – cembalo, Josef Hřebík – akordeon, Sophie Knittl - hlas 
 
DISGRAFICKÉ PARTITURY | koncept – prostor –  gesto 
úterý 7. dubna 2015 | Veletržní palác – Malá dvorana 
+ veřejná generální zkouška: pondělí 6. dubna 2015 | Veletržní palác – Malá dvorana 
… netradičně pojaté grafické partitury a konceptuální hudba ve světových premiérách 
… hudba, pohyb a projekce ve vzájemné interakci, použití nových technologií 
Jakub Rataj: Reactions II ‒ reconnection, Jiří Lukeš: Threads, Slavomír Hořínka: Aevum. SMS  
to W.A.M, Lucie Vítková: Fanfára č. 1, František Chaloupka: Vrh kostek nikdy nezruší náhodu  
+ Peter Machajdík Imanentné čiary v tmavomodrej 
Vladimír Burian – interaktivní videoprojekce & lightdesign, Mirka Eliášová – choreografie 
 
DVOJICE | výzva 
úterý 5. května 2015 | kostel sv. Vojtěcha v Libni 
Luboš Mrkvička For Large Ensemble, Part B (světová premiéra) 
Jan Hanuš  Concerto doppio pro harfu a hoboj 
Witold Lutosławski Dvojkoncert pro harfu a hoboj 
Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka - hoboj 
 
DJ BERG 
úterý 16. června 2015 | klub Roxy 
Tomáš Reindl  BeatBERG pro beatboxera a orchestr (světová premiéra) 
Mirjam Tally  Perpetuum mobile (česká premiéra) 
Anna Meredith Koncert pro beatboxera a orchestr (česká premiéra) 
Terry Riley  In C 
Peter Strenáčik & Skety - beatbox 
 
BERG REVISITED | dárek 
středa 16. září | kostel Nejsvětějšího Salvátora  
dárek k jubilejní sezóně: jeden z vybraných projektů Orchestru BERG zvolilo publikum 
slavný němý film Utrpení Panny orleánské (1928) s živým doprovodem Orchestru BERG 
hudba: Bronius Kutavičius  
 
CINEGOGA | kinokoncert - experiment 
pondělí 12. října & úterý 13. října 2015 | Španělská synagoga  
... krátkometrážní experimentální filmy s novou hudbou ve světových premiérách 
filmy: Paul Strand / Ralph Steiner / Man Ray 
hudba: Eliška Cílková, Jan Ryant Dřízal, Martin Klusák, Šimon Voseček (CZ)  
+ Jacek Sotomski (PL) 
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SONGS_OF_WARS … | scénický koncert 
pondělí 9. listopadu 2015 | divadlo Archa 
Petr Wajsar / Marek Bureš  Vápenná sinfonietta (hudebně-obrazová fantazie) 
Heiner Goebbels   Songs of Wars I have seen (scénický koncert) 
koncept, lightdesign & režie: Heiner Goebbels 
 
FINALE#15 
pondělí 7. prosince 2015 | České muzeum hudby  
Jana Vöröšová Slyšíš ty ptáky (světová premiéra) 
Gérard Grisey  Partiels (česká premiéra) 
Giya Kancheli  Denní modlitby (česká premiéra) 
Irena Troupová a Adam Bortlík – soprán, Kiryl Tseliapniou – klarinet 
Frances Sander (UK) & Dima Berzon (RU) - projekce 
 
 
 

MIMOŘÁDNÝ PROJEKT 
NUBERG 2014/2015 
speciální projekt zaměřený na propagaci mladých českých skladatelů a jejich tvorby 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru sezóny Orchestru BERG v roce 2014 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
* hlasovací období 11. 1. – 22. 2. 2015 
 

Odborná porota: skladatelé Mirjam Tally (Estonsko), Pierre Jodlowski (Francie), Peter 
Machajdík (Slovensko / Německo), ředitel festivalu Varšavský podzim Tadeusz Wielecki 
(Polsko) a Peter Vrábel (umělecký ředitel a šéfdirigent Orchestru BERG) 
 

Hlavní cena NUBERG > Jakub Rataj: La balade  
Cena veřejnosti > Michal Nejtek: The Lightning Speed of the Past  
Cena mladých> Miloš Orson Štědroň: Rock 
 
DOPROVODNÉ AKCE 
5. 2.  setkání se skladateli NUBERG v Městské knihovně 
 

MRKAJÍCÍ A HRAJÍCÍ SKLADATELÉ V RAKVÍCH - originální poslechová instalace 
2. 2. – 22.2.  Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka 
24. 2. – 9. 4.  Divadlo Disk 
10. 4. – 21. 2.  Nová scéna Národního divadla 
3. 6. – 31. 12.  Knihovna Jana Palacha, Filosofická fakulta UK  
 

 
 
OSTATNÍ AKTIVITY ORCHESTRU BERG V ROCE 2015 
 

Město bez Židů / Punkt Meets Music Infinity 
10. dubna 2015 v 18.30, Praha – Palác Akropolis (+ zvuková procházka před akcí) 
11. dubna 2015 ve 20h, Brno – klub Fléda 
Peter Vrábel – dirigent 

MHF Pražské jaro 
25. května 2015 ve 20h, Divadlo Archa 
Petr Wajsar  Vápenná sinfonietta (světová premiéra – společná objednávka)   
   … hudebně filmová fantazie z prostředí vápenky 
Heiner Goebbels Songs of Wars I have seen – scénický koncert na texty Gertrudy Stein 
Heiner Goebbels – koncept a režie, Marek Bureš – režie filmu, Peter Vrábel – dirigent 
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Prague Quadriennale – zahájení   
17. června 2015 v 18h, Staroměstské náměstí 
zahajovací performance Prague Quadriennale - mezinárodního setkání scénografie a 
divadelního prostoru  
ve spolupráci s divadelním souborem Farma v jeskyni a sborem Poľana (SK) 
Viliam Dočolomanský – režie  
 

MHF Pau Casals (Španělsko)  
22. srpna 2015 ve 22.30, Auditorí Pau Casals  
M. Orson ŠtědroňM. Orson ŠtědroňM. Orson ŠtědroňM. Orson Štědroň        Rock pro kytaru a smyčceRock pro kytaru a smyčceRock pro kytaru a smyčceRock pro kytaru a smyčce    
Philip GlassPhilip GlassPhilip GlassPhilip Glass        Company Company Company Company  
Peteris VasksPeteris VasksPeteris VasksPeteris Vasks            MuMuMuMusica dolorosasica dolorosasica dolorosasica dolorosa    
Arvo PärtArvo PärtArvo PärtArvo Pärt            Fratres Fratres Fratres Fratres     
Wojciech KilarWojciech KilarWojciech KilarWojciech Kilar    OrawaOrawaOrawaOrawa    
David Holý – kytara, Peter Vrábel – dirigent     
 

Forum 2000 – slavnostní zahájení konference  
13. září 2015 ve 20h, Pražská křižovatka  
Arvo PärtArvo PärtArvo PärtArvo Pärt        FratresFratresFratresFratres 
Philip GlassPhilip GlassPhilip GlassPhilip Glass        Company Company Company Company (1. a 2. část)(1. a 2. část)(1. a 2. část)(1. a 2. část) 
 

MHF Lípa Musica  
18. září 2015 ve 20h, Bazilika Všech svatých, Česká Lípa  
Svatováclavský hudební festival 
19. září 2015 ve 20h, kostel sv. Václava, Ostrava  
festival Bezručova Opava 
20. září 2015 v 19h, kostel sv. Václava, Opava  
Utrpení Panny orleánské – němý film C. Th. Dreyera z roku 1928 s živou hudbou litevského 
skladatele Broniuse Kutavičiuse 
Peter Vrábel – dirigent 
 

MHF Moravský podzim 
6. října 2015 v 19.30, Brno - Besední dům 
Franz Schubert Smrt a dívka (úprava Gustava Mahlera pro smyčcový orchestra)  
Michel van der Aa Up-close, scénický koncert pro violoncello, smyčce, film a elektroniku  
Konstanze von Gutzeit – violoncello, Pavel Šnajdr - dirigent 
 

BE23 > BERG PRESENTS 
pátek 23. října 2015 ve 20h, Roxy / NoD 
... lidské tělo jako hudební nástroj 
... zvuk - pohyb - projekce > interaktivně  
Jiří Lukeš – akordeon a elektronika, Jakub Rataj – elektronika, Peter Vrábel – performance, 
Vladimír Burian – interaktivní projekce a light design 
 

festival Nordic Spirit 
1. listopadu 2015 ve 20h, Palác Akropolis  
Utrpení Panny orleánské – němý film C. Th. Dreyera z roku 1928 s živou hudbou litevského 
skladatele Broniuse Kutavičiuse 
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent 
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příloha č. 2 
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