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pondělí 5. května v 19.30 
budoucí stanice metra Petřiny 
 
 
Petr Cígler  Daily Patterns (světová premiéra) 
 
Pierre Jodlowski Respire (česká premiéra) 
 
Heiner Goebbels La Jalousie – zvuky z románu 

na motivy textů Alaina Robbe-Grilleta 
 
Steve Reich  City Life  
1. Check it out (mrkněte se na to) 
2. Pile driver / alarms (buchar/alarmy) 
3. It’s been a honeymoon – can’t take no mo (byly to líbánky – víc už ne) 
4. Heartbeats / boats and buoys (tep srdce / lodě a bójky) 
5. Heavy smoke (hustý kouř) 
 
Fabrice Contrel – hlas 
 
Frances Sander a Dima Berzon – živé projekce 
... ve spolupráci s festivalem Lunchmeat / www.lunchmeat.cz 
 
Peter Vrábel – dirigent 
 
Orchestr BERG:  
Anna Fliegerová Romanovská, Michael Romanovský – housle, Martin Adamovič – viola, 
Jan Pech – violoncello, Jan Kořínek – kontrabas, David Dorůžka – elektrická kytara, Jan 
Tengler - baskytara, Zuzana Bandúrová, Nikola Oplová – flétna, Jarmila Vávrová, Markéta 
Tichá – hoboj, Irvin Venyš, Radek Žitný – klarinet, Peter Hlucháň – fagot, Tomáš Bürger – 
horna, Jan Pohořalý – trubka, Tomáš Bialko, Ondřej Kašpařík – trombón, Jiří Genrt – tuba, 
Junko Honda, Lukáš Tvrdý, Martin Kopřiva – bicí, Karel Vrtiška, Tomáš Sýkora, Roman 
Pallas, Slavomír Hořínka – klávesové nástroje 
 
Koncert se koná v tomto charismatickém prostoru díky pochopení a podpoře 
společnosti Metrostav, za souhlasu Dopravního podniku hl. m. Prahy. Děkujeme! 
 
 
 

Petr Cígler (*1978) je ve skladbě autodidakt. V současné době 
působí jako vedoucí vědeckého týmu Syntetická nanochemie na AV 
ČR, kde se zabývá výzkumem nových léčiv a diagnostických metod 
pro medicínu. Hudba je pro něho protiváhou ke vědě a inspirací k 
další práci. Kompozici se věnuje cíleně ve spolupráci s festivaly a 
interprety, pro které jsou psány „na míru“. Oba obory se u něho 
propojují spíše v obecnější úrovni – přístupu objevovat nové. 
Klíčovým východiskem pro jeho tvorbu je organizace a manipulace 

se zvuky, jejich stavění do strukturního kontextu. Na této experimentální cestě zkoumá a 
nalézá nové souvislosti mezi hudební intuicí a strukturním myšlením. Neméně důležitá je 



pro něho spolupráce s kvalitními a nadšenými interprety, kteří mu umožňují detailně 
poznat a využít jejich nástroje a fenomény spojené s hrou. Jeho skladby vznikly např. pro 
tyto interprety a festivaly: Ueber das farbige Licht der Doppelsterne (ensembl[:E:]uropa, WDR 
Köln am Rhein, Ostravská banda), Entropic Symphony (Pražské jaro a Ostravské dny, 
Ostravská banda), Ghosts of Prague (Ensemble Moens), Cloud 9 (Expozice nové hudby 2007 
v Brně pro Kateřinu Chrobokovou, Barbaru Mariu Willi a Tomáše Ondrůška – autorský 
projekt Sounds on the Cloud 9), Echolocations (Pražské Quadriennale 2004 – Tomáš 
Ondrůšek a Percussion ensemble HAMU Praha), Vzorky z Měsíce (Česká hudba 2004, Roxy 
NoD). Skladba Probuďte se! vyšla na CD Ticho buď (HIS Voice sampler 4, 2007), Entropic 
Symphony na CD festivalu Ostravské dny 2011. Jako hostující lektor přednášel na 
Mezinárodních kompozičních kurzech Český Krumlov (2005) a na mezinárodním 
sympoziu pro skladatele a hráče na bicí nástroje v Trstěnicích (2001, 2009). V letech 2001–
03 působil jako hornista a umělecký vedoucí souboru Tuning Metronomes orientovaného 
na autorskou tvorbu členů a intepretaci hudby druhé poloviny 20. století. 
 

Daily Patterns jsou inspirovány během a ruchem všedního městského dne a jeho 
biologickým prožitím. Z pohledu biologie mám na mysli cirkadiánní rytmus, který se u 
každého z nás liší a který je zároveň v mnohých detailech podobný. Všichni potřebujeme 
spát, budit se, jíst a milovat se. Pro leckoho jsou tyto denní rituály zakódovány do 
časových vzorců, které se někdy i nečekaně vynořují z běhu dne a ovlivňují naše 
každodenní potřeby a fyziologické projevy. Skladba nechce tento běh popisovat, ale při 
jejím komponování na chatě v Pořešíně a v Roudné jsem cítil, že se můj cirkadiánní rytmus 
postupně ustálil na odlišné poloze, než jsem byl zvyklý z města. Umožnilo mi to pohled na 
město z druhé strany, kdy vystoupila do popředí jeho hlučnost a chaotičnost, které 
spontánně vrostly do partitury. Zčásti jsem použil hudební materiál z mé starší skladby 
Vzorky z Měsíce, zaznívající zde v novém kontextu. 

Petr Cígler 
 
 

Pierre Jodlowski (*1971) je francouzský skladatel, improvizátor a 
interpret, vytváří také zvukové instalace. Své aktivity rozvíjí v rámci 
studia éOle, které založil v Toulouse v roce 1998. Jeho hudební tvorba 
má často přesahy do jiných oblastí – pracuje s obrazem, 
interaktivními elektroakustickými prvky, scénografií... Je zastáncem 
„aktivní“ hudby, a to jak ve smyslu fyzickém (gesta, energie, prostor) 
tak psychologickém (paměť, vizuální dimenze, evokace). Jodlowski 
za svou práci získal řadu ocenění, mimo jiné i rezidenční pobyt při 

Akademii umění v Berlíně. Spolupracuje s těmi nejlepšími ansámbly a sólisty, kteří se 
zabývají současnou hudbou. Získal objednávky mimo jiné od Ensemble intercontemporain, 
Ircam, Radio France, francouzského ministerstva kultury nebo festivalu v Donaueschingenu. 
Jeho skladby se hrají na těch nejvýznamnějších festivalech současné hudby. Letos se jako 
porotce zúčastnil soutěže NUBERG pořádané Orchestrem BERG. 
www.pierrejodlowski.com  
 

Respire (Dýchá) z roku 2008 je prvním dílem trilogie Dýchá / Jí / Spí, která je zamýšlena 
jako soubor audiovizuálních kompozic zabývajících se otázkou těla v našem světě. Těla, 
které je svázáno řadou společenských omezení, rituálů, pro které platí normy či ideální 
proporce. Naše uniformovaná západní společnost bojuje za kult ideálního neporušeného 
těla bez nemocí. Společnost, jejímž imperativem je zdánlivě čistota, se ale zároveň dusí 
rozpory a neupřímností.  
 

Tento projekt, realizovaný společně s výtvarníkem Davidem Costem, se dělí do dvou 
větších celků; ten první se soustředí na dýchání samotné, na vlnění břicha, které se stává 
centrem neustálého pohybu, hudební materiál díky tomu neustále pulzuje. Druhá část je 
trance dance. Natáčeli jsme tanečníky poté, co jsme jim sdělili scénář – imaginární situaci: 



„Jsem v klubu; začínám tancovat přesvědčený o tom, že jde o společenskou akci. Když 
hudba zaplaví prostor, uvědomuji si svou naprostou samotu...“ Na základě takto 
omezeného zadání nám každý tanečník nabídl svou verzi – někdy excentrickou reakci, 
jindy naopak intimní uzavření se do sebe, ponoření do hlubin. Nakonec se těla poskládají a 
znásobí v prostoru videa, bílého, čistého, vyprázdněného, kde se nechají unášet dlouhým 
repetitivním crescendem. 
 

Skladba Respire vznikla na objednávku projektu Integra, premiéra se uskutečnila 5. června 
2008 v Birminghamu na festivalu Integra Live v Birminghamu. Švédský Ensemble Ars 
Nova řídil Georges-Elie Octors. David Coste a Pierre Jodlowski pracovali s tanečníky 
Compagnie Myriam Naisy.  
 
 

Německý skladatel a divadelní režisér Heiner Goebbels (*1952) patří 
již delší dobu k nejoceňovanějším autorům hudebního divadla. 
Původně vystudovaný sociolog zahájil svou kariéru v anarchistickém 
dechovém orchestru (Sogennantes Linksradikales Blasorchester), 
pracoval také v rozhlase, kde si osvojil žánr umělecké zvukové 
kompozice tzv. hörspiel, později se věnoval mimo jiné různým 
podobám improvizace a hudebním formám na pomezí rocku, 
zvukových koláží a komponované hudby. Od devadesátých let je 

těžištěm Goebbelsovy tvorby hudební divadlo. Jeho díla však nelze jednoduše zařadit do 
určitého žánru, protože v každém z nich hledá novou formu vyjádření. Většina jeho 
inscenací vzniká v úzké spolupráci s interprety, jimž je šita na míru. Goebbels si svá díla 
také sám režíruje. Od roku 2012 je uměleckým ředitelem významného festivalu 
Ruhrtriennale. Ve stejném roce získal významnou Ibsenovu cenu. Spolupracoval s velkou 
řadou špičkových interpretů, mezi něž patří například Simon Rattle, Ensemble Modern, 
Orchestra of the Age of Enlightenment, London Sinfonietta, Hilliard Ensemble... 
www.heinergoebbels.com  
 
La Jalousie – zvuky z románu (1991) 
na motivy textů Alaina Robbe-Grilleta 
 

La Jalousie pro 16 hudebníků je, navzdory relativně velkému instrumentálnímu aparátu, 
vlastně klidnou a filmově pojatou skladbou. Ve francouzštině má slovo „jalousie“ dva 
významy – může jít jak o pohyblivou zástěnu proti slunci tak o žárlivost. Proměnlivost 
významu je tématem tzv. nového románu se stejným názvem od francouzského 
spisovatele Alaina Robbe-Grilleta, kterého mnozí znají jako autora scénáře kultovního 
filmu Loni v Marienbadu. Román La Jalousie se zabývá žárlivostí manžela – vypravěče, 
který ale není ve vyprávění nikdy aktivně přítomen; jde o nevyslovenou nevyznanou 
žárlivost. Místo toho zběsile vnímá, pečlivě popisuje a traumaticky sděluje čtenáři 
informace o okolnostech, o rozmístění věcí, o potlačování právě pocitu žárlivosti... 
„Odjela s Franckem do města, aby zařídila nějaké neodkladné nákupy. Neupřesnila jaké. 
Od chvíle, kdy je pokoj prázdný, není žádný důvod neotevřít žaluzie, které úplně zakrývají 
tři okna místo okenic. Všechna okna jsou si podobná, každé je rozdělené do čtyř stejných 
obdélníků, tedy do čtyř sad lamel, v každém křídle jsou dvě sady nad sebou. ...“ 
 

V Robbe-Grilletově autobiografii jsem k tomu našel komentář: „... naprosto nepopsatelný 
svět, vystavěný ze zvuků okolo domu. Jak to, že bylo v románu řečeno tak málo o 
významu sluchu...?“ O to se snažím ve své skladbě, kterou si v roce 1991 objednal 
Frankfurtský jazzový festival pro Ensemble Modern. 

Heiner Goebbels 
 
 



Ve spojení se jménem amerického skladatele Steva Reicha (*1936) 
se nešetří superlativy typu „největší žijící skladatel“. Tento americký 
minimalista, současník obdobně zaměřeného Phila Glasse (společně 
se krátce živili jako stěhováci) nebo Terry Rileyho (Reich navrhl 
interpretační řešení pro Rileyho ikonickou skladbu In C), nejprve 
vystudoval filosofii. Teprve pak se začal věnovat hudbě, mezi jeho 
pedagogy patřili i Darius Milhaud nebo Luciano Berio. Jeho hudební 
jazyk je přímočarý a poměrně snadno rozeznatelný, je mu vlastní 

pregnantní a vytrvalý puls kombinovaný se specifickou hudební barevností, s oblibou 
pracuje s nahrávkami lidské řeči. Repetitivností dosahuje až stavů meditace, a to jak u 
hudebníků tak u publika. Nejvýznamnější Reichova díla jsou snadno dostupná i na 
youtube. Patří mezi ně It’s gonna rain (zvuková koláž vytvořená zasmyčkováním 
autentické nahrávky pouličního skladatele, 1965), konceptuální Piano Phase (1967) a 
Pendulum Music (využívá „vazbení“ mikrofonů a reproduktorů, 1968), celovečerní Music 
for 18 Musicians (1974–1976), Tehilim (zhudebnění biblických žalmů, 1981), Electric 
Counterpoint (kombinace mnohovrstevné nahrávky s živým interpretem pro kytaristu 
Pata Methenyho, 1987), Different Trains (smyčcový kvartet s nahrávkami vzpomínek se 
vyrovnává s holokaustem, 1988) nebo dokumentární videoopery Jeskyně (The Cave, 1993) 
a Three Tales (1998–2002). A také dnes uváděná kompozice City Life. 
www.stevereich.com  
 
City Life – Městský život (1995) 
Myšlenka, že jakýkoli zvuk se dá zakomponovat do hudebního díla, visí ve vzduchu téměř 
celé dvacáté století. Od chvíle, kdy Gershwin použil zvuk klaksonu ve skladbě Američan 
v Paříži, přes Varéseho sirény, Antheilův letecký motor, Cageovo rádio, až po rokenrol, 
využívající všech výše uvedených prvků a nejméně od sedmdesátých let i mnoha dalších, 
a konečně i rap, chuť dostat do hudby zvuky každodenního života neustále rostl. 
Samplovací klávesy (sampler) ji dnes mohou již plně uspokojit. Ve skladbě Městský život 
jsou kromě hlasových samplů slyšet také klaksony, práskání dveří, brzdy, lodní sirény, 
zvukové bóje a sirény požárních a policejních vozů. 
 

Oproti mým dřívějším skladbám Different Trains (1988) a The Cave (1993) se předtočené 
zvuky hrají živě na dva samplery. Při vystoupení se nepoužívají žádné pásky, takže hráči si 
mohou, jak bývá na koncertech zvykem, tempo mírně přizpůsobit. Zároveň tím rozvádím 
myšlenku preparovaného klavíru, jelikož do samplovacích kláves jsou uloženy zvuky, které 
jsem většinou osobně nahrál v New Yorku. Jednotlivé nehudební zvuky přitom nacházejí 
protipól v určitých hudebních nástrojích – klaksony v dřevech, dveře ve velkém bubnu, 
brzdy v činelech, lodní sirény v klarinetech a lidské hlasy v některých dalších melodických 
nástrojích. ... 
 

V první větě uslyšíte pouličního prodavače z Manhattanu říkat: „Check it out“. Zdrojem 
samplů pro třetí větu „It´s been a honey-moon – Can´t take no mo´“, byla nahrávka 
pořízená na převážně afroamerickém politickém shromáždění poblíž městské radnice. 
Tato prostřední věta může posluchačům připomenout mé dřívější skladby s použitím 
pásků It´s Gonna Rain (1965) a Come Out (1966). Většina hlasových samplů z páté věty 
pochází ze zásahu Newyorského požárního sboru z 26. února 1993, kdy explodovala nálož 
ve Světovém obchodním středisku. Nahrávku mi laskavě zapůjčil zástupce komisaře pro 
komunikaci Stephen Gregory. V páté větě uslyšíte následující samply: 
 

"Heavy smoke" (hustý kouř) 
"Stand by, stand by" (čekejte, čekejte) 
"It’s full a’smoke" (je tam plno kouře) 
"Full a’smoke" (plno kouře) 
"Urgent!" (naléhavé)  
"Guns, knives or weapons on ya?" (máte u sebe pistole, nože nebo jiné zbraně?) 



"Wha’ were ya doin?" (co ’ste dělali?) 
"Where you go" (kam jdete) 
"Careful" (opatrně) 
"Stand by" (čekejte) 
 

City Life jsem psal na objednávku pro Ensemble Modern, London Sinfoniettu a Ensemble 
Intercontemporain. 

Steve Reich 
 
 

Dimitri Berzon (RU) & Frances Sander (UK) 
Dmitri se narodil v Rusku a umění studoval v Londýně. Frances je ze 
Skotska, kde v Edinburgu vystudovala klasickou kresbu a malbu. 
Jako umělecké duo spolupracují od roku 2006. Frances se 
specializuje na figurativní malbu a kresbu, Dima vychází ve své práci 
z možností videa, fotografie a time based médií. Oba však využívají 
variabilitu těchto technik v rámci kreslířské techniky tagtool. 
Experiment tohoto druhu jim dovoluje oprostit kresbu nebo malbu 

od hranic malířského plátna a za účasti hudebníků a jiných umělců tvořit projektovaný 
obraz v reálném čase v jakémkoli prostoru. Svou první veřejnou tagtool performance měli 
v roce 2009 na Illuminating York festival v Anglii, od té doby participují na mnoha 
evropských festivalech a představují své performance v rámci tradičních i netradičních 
audiovizuálních akcí.  
www.vimeo.com/drawinglive | www.drawinglive.wordpress.com  
 

Orchestr BERG je špičkové české těleso, které přináší svěží vítr na 
českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a novátorské 
projekty, soustřeďuje se na uvádění současné hudby a hudby 20. 
století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, 
pantomimou, videoartem apod., vystupuje často mimo tradiční 
sály. Prostřednictvím objednávek nových děl u českých skladatelů 
především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a 
investuje do budoucnosti hudby a umění. Má na svém kontě desítky 

světových premiér a ještě více českých premiér světových skladatelů. Ke koncertní 
činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích 
pódiích. Spolupracuje s baletem Národního divadla (Ibbur, Zlatovláska). Vedle mnoha 
záznamů pro Český rozhlas, na CD nebo k pořadu pro Českou televizi se Orchestr BERG 
prezentuje i na DVD s live nahrávkou baletu Zlatovláska (Supraphon). K nejvýznamnějším 
projektům z poslední doby patří hudebně divadelní inscenace Schwarz auf Weiss (Černé na 
bílém) německého skladatele a divadelníka Heinera Goebbelse, živý doprovod Dreyerova 
němého filmu Utrpení Panny orleánské hudbou litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse 
nebo scénický koncert timINg na Nové scéně Národního divadla, kde bylo mj. uvedeno v 
české premiéře legendární dílo Györgye Ligetiho Poème symphonique pro 100 metronomů. 
 

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V 
roce 1995 založil Orchestr BERG a určil jeho hudební směřování – 
díky němu je dnes tento orchestr oceňován jako jedinečný interpret 
hudby 20. století a hudby soudobé. Spolupracuje se soudobou 
českou skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor 
pro vynikající umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona 
Kleina. V roce 2010 získal od České hudební rady / UNESCO ocenění 
za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby. 

 
 



SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ AKCE! 
 

 
 

IN VAIN | extrém 
pondělí 9. června v 19.30, Velký sál Masarykovy koleje (Thákurova 1, P6) 
 

Georg Friedrich Haas – in vain... 
... nejvýznamnější dílo světově proslulého skladatele 
... celovečerní zvukové delirium s vizuálními efekty 
... za osobní přítomnosti autora! 
 

Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
 

VSTUPENKY UŽ NYNÍ ONLINE! www.webticket.cz 
... nečekejte a využijte pohodlný nákup bez fronty :–) 
 

HAAS A HÁBA – V ČESKÉM MUZEU HUDBY 
úterý 10. června v 10h, České muzeum hudby (Karmelitská 2/4, P1) 
V souvislosti s návštěvou G. F. Haase v Praze se uskuteční setkání a přednáška tohoto 
významného světového skladatele věnovaná zakladateli mikrotonální hudby Aloisi 
Hábovi. 
 
 
CO SE DĚJE V BERGu 
 

 
 

ZLATOVLÁSKA – POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ! 
čtvrtek 8. května 2014 (státní svátek) ve 14h & 18h | Stavovské divadlo 
sobota 24. května 2014 ve 14h & 18h | Stavovské divadlo 
neděle 15. června 2014 ve 14h & 18h | Stavovské divadlo 
 
Posledních šest repríz mimořádně oblíbeného představení, v němž Orchestr BERG hraje 
živě na scéně. Pohádkový balet v režii Ondřeje Havelky a s hudbou Vladimíra Franze milují 
děti i dospělí. Protože se hraje se již devátým rokem, rozhodlo se Národní divadlo pro 
víceletou pauzu. Nenechte si představení ujít!  
 

Vstupenky: v předprodejích Národního divadla a online (www.narodni-divadlo.cz) 
 
 



 
přípitek členům KLUBERG po představení M IS FOR...  
Eva Kesslová (Orchestr BERG), choreograf Jiří Kylián a patronka KLUBERGu Soňa Červená 

 
FANDÍTE NÁM? STAŇTE SE ČLENY KLUBERGu!   
 

Chcete podpořit jedinečné projekty z oblasti nového umění?  
Zajímá Vás, co se v BERGu chystá, a chcete u toho být jako první?  
PŘIDEJTE SE! 
 

Patronkou KLUBERGu je paní Soňa Červená, herečka a zpěvačka.  
Měsíční členský příspěvek: 123 Kč (jednotlivec) / 234 Kč (ve dvou) 
 

ČLENOVÉ KLUBERGU VZKAZUJÍ 
 „Jste úžasní, jak se neustále zdokonalujete a vymýšlíte nové a nové nápady!!! Gratuluji, obdivuji a 
držím palce:-)!!!!!“ Martina B. 
„Držím palce do další činnosti, obdivuji koncepci a koncerty se mi moc líbí.“ Jana M. 
 

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU! 
 

Více informací: www.kluberg.cz  
Obrátit se můžete také na Evu Kesslovou – T: 604 205 937, E: kluberg@berg.cz  
 
 
DĚKUJEME VŠEM JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ! 
 

DÁRCI: RNDr. Ondřej Jäger, RNDr. Jiří Kessl, Eva a Norman Ridenourovi, Hotel Absolutum 
 

KLUBERG (klub dárců Orchestru BERG): 
Petr Adler, manželé Bahbouhovi, Soňa Červená, manželé Činčerovi, Nevelina Dodovová, 
Václav Eis, RNDr. Václav Hušner, Lucie Chrápavá, Jiří Kubíček (ve dvou), Rudolf Leška (ve 
dvou), Jana Macharáčková, Jiří Malíř, Jáchym Novotný, manželé Ridenourovi, Jana Spurná, 
Jitka Steinmetz, Kateřina Svatoňová, Ing. Tomáš Svatoň, Petr Štěpánek (ve dvou), 
manželé Valchářovi a jeden anonymní člen 
 

ANDĚLÉ (dobrovolníci): 
Věra Babišová, Radvan Bahbouh, Eva a Tonda Blomannovi, Jan Brázda, AK Anna Císařová 
& Peter Babiš, Martina Čápová, Valerij Durdil, Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel 
Dvořák, Rut Fialová, Jiří Hajdyla, Ondrej Holas, Aleš Janíček, Tomáš Jindříšek, Martina 
Kaňková, Jiří Kessl, Jitka Kloučková, Adam Kneblík, Šimon Kočí, Ivana Kolářová, Johana 
Kratochvílová, Maja Madarová, Daniel Mikolášek, Alena Miltová, Pavel Moc, Ester 
Nemjóová, Martin Pavala, Michal Pečeňa, Kateřina Plevová, Eva Ridenourová, Michael 
Romanovský, Michaela a Howard Sidenberg, Petr Somol, Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan 
Trojan, Pavel Trojan Jr., Michaela Volfová, David Zábranský a Jan Zázvůrek... 
 

TUTO AKCI PODPOŘILI  
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadační fond Avast, Partnerství OSA, 
Nadace ČHF  
 

Mediální partneři: Literární noviny, Český rozhlas Vltava, Radio 1, A2 
 

Děkujeme mediální agentuře Brainz.cz za nový vizuální styl a grafiku našich 
materiálů. 



_____________________________________________________________________________________  
 
texty: Eva Kesslová  
korektury textů: PhDr. Alena Miltová 
 
fotografie: Ivan Větvička (Cígler), Jakob Rendtorff (Goebbels), Karel Šuster (Vrábel), Eva 
Kesslová (Orchestr BERG), gmcastelberg.ch (Haas), Roman Sejkot (Zlatovláska) 
 


