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20. září 2018, 19:00

KYTAROVÝ RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE

Kytarista Lubomír Brabec se hře na kytaru věnuje od svých 
třinácti letech. Významným mezníkem v jeho začátcích byl ús-
pěch v roce 1974 na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži. 
V roce 1980 získal stipendium britské vlády a pokračoval ve 
studiích na londýnské Royal Academy of Music a ve světově 
proslulém Early Music Centre. 

Lubomír Brabec má stylově pestrý repertoárový rejstřík. Spo-
lupracuje s nejrenomovanějšími orchestry, pěvci i sólisty na 
celém světě, významná je také jeho činnost na poli komorní 
hudby. Nahrává pro přední nahrávací studia, jeho diskografie 
obsahuje více než 30 titulů. Nejširší posluchačskou veřejnost 
také zaujal svými výlety do světa populární a jazzové hudby. 
Vrcholem a podstatou jeho činnosti však vždy byla klasika. Za 
svou práci obdržel nespočet vyznamenání. Pozornost medií pak 
často upoutávají jeho nekonvenční cestovatelské a sportovní 
aktivity – jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 
koncert v šestém světadílu v Antarktidě. 

Ve svém koncertu zahraje Lubomír Brabec skladby autorů výz-
namných jmen jako například John Dowland, Leopold Silvius 
Weiss, Fernando Sor, Izaac Albeniz, v programu se ale objeví 
i skladba z jeho tvorby.



11. říjen 2018, 19:00 

VARHANÍ KONCERT ZA DOPROVODU SAXOFONŮ A ZPĚVU

Virginie Walterová (zpěv), Roman Fojtíček (saxofon), Přemysl 
Kšica (varhany)

Virginie Walterová je nositelka Světové ceny Antonína Dvoříka, 
absolventka Konzervatoře a AMU Praha, sólistka Collegium 
Strahoviense a Originálního hudebního divadla Praha. Působí 
též pedagogicky na KJJ a Gymnáziu s hudebním zaměřeném 
v Praze.

Roman Fojtíček je přední český saxofonista a pedagog, žán-
rově flexibilní, často premiéruje díla soudobých skladatelů, 
spolupracuje s PKF - Prague Philharmonia, Českým národním 
symfonickým orchestrem a orchestrem Národního divadla.

Přemysl Kšica je varhaník chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, 
absolvent Pražské konzervatoře a HAMU, vítěz řady varhanních 
soutěží, vynikající improvizátor. Působí pedagogicky na Konzer-
vatoři v Teplicích a Církevní hudební škole.

Umělci přijedou zahrát repertoárově pestrý koncert, kde zazní 
skladby od J. S. Bacha, L. Janáčka, A. Piazzoly, K. Růžičky...



22. listopad 2018, 19:00 

DUO BRIKCIUS

Sourozenci Anna a František Brikciusovi (violoncella)

Duo Brikcius je hudební komorní soubor, založen dvěma slib-
nými mladými violoncellisty, jimiž jsou sourozenci Anna Brik-
ciusová a František Brikcius. Jeho činnost se věnuje studiu 
a koncertnímu provedení děl napsaných pro dvě violoncella 
a snaží se rozšířit znalosti současného publika o méně známá 
díla, ale přesto stále zachovávat tradici děl již známých. Další 
záměry sourozenců Brikciusových jsou například inspirovat 
současné skladatele (bez ohledu na národnost či věk) k tvo-
ření hudby pro Duo Brikcius, prezentovat českou hudbu v za-
hraničí, propagovat tvorbu židovských - terezínských skladatelů 
a zkrátka přinášet radost z hudby. Anna Brikciusová se navíc 
věnuje i spisovatelské tvorbě, vydala sbírku básní a povídkový 
soubor a byla nominována na Drážďanskou cenu lyriky.

V koncertu Dua Brikcius zazní například skladba od Bohuslava 
Martinů, konkrétní program bude upřesněn před koncertem.



 

20. prosinec 2018, 19:00 

VÁNOČNÍ KONCERT ŽESŤOVÉHO KVINTETU BRASSTET

Sopranistka Alena Čechová, Zdeněk Zavřel (trubka), Petr Suda 
(trubka), Petr Dražil (lesní roh), Josef Žajdlík (trombon) a Mi-
chael Cwach (tuba)

Brasstet je komorní žesťové seskupení složené z mladých pro-
fesionálních hudebníků z celé České republiky. Jeho členové 
jsou hráči předních českých orchestrů s mnohaletou zkuše-
ností se sólovým vystupováním.

První část koncertu je tvořena skladbami největších autorů 
z období baroka a klasicismu. V druhé části koncertu zazní 
nejznámější světové koledy v neobvyklých úpravách pro so-
prán a žestě. Program je provázen mluveným slovem, ve kte-
rém se hovoří o starých vánočních zvycích a symbolech, vy-
světluje, jak tyto svátky vznikly a také jak se slaví jinde ve světě. .



17. leden 2019, 19:00 

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM

Jan Páleníček (violoncello), Jitka Čechová (klavír)

V loňském roce oslavilo 20leté jubileum duo klavíristky Jitky 
Čechové a violoncellisty Jana Páleníčka. Jejich vrcholné umění 
bylo v uplynulých letech oceněno mnoha prestižními hodno-
ceními odborné kritiky české i zahraniční. Na interpretaci po-
zoruhodné umělecké dvojice je vyzdvihováno absolutní hu-
dební splynutí duší, emocionální náboj, hluboká expresivita 
projevu. Koncert bude provázen vzpomínkou  a slovem Jana 
Páleníčka na přátelství jeho otce Josefa Páleníčka s Bohusla-
vem Martinů.



21. únor 2019, 19:00

KONCERT JANY KOPICOVÉ - HOBOJ

Narodila se v roce 1990. Hře na hoboj se věnuje od svých je-
denácti let. Je absolventkou ZUŠ Jana Václava Stamice v Hav-
líčkově Brodě, Pražské konzervatoře (MgA. Pavel Tylšar) a Aka-
demie múzických umění v Praze (Mgr. Jana Brožková). V sou-
časné době je členkou PKF - Prague Philharmonia. Díky tomuto 
orchestru měla již možnost koncertně působit v mnoha zemích 
světa. 

Věnuje se sólové, komorní i orchestrální hře a také pedago-
gické činnosti. Je členkou dechového tria Trifoglio, vyučuje hru 
na hoboj a zobcovou flétnu v ZUŠ. V minulosti byla členkou 
Filharmonie Hradec Králové a Orchestru mladých Evropské 
Unie (EUYO). Věnuje se rovněž uvádění sólových hobojových 
skladeb 20. století. Je laureátkou národních i mezinárodních 
soutěží v sólové i komorní hře. Mezi její nejvýznamnější úspě-
chy patří 1. cena v rakouském Payerbachu, 3. cena v italském 
Chieri, 2. cena z polské Wroclawi, 1. cena a titul absolutního 
vítěze soutěže konzervatoří, postup do semifinále jako jediný 
český účastník v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 
a jiné. Od sezóny 2016/2017 byla zařazena na Listinu mladých 
umělců Českého hudebního fondu.



21. březen 2019, 19:00 

KLAVÍRNÍ RECITÁL KARLA VRTIŠKY "OBRAZY V HUDBĚ"

Karel Vrtiška (1990) vystudoval ZUŠ Ilji Hurníka u prof. M. To-
manové a Hudební školu hlavního města Prahy u prof. J. Toma-
na. Je absolventem Hudební a taneční fakulty Akademie mú-
zických umění u doc. Borise Krajného, Hochschule für Musik 
v Norimberku (prof. W. Manz) a Akademie múzických umění 
(prof. M. Kasík). Své první ocenění na soutěži získal Karel Vr-
tiška už v roce 1999 a v následujících letech přišla celá řada 
cen na mezinárodních soutěžích. 

Natáčel pro Českou televizi, pro televizní společnost BBC a dlou-
hodobě spolupracuje s Českým rozhlasem. Představil se se 
samostatným klavírním recitálem na MHF Pražské jaro, v abo-
nentních cyklech České filharmonie, Moravské filharmonie 
Olomouc a Filharmonie Bohuslava Martinů. Vedle sólové hry 
se věnuje i hudbě komorní - v roce 2015 vystoupil na Moskev-
ském mezinárodním festivalu komorní hudby Vesna v Rossiji, 
na Mezinárodním hudebním studentském festivalu v japon-
ském Kyotu a vystoupil na prezentaci tří hlavních pražských 
uměleckých vysokých škol s názvem "Prague Art Academies: 
Independent Spirits" v Českém centru v New Yorku. Od sezóny 
2016/2017 byl zařazen na Listinu mladých umělců Českého 
hudebního fondu. V klavírním recitálu zazní skladby od J. Hay-
dna, C. Debussyho,B. Smetany a F. Liszta.



25. duben 2019, 19:00

JIŘÍ BÁRTA, VIOLONCELLO
TEREZA FIALOVÁ KLAVÍRNÍ DOPROVOD

Violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová se společně 
etablovali během posledních pěti let na domácí i zahraniční 
scéně jako duo dvou mimořádných hudebních individualit spo-
jující hudební spontánnost se snahou o autentickou interpre-
taci skladatelova zápisu. Společně zahráli nejen v mnoha výz-
namných koncertních sálech jako např. v Praze, Českém Krum-
lově, Kutné Hoře, Košicích, Mnichově, Hamburku, Istanbulu, 
Ankaře, Madridu, Bilbau nebo americkém Newportu ale také 
na mnoha místech milované České republiky, kam se stále 
raději vrací. Umělci zahrají koncert věnovaný Leoši Janáčkovi, 
Ludwigu van Beethovenovi a Milanu Kunderovi jako hold geni-
álním tvůrcům třech epoch západoevropské kultury. 



MNICHOVO HRADIŠTĚ

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO

Cena předplatného činí 800 Kč, přihlášky jsou k dispozici 
v KLUBu Mnichovo Hradiště. 

Stávajícím předplatitelům garantujeme současná místa do 
31. května 2018. Zaplatit je možné hotově v kanceláři divadla 
nebo po domluvě na účet č. 115-6974100277/0100.

Abonentní karta je přenosná. V případě, že Vám některý z po-
řadů časově nevyhovuje, je možné poskytnout abonentku na 
daný večer někomu jinému.

Více informací na: divadlo@klubmh.cz nebo 607 015 300

Změna programu vyhrazena.

Pořadatel: 
KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01
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