
 

Z Prahy do Nového světa a pak na Měsíc: Rodinný den 
Dvořákovy Prahy 
 
V Praze 25. července 2016 – V sobotu 17. září láká festival Dvořákova Praha rodiče a děti na Rodinný den plný 
hudebního i výtvarného tvoření. Prostory pražského Rudolfina a náměstí Jana Palacha v tento den zaplní 
malí i velcí návštěvníci, kteří zažijí putování vesmírem na Měsíc s Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka 
v podobě hravých workshopů, dva koncerty pod širým nebem nebo dávku poctivého showmanství 
fenomenální dvojice hudebních komiků, dua Igudesman & Joo.  
 
„První reakce dětí na svět klasiky jsou zpravidla velmi spontánní a mnohé překvapí jejich hluboké vnímání i 

ryzí nadšení. Rodinný den tradičně pořádáme s cílem přivést do prostředí tzv. klasické hudby dětského 

diváka, upoutat jeho pozornost a ukázat, co všechno Antonín Dvořák dokázal,“ říká Marek Vrabec, umělecký 

ředitel festivalu Dvořákova Praha. 

Součástí Rodinného dne je ovšem také Dvořákovské Matiné - koncert v sobotu od jedenácté hodiny dopolední, 
které letos představí Dvořákovu Novosvětskou v netradičním provedení na dobové nástroje světově 
uznávaného belgického orchestru Anima Eterna Brugge. Dirigent Jos van Immerseel  současně osvětlí divákům 
odlišnosti ve zvuku dobových a moderních nástrojů.  
 
Schody Rudolfina se po obědě promění v jeviště pod širým nebem, na kterém vystoupí Jazz Band složený 
ze členů České filharmonie. Filharmonický jazzband zahraje Dvořákovy melodie v jazzové úpravě a ukáže, že 
Dvořák a jazz k sobě mají blíže, než se na první pohled zdá. Velmi netradičně pouze v podání saxofonů zazní 
hudba Antonína Dvořáka i na druhém z open air koncertů. Slovanský tanec c moll zahraje studentský orchestr 
Příliš mnoho saxofonů, který diváky v rámci svého koncertu potěší i populárními skladbami Jaroslava Ježka či 
George Gershwina.   
 
 
Jako vrchol Rodinného dne pořadatelé pozvali fenomenální duo instrumentalistů a komiků Igudesman & Joo, 

kteří se na festival vrací po dvou letech. Lze očekávat, že Dvořákova síň Rudolfina opět zažije pro ni nezvyklé 

výbuchy smíchu, byť tentokrát "na účet Mozarta".  

V průběhu celého odpoledne budou děti v prostorách Rudolfina pod vedením lektorů putovat vesmírem na 

Měsíc v rámci čtyř hudebních a výtvarně-dramatických dílen, ve kterých se detailněji seznámí s Dvořákovou 

nejslavnější symfonií „Z Nového světa“. 

Program Rodinného dne je pro návštěvníky zdarma s výjimkou koncertu Anima Eterna od 11.00 a dua 
Igudesman & Joo od 17.00 ve Dvořákově síni Rudolfina.  Na tyto koncerty lze vstupenky zakoupit online na 
www.dvorakovapraha.cz, nebo v pokladně Rudolfina. 

 

PROGRAM RODINNÉHO DNE: 

Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel (DVOŘÁK MATINÉ) 
11.00, Rudolfinum, Dvořákova síň 
 
Open Air: Jazz Band České filharmonie  
13.30, Rudolfinum, schody 
 
Hudební a výtvarně-dramatické dílny pro děti: Výprava s Novosvětskou na Měsíc 
13.30 – 16.45, Rudolfinum 
 
Open Air: Příliš mnoho saxofonů 

http://www.dvorakovapraha.cz/


15.00 - 15.30, Rudolfinum, schody 
 
Igudesman & Joo: A nyní Mozart!  
17.00, Rudolfinum, Dvořákova síň  
 
 

Dvořákova Praha  
umělecký ředitel Marek Vrabec 

 
Festival Dvořákova Praha se koná pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR, a Adriany Krnáčové, primátorky hl. 
města Prahy. 
Generální partner: investiční skupina KKCG 
Za podpory: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR 
 
Hlavní partneři: Sazka, KIKA 
Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, mediální skupina Mafra  
Mediální partneři: Opera Plus, Harmonie, Classic Praha, Forbes Česko, Lidové noviny, Reporter, Literární noviny, Týdeník 
Rozhlas, Expres FM, Prager Zeitung, Scéna.cz, Expats.cz 
Oficiální vůz: BMW  
Neziskový partner: Nadace Proměny 
Speciální poděkování: Česká filharmonie, Národní galerie v Praze, Správa Pražského hradu, Národní muzeum – Muzeum 
Antonína Dvořáka  
Partneři koncertů: DaDa, Cemio, Fast Forward, Lékárny Magistra, LED multimédia 
 
Partneři Rodinného dne Dvořákovy Prahy 
Partner: S.E.N. 
Speciální poděkování: městská část Praha 1 

 

Kontakt pro média:  
Silvie Marková, Lucie Čunderliková 
public relations 
e-mail: press@dvorakovapraha.cz 
tel.: 604 748 699, 733 538 889 
tel.: +420 272 657 121  
www.dvorakovapraha.cz 
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