
 

 

Dvořákova Praha nabízí v srdci Evropy velkolepou oratorní a 

kantátovou tvorbu Antonína Dvořáka v exkluzivním podání 

V Praze 29. května 2017 – Dvořákova Praha, jeden z nejprestižnějších hudebních festivalů v Česku, 

již po 10 let zve zahraniční i české špičkové umělce, aby vzdali hold jednomu z největších skladatelů 

všech dob, Antonínu Dvořákovi. Dominantou letošního festivalu, který proběhne od 7. do 23. září, 

je programová řada Dvořák Collection. Ta letos a v roce 2018 nabídne vrcholné kantáty a oratoria, 

tedy díla, v nichž se spojuje síla mnohačetného lidského hlasu se zvukem velkého orchestru a 

sólistů. Zazní slavné tituly, jako jsou Stabat Mater, Requiem či Te Deum, ale i málo slýchané opusy 

jako např. Hymnus Dědicové Bílé Hory nebo kantáta Americký prapor. Festival postupně 

představuje dílo Antonína Dvořáka v celé jeho šíři a navazuje tak na uvedení Dvořákových 

symfoniích a symfonických básních či ostře sledované novodobé premiéry Dvořákovy první opery 

Alfred v předchozích letech. Více informací na www.dvorakovapraha.cz. 

 

Vrcholné Dvořákovo Stabat Mater slavnostně otevře festival 7. září v Rudolfinu, a to v mimořádném 

provedení. Vystoupí operní pěvci, které spojuje Metropolitní opera i další nejvýznamnější světové 

operní domy a pódia: lotyšská sopranistka Kristine Opolais, slovenská mezzosopranistka Jana 

Kurucová, polský tenorista Piotr Beczala a německý basista René Pape. Doprovodí je Český 

filharmonický sbor Brno a PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela 

Villauma.  

 

Vrcholným zážitkem jistě bude 13. a 14. září provedení Dvořákova Requiem v opět mimořádném 

pěveckém obsazení charismatickou sopranistkou Ailyn Pérez, nizozemskou mezzosopranistkou 

Christianne Stotijn, americkým tenoristou Michaelem Spyresem a českým basistou světového 

renomé Janem Martiníkem. Sólisty doprovodí Česká filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem a 

Pražský filharmonický sbor. Dvořákovskou kolekci letos ozdobí také závěrečný koncert festivalu 23. 

září. Pod taktovkou Tomáše Netopila se Vídeňští symfonikové, Pražský filharmonický sbor, Simona 

Šaturová a Adam Plachetka ujmou famózního Dvořákova Te Deum. „Uvedení všech Dvořákových děl 

kantátových a oratorních by bylo samo o sobě počinem – dosud jsme tento soubor děl obcházeli 

uctivým obloukem. Význam a ambice našeho provedení potvrzuje i zájem renomovaného 

vydavatelství Decca o nahrávku provedení Dvořákova Requiem,“ vysvětluje umělecký ředitel Marek 

Vrabec. 

 

 „Sběratelskou“ edici Dvořák Collection doplní v průběhu dalších festivalových koncertů Hymnus z 

básně „Dědicové Bílé hory“ a Slavnostní zpěv.  

 

Antonín Dvořák byl jedním z nevětších géniů nejen české, ale i světové hudební historie. Muž, který 

dokázal ve své tvorbě geniálně spojit pevné zakotvení v české národní kultuře, s vnímavostí ke všemu 

novému a zajímavému, co se dělo ve světě. Skladatel, jehož nadčasovou hudbu milují jeho krajané i 

Evropané, za svého jej považuje Amerika a stejně silný vztah k němu mají v Japonsku, Číně či Austrálii. 

Jeho Novosvětská je jednou z nejhranějších skladeb historie. Dvořákova Praha zve na jeho 



nesmrtelná díla v tom nejlepším podání do města, které mu bylo domovem po větší  část života a 

jehož genius loci je v jeho díle rovněž skryto. 

 

 

Dvořákova Praha  
umělecký ředitel Marek Vrabec 

 
Festival Dvořákova Praha se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. města Prahy. Záštitu nad zahajovacím 

koncertem převzal Daniel Herman, ministr kultury České republiky. Festivalová Dvořák Collection se chlubí záštitou 

kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského. 

 

Generální partner: investiční skupina KKCG 

Za podpory: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR 

 

Hlavní partner: Sazka 

Partneři programových řad a koncertů: KKCG real estate, CzechPromotion 

Generální mediální partner: Česká televize 

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, mediální skupina Mafra  

Mediální partneři: Opera Plus, Harmonie, Classic Praha, Forbes Česko, Lidové noviny, Reporter, Literární noviny, Týdeník 

Rozhlas, Prague Events Calendar, Expres FM 

Oficiální vůz: BMW  

Neziskový partner: Nadace Proměny 

Speciální poděkování: Česká filharmonie, Národní galerie v Praze, Společnost Antonína Dvořáka 
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Silvie Marková, Lucie Čunderliková 
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e-mail: press@dvorakovapraha.cz 
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