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Studentský orchestr na Dvořákově Praze zahraje světovou premiéru 
P r a h a (13. září 2021) – Pod názvem Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy vystoupí v úterý 14. září 
na festivalu Dvořákova Praha studentský smyčcový orchestr. Pod vedením dirigenta Tomáše 
Netopila zazní Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 C dur Josefa Haydna, v němž se představí 
skvělý arménský sólista Narek Hakhnazaryan, kterého již publikum Dvořákovy Prahy zná z jeho 
provedení Dvořákova Violoncellového koncertu na zahájení festivalu v roce 2014. V druhé části 
večera orchestr přednese Čajkovského Serenádu pro smyčce C dur. Návštěvníky koncertu čeká i 
jedna festivalová, a vlastně i světová premiéra, kompozice Lukáše Sommera Dvořák Airlines, kterou 
autor napsal speciálně na objednávku festivalu. 
 
„Skladba Dvořák Airlines je velice zajímavá, je to takové spojení dvořákovských citací s osobitým 
hudebním jazykem Lukáše Sommera. A pro účel mladého orchestru je ta skladba příznačná, protože je 
velice živá, hlavně druhá věta je rytmicky bohatá a využívá mladickou energii, kterou právě tento 
orchestr má,“ říká o skladbě Dvořák Airlines pro smyčcový orchestr dirigent Tomáš Netopil. 

Orchestr Mladých filharmoniků Dvořákovy Prahy se zformoval z frekventantů Letní hudební akademie 
Kroměříž, jejíž je právě dirigent Tomáš Netopil zakladatelem. Od 11. září pokračuje orchestrální 
akademie pod Netopilovým vedením v Praze, aby 14. září ve 20 hodin vystoupili její frekventanti jako 
Mladí filharmonici před festivalovým publikum ve Dvořákově síni. 

 
Kontakt pro média 
Markéta Voráčová, PR a tiskový servis 
E: press@dvorakovapraha.cz 
M: +420 724 542 784 

 
O festivalu 
Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je podnikatel a 
filantrop Karel Komárek. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme všem 
dalším partnerům a mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy a interprety 
klasické hudby. 

 
hlavní mecenáš  Karel Komárek Family Foundation  za podpory  Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha  hlavní 
partner  Sazka  partneři koncertů  KKCG Real Estate, MND  generální mediální partner  Česká televize  hlavní 
mediální partneři  PRÁVO, Český rozhlas  mediální partneři  Harmonie, Klasika Plus, Týdeník Rozhlas, Novinky.cz, Classic 
Praha  oficiální vůz  BMW Renocar, Mini Renocar  speciální poděkování  Česká filharmonie, Hudební a taneční fakulta 
Akademie múzických umění v Praze, Národní galerie v Praze, Arcibiskupství pražské, Správa Pražského hradu, OSA  

 
Dvořákova Praha se koná 6.–24. 9. 2021. Více na www.dvorakovapraha.cz. 


