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Dnes začíná série koncertů Dvořákova Praha na Bořislavce
P r a h a (13. září 2022) – Letošní ročník festivalu zařadil do nabídky novou programovou řadu
Dvořákova Praha na Bořislavce, která se z velké části zaměřuje na nastupující generaci interpretů.
Všechny čtyři zhruba hodinové koncerty této řady se uskuteční ve foyer budovy Bořislavka Centrum
a budou mít podobu soirée, tedy méně formálních vystoupení se začátkem v 17.30 hodin.
Bořislavka Centrum je sídlem nadace Karel Komárek Family Foundation a připravované koncerty tak
podtrhnou propojení festivalu Dvořákova Praha s jeho největším mecenášem. „Také program této
řady vyjadřuje sounáležitost festivalu s nadační filozofií, neboť se věnuje převážně mladým
muzikantům,“ uvádí ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý. „Koncerty kladou
menší důraz na formálnost, ale chtějí nabídnout hudební zážitek všem, kteří v okolí Bořislavky žijí nebo
pracují,“ doplňuje Luboš Veselý.
„Vstupné na všechny čtyři vystoupení je dobrovolné a výtěžek z něj slouží na podporu mladých
talentovaných umělců, kteří jsou stipendisty nadace Karel Komárek Family Foundation. Jejich
podporou tak nadace přispívá k rozvoji pedagogického odkazu Antonína Dvořáka,“ upřesňuje ředitel
Dvořákovy Prahy Jan Simon.
Sérii čtyř podvečerních koncertů zahájí v úterý 13. září vystoupení multižánrového Epoque Quartetu,
který divákům nabídne energický hudební mix od swingu po argentinské tango.
Vítězové loňské komorní kategorie soutěže Concertino Praga, smyčcové duo Mráček–Pěruška
společně s klavíristkou Veronikou Jaklovou přednesou ve čtvrtek 15. září svěží program složený ze
skladeb Martinů, Janáčka a Brahmse.
Na 20. září chystá Kukal Quartet nejprve jednovětý smyčcový kvartet Ondřeje Kukala, tedy otce
zakladatelky tohoto ansámblu Elišky Kukalové, po němž bude následovat oblíbený Klavírní kvintet č.
2 A dur Antonína Dvořáka. Klavírní part přednese Matouš Zukal.
Závěrečný večer na Bořislavce ve čtvrtek 22. září bude patřit učitelům a jejich žákům. Klavírista Ivo
Kahánek a houslista Jan Fišer spolu zahrají nejen jako vynikající instrumentalisté, ale přivedou s sebou
na pódium i své žákyně – klavíristku Kláru Gibišovou a houslistku Magdalenu Watzko.
Bořislavka Centrum se nachází v Praze 6, v ulici Evropská 866, přímo u stanice metra Bořislavka.
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O festivalu
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního génia a světově nejuznávanějšího českého
skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně
uznávaných orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí představit mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla
dalších světových skladatelů. Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým
podporovatelem je podnikatel a filantrop Karel Komárek prostřednictvím rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation.
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  generální mediální partner  Česká televize  hlavní mediální partneři  Český rozhlas, PRÁVO  partner
koncertu  KKCG Real Estate Group  mediální partneři  Harmonie, Klasika Plus, Novinky.cz, Radioteka.cz, Classic Praha 
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oficiální vozy festivalu  BMW Renocar, Mini Renocar  oficiální voda  Mattoni  oficiální hotely  Emblem Hotel, Mandarin
Oriental Prague  speciální poděkování  Česká filharmonie, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
 ve spolupráci  Institut umění – Divadelní ústav, Národní muzeum, Národní galerie v Praze, MČ Praha 1  partneři
programové řady Dvořákova Praha na Bořislavce  KKCG, Karel Komárek Family Foundation, Petrof  za laskavé podpory
 Prague City Tourism, Česká centra, Prague British International School, OSA, Franck Provost, Hostesky.cz, Ricoh, Šafář &
Partners, PWC 
15. ročník MHF Dvořákova Praha je součástí projektu Evropský rok mládeže 2022 vyhlášeného Evropskou unií.
Dvořákova Praha se uskuteční 8.–25. 9. 2022. Více na www.dvorakovapraha.cz.

