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Patnáctou Dvořákovu Prahu dnes zahájí Mnichovská filharmonie 
P r a h a (8. září 2022) – Dvě nejproslulejší skladby Antonína Dvořáka – Violoncellový koncert h moll 
a Novosvětská symfonie – tradičně zazní na dnešním zahajovacím koncertu Mezinárodního 
hudebního festivalu Dvořákova Praha. Symbolicky v den výročí skladatelova narození tak odstartuje 
patnáctý ročník festivalu, který potrvá až do 25. září. Vystoupení Mnichovských filharmoniků s 
dirigentem Myung-Whun Chungem a violoncellistou Pablem Ferrándezem bude z Dvořákovy síně 
Rudolfina od 20 hodin živě přenášet program ČT art. 

„Na zítřejší druhé vystoupení Mnichovských filharmoniků se stejnými protagonisty, kteří představí díla 
Brucknerova a Schumannova, je v tuhle chvíli možné ještě zakoupit vstupenky. Pablo Ferrández v 
Praze vzbudil velké nadšení letos v lednu, kdy zahrál s Anne-Sophií Mutter Brahmsův Dvojkoncert pro 
housle a violoncello,“ připomíná ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon. 
 
V sobotu 10. září se uskuteční Rodinný den Dvořákovy Prahy. V 10 hodin začne v Rudolfinu program 
pro předškolní a školní děti – nejprve Docela velké divadlo a představení Rusalka, poté dílny rovněž 
na téma Dvořákovy pohádkové opery. Poté následuje interaktivní koncert s projektem Timbalooloo. 
Vstup na celý dopolední blok je volný. V 17 hodin začíná v Betlémské kapli hudebně-dramatický pořad 
Dvořák cestovatel s Plzeňskou filharmonií a dirigentem Chuheiem Iwasakim, který je určený divákům 
od 8 let. 
 
Po dvou neúspěšných pokusech, kdy vystoupení orchestrů z Pittsburghu a Washingtonu zhatila 
pandemie, se pořadatelům letos konečně podařilo pozvat na festival americký orchestr. A rovnou 
ten, který deník New York Times označuje za „America’s finest one, still“ – The Cleveland Orchestra. 
V neděli 11. září zazní výběr skladeb Richarda Strausse, které pro pražský koncert připravil hudební 
ředitel a šéfdirigent Clevelandského orchestru Franz Welser-Möst. 
 
Kontakt pro média 
Markéta Voráčová 
E: press@dvorakovapraha.cz 
M: +420 724 542 784 
 
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  
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. 


