Tři koncerty dávají nahlédnout do programu Dvořákovy Prahy 2023
P r a h a (22. listopadu 2022) – Nabídkou tří koncertů z příštího ročníku festivalu zahájila Dvořákova
Praha tradiční vánoční předprodej vstupenek. Ve výběru pořadatelů se ocitl orchestr Tonhalle
Zurich, dirigent Paavo Järvi a klavírista Ivo Kahánek (8. září), Česká filharmonie, dirigent Tomáš
Netopil a klavírista Boris Giltburg (19. září) a londýnský Belcea Quartet (21. září).
Paavo Järvi, slavný pokračovatel dirigentské dynastie a jeden z nejžádanějších dirigentů současnosti,
se na Dvořákovu Prahu vrací po 14 letech, tentokrát se „svým“ orchestrem Tonhalle Zürich a klavíristou
Ivem Kahánkem. Ve čtvrtek 8. září v Rudolfinu v jejich podání zazní Beethovenův Klavírní koncert č. 3 c
moll a poté Symfonie č. 9 Antona Brucknera.
Po famózním debutovém recitálu v roce 2019 a úspěšném kurátorství Komorní řady v roce 2021 se
v nové umělecké roli sólisty festivalového rezidenčního orchestru České filharmonie na Dvořákovu
Prahu vrátí také klavírista Boris Giltburg. Pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta orchestru
Tomáše Netopila připomene 150. výročí narození geniálního skladatele Sergeje Rachmaninova
interpretací jeho Třetího klavírního koncertu. Určitým kontrastem k Rachmaninovovi bude uvedení
Symfonie č. 3 Američana Aarona Coplanda, jež zazní ve druhé části večera.
Komorní hudbu ve vánoční nabídce zastupuje londýnský Belcea Quartet. V rámci řady Dvořák
Collection se bude podílet na pokračování kompletního provedení Dvořákových smyčcových kvartetů,
a to interpretací skladatelova v pořadí devátého kvartetu nazývaného „Slovanský“. Následně pak
soubor spojí své síly s výjimečným klavíristou Bertrandem Chamayou, aby společně nechali rozeznít
tóny Klavírního kvintetu Césara Francka.
„Zahraniční orchestr, Česká filharmonie a Dvořák Collection, propojování českých muzikantů a těles
s těmi zahraničními – koncerty jsme vybírali tak, aby co nejlépe reprezentovaly tradiční osy
festivalového programu,“ uvedl ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha se uskuteční 7.–25. září 2023. Program celého
šestnáctého ročníku bude zveřejněn v březnu 2023. „V tuhle chvíli mohu jen naznačit, že v září se na
Dvořákovu Prahu vrátí řada umělců, kteří zdejší publikum nadchli v uplynulých ročnících. Spolu s námi
si připomenou jedno výročí, významné i z pohledu života a díla Antonína Dvořáka. Navíc chystáme dvě
mimořádné události nejen kulturního, ale i společenského charakteru,“ doplňuje Jan Simon.
Předprodej vstupenek byl zahájen 22. listopadu 2022 na webových stránkách
www.dvorakovapraha.cz.

PROGRAM KONCERTŮ:
8/9 2023
Rudolfinum, Dvořákova síň
TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
PAAVO JÄRVI dirigent
IVO KAHÁNEK klavír

Ludwig van Beethoven: Klavírní koncert č. 3 c moll, op. 37
***
Anton Bruckner: Symfonie č. 9 d moll, WAB 109

19/9 2023
Rudolfinum, Dvořákova síň
ČESKÁ FILHARMONIE
TOMÁŠ NETOPIL dirigent
BORIS GILTBURG klavír

Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 3 d moll, op. 30
***
Aaron Copland: Symfonie č. 3

21/9 2023
Rudolfinum, Dvořákova síň
BELCEA QUARTET
Corina Belcea housle
Axel Schacher housle
Krzysztof Chorzelski viola
Antoine Lederlin violoncello
BERTRAND CHAMAYOU klavír

Franz Schubert: Smyčcový kvartet č. 10 Es dur, D. 87
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 10 Es dur, op. 51, B. 92 „Slovanský“
***
César Franck: Klavírní kvintet f moll, op. 14
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  generální
mediální partner  Česká televize  hlavní mediální partneři  Český rozhlas, PRÁVO  partneři festivalu  Sazka, Mind2FLO
 oficiální vozy festivalu  BMW Renocar, Mini Renocar  mediální partneři  Harmonie, Klasika Plus, Classic Praha  ve
spolupráci  Národní muzeum, Národní galerie Praha, HAMU, Česká filharmonie, Národní divadlo, ČVUT 
Dvořákova Praha se uskuteční 7.–25. 9. 2023. Více na www.dvorakovapraha.cz.

