
 

Dvořákova Praha zve zítra do katedrály na staré mistry i 
soudobého Johna Tavenera 
 
V Praze 19. září 2016 – Zítra 20. září zamíří festival Dvořákova Praha na Pražský hrad, kde 
v katedrále svatého Víta na tradičním koncertu duchovní hudby od 20.00 hod. vystoupí přední 
britský ansámbl Tallis Scholars a náš Martinů Voices. Genius loci Svatovítského chrámu, renesanční 
mistři v konfrontaci se současnou hudbou a unikátní spojení dvou skvělých vokálních ansámblů 
budou zárukou mimořádného, nejen posluchačského zážitku. Koncert bude v přímém přenosu 
vysílán Českým rozhlasem Vltava. 
 
Vystupující britský soubor Tallis Scholars patří mezi absolutní špičku v oblasti interpretace renesanční 
vokální polyfonie. Byl založen roku 1973 dirigentem Petrem Phillipsem a od počátku své existence je 
vysoce hodnocen pro svůj osobitý zvuk a dokonalou práci s lidským hlasem. Je mnohonásobným 
držitelem prestižního ocenění časopisu Gramophone a dále byl například vybrán pro slavnostní 
koncert při otevření zrekonstruované Sixtinské kaple ve Vatikánu roku 1994. Tallis Scholars své síly na 
Dvořákově Praze spojí s našimi Martinů Voices pod vedením zkušeného Lukáše Vasilka, Kvartetem 
Martinů a přední sopranistkou Marií Fajtovou, aby vedle sebe nechali zaznít hudbu anglických a 
evropských renesančních mistrů Thomase Tallise, Josquina des Preze a Williama Byrda a díla autora 
20. a 21. století Johna Tavenera.  

John Tavener, jehož život se uzavřel před třemi roky, je všeobecně považován za jednoho 
z nejvýznamnějších tvůrců své generace a bývá řazen po bok autorů jako Henryk Górecki či Arvo Pärt. 
Ve své tvorbě vždy inklinoval k duchovní tematice. 

Koncert se koná pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.  

Informace o předprodeji vstupenek a programu festivalu Dvořákova Praha jsou k dispozici na 
www.dvorakovapraha.cz. 
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Festival Dvořákova Praha se koná pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR, a Adriany Krnáčové, primátorky hl. 
města Prahy. 
Generální partner: investiční skupina KKCG 
Za podpory: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR 
 
Hlavní partneři: Sazka, KIKA 
Partneři koncertů: DaDa, Cemio, Fast Forward, Lékárny Magistra, LED multimédia, S.E.N. 
Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, mediální skupina Mafra  
Mediální partneři: Opera Plus, Harmonie, Classic Praha, Forbes Česko, Lidové noviny, Reporter, Literární noviny, Týdeník 
Rozhlas, Expres FM, Prager Zeitung, Scéna.cz, Expats.cz 
Oficiální vůz: BMW  
Neziskový partner: Nadace Proměny 
Speciální poděkování: Česká filharmonie, Městská část Prahy 1, Národní galerie v Praze, Národní muzeum – Muzeum 
Antonína Dvořáka, Společnost Antonína Dvořáka, Správa Pražského hradu, 
 
 

Kontakt pro média:  
Silvie Marková, Lucie Čunderliková 
public relations 
e-mail: press@dvorakovapraha.cz 
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