
 

Dvořákova Praha zítra vyvrcholí Novosvětskou v podání 

České filharmonie  
 

V Praze 22. září 2015 – Festival Dvořákova Praha zítra 23. září v Rudolfinu slavnostně zakončí Česká 

filharmonie v čele s dirigentskou hvězdou Semjonem Byčkovem. Poslední tóny osmého ročníku 

festivalu patří vrcholným dílům světové hudby: ikonické deváté Symfonii Z Nového světa Antonína 

Dvořáka, která festival Dvořákova Praha 2015 tradičně uzavře, i mistrovské Patetické symfonii Petra 

Iljiče Čajkovského v první části koncertu.  

 

Česká filharmonie od prvního ročníku Dvořákovy Prahy zastává post rezidenčního orchestru. 

V letošním roce zazněly v jejím podání hned tři Dvořákovy symfonie: 2., 4. a 6., přičemž 8. symfonii 

v Praze uvedl curyšský Tonhalle Orchester, dokonce se sólistou první časti koncertu Gautierem 

Capuconem, který zaskočil ve skupině violoncell přímo v orchestru. České filharmonii patřil 

společně s hvězdným violoncellistou Yo-Yo Mou zahajovací koncert festivalu, na kterém uchvátili 

publikum provedením Dvořákova violoncellového Koncertu h moll. „Jsme hrdým nositelem jména 

našeho největšího skladatele a naším cílem je prezentovat nejen ty nejznámější díla, ale skladby 

méně uváděné. Festival byl velkolepou oslavou české hudby, a jsem rád, že v mezinárodní 

konkurenci světových orchestrů a dirigentů můžeme být hrdí na výkony České filharmonie,“ dodává 

umělecký ředitel festivalu Marek Vrabec.   

 

Ruský dirigent Semjon Byčkov, který patří mezi současnou dirigentskou špičku a jedním 

z nejvyhledávanějších dirigentů, se s Českou filharmonií nesetkává poprvé. Aktuálně společně 

připravují kompletních nahrávku Čajkovského symfonií. O to intenzivnější zážitek společně 

nabídnou v druhé půli závěrečného večera svým posluchačům. Více informací na 

www.dvorakovapraha.cz. 

 

V průběhu necelých tří festivalových týdnů uvedl festival Dvořákova Praha na dvacet koncertů, na 

kterých vystoupilo téměř 800 hudebníků z různých koutů světa, a přilákal téměř 15 000 posluchačů. 

Největší zájem publika vyvolaly zahajovací i závěrečný koncert festivalu, vystoupení houslisty Davida 

Garretta i koncert věnovaný dílu Arvo Pärta v podání Estonského komorního filharmonického sboru a 

Symfonického orchestru Českého rozhlasu, které byly dlouho před začátkem festivalu zcela vyprodány. 

Velkou pozornost vzbudila v letošním roce Komorní řada pod kuratelou klavíristy Ivo Kahánka. 

Káhánkův sólový recitál či koncerty Emerson String Quartet a domácího Lobkowicz Tria ocenilo 

publikum rovněž ve vyprodaných sálech. 

 

Slavnostní zahajovací koncert zprostředkovala svým divákům i Česká televize. Přímý přenos na ČT art 

si našlo celkem 113 tisíc diváků. Velké pozornosti se těšila v první den festivalu i venkovní scéna na 

Václavském náměstí s přenosem zahajovacího koncertu a s retrospektivou uplynulých ročníků 

Dvořákovy Prahy. Velké pozornosti se těšil i přímý přenos Českého rozhlasu Vltava z koncertu děl Arvo 

Pärta v katedrále sv. Víta. 

 

U příležitosti osmého ročníku festival byla udělena i Cena Antonín Dvořáka, jejímž laureátem se stal 
Yo-Yo Ma. Na včerejším koncertě byl naopak oceněn samotný festival. Z rukou Kardinála Dominika 



 

Duky převzal v Katedrále sv. Víta filantrop a spoluzakladatel festivalu Karel Komárek nejvyšší církevní 
vyznamenání zlatou Svatovojtěšskou medaili. 
 

Festival Dvořákova Praha by nebylo možné realizovat bez podpory generálního partnera investiční 

skupiny KKCG, Ministerstva kultury a hlavního města Prahy. 

 
 
Festival Dvořákova Praha se koná pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR, a Adriany Krnáčové, primátorky hl. 
města Prahy. Uměleckým ředitelem festivalu je Marek Vrabec. 
 
Generální partner: investiční skupina KKCG 
Za podpory: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR 
 
Hlavní partneři: Sazka, KIKA 
Partneři koncertů: MND, marketingová agentura S.E.N., LED Multimedia, Czech Promotion 
Generální mediální partner: Česká televize 
Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, MF DNES, iDNES.cz 
Odborní mediální partneři: Opera Plus, Harmonie, Classic Praha 
Mediální partneři: Forbes Česko, Reportér, Lidové noviny, Literární noviny, Dotyk, Týdeník Rozhlas, Expres FM 
Oficiální vůz: BMW CarTec Praha 
Partner venkovní scény: d-PROG 
Speciální poděkování: Česká filharmonie, Národní galerie v Praze, Městská část Praha 1, Národní muzeum – Muzeum 
Antonína Dvořáka, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, Správa Pražského hradu, HAMU, OSA 
Dodavatelé: Centr Group, GTS ALIVE, Franck Provost, Impromat, KPMG, Machart PIANA, Mary Kay, Soline, Šafář & Partners – 
advokátní kancelář, The Emblem, Yamaha 
Partner Ceny Antonína Dvořáka: sklárna MOSER 
Neziskový partner: Nadace Proměny 
 
 

Kontakt pro média:  

Silvie Marková, Lucie Čunderliková 

public relations 

e-mail: press@dvorakovapraha.cz 
tel.: 604 748 699, 733 538 889 

tel.: +420 272 657 121  

www.dvorakovapraha.cz 

 

mailto:press@dvorakovapraha.cz
http://www.dvorakovapraha.cz/

