4–20/9/2020
Dvořákova Praha zahajuje vánoční předprodej
P r a h a (4. 11. 2019) – Dva koncerty sezony 2020 nabízí od dnešního dne festival Dvořákova Praha ve
vánočním předprodeji. Vybrané festivalové večery přinesou například Dvořákovu Novosvětskou
symfonii nebo Beethovenovu Devátou s Ódou na radost. V nabídce jsou také dárkové poukázky
v hodnotě 250 – 1500 Kč nebo možnost rezervace vlastního místa v koncertním sále.
Už se stalo zvykem, že festival Dvořákova Praha vybírá z programu nadcházejícího ročníku koncert, který
svým příznivcům nabídne s předstihem ve vánočním předprodeji. Pro letošní nadílku vybrali pořadatelé
festivalu koncerty hned dva. Tím prvním bude v pátek 4. září 2020 Dvořákova Praha slavnostně zahájena.
Erbovní díla Antonína Dvořáka, Novosvětskou symfonii a Violoncellový koncertem h moll, provede
rezidenční orchestr Česká filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Semyona Bychkova. V sólovém
partu se představí oceňovaný německý violoncellista mladší generace Maximilian Hornung.
Druhým koncertem v nabídce festival programově připomene výročí 250 let od narození dalšího
hudebního génia Ludwiga van Beethovena. Jeho vrcholnou Symfonii č. 9 d moll „S Ódou na radost“ bude
v neděli 13. září 2020 řídit v Rudolfinu Tomáš Netopil. Právě pod jeho uměleckým vedením se publiku
poprvé představí Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy, těleso vzniklé převážně z absolventů Letní hudební
akademie v Kroměříži. K mladým umělcům se připojí Český filharmonický sbor Brno Petra Fialy a sólisté
Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Petr Nekoranec a Jan Martiník.
Ve vánoční nabídce Dvořákovy Prahy najdou zájemci také dárkové poukázky v hodnotě 250, 500, 1000
a 1500 Kč. Méně tradičním dárkem může být například adopce osobního festivalového místa, členství
v Klubu přátel Dvořákovy Prahy nebo předplatné festivalového Magazínu.
Vstupenky, dárkové poukázky a další dárky od Dvořákovy Prahy jsou v prodeji na
www.dvorakovapraha.cz.
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O festivalu
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního genia 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 mecenáš Karel Komárek. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury České republiky 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
Dvořákova Praha se uskuteční 4.–20. 9. 2020. Více na www.dvorakovapraha.cz.

