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čt 17/9, 19:00 hod.
Hustopeče

kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Koncert hejtmana Jihomoravského kraje

Jaroslav Rouček
barokní trubka

Pavel Černý
varhany

Mezi Temží a Moravou

Festival se koná 
za finanční podpory

Koncert hejtmana Jihomoravského 
kraje je podporován společností
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program

Mezi Temží a Moravou

Seina
Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Ouverture
(z: Te Deum, H 146)

Salzach
Georg Muffat (1653–1704)
Toccata prima
(Apparatus musico-organisticus)

Morava
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)
Sonata IV pro trubku a varhany
(Sonatae tam aris quam aulis servientes)

Vltava
Johann Caspar Kerll (1627–1693)
Capriccio sopra il cucu
(1. verze, datovaná 17. července 1679 v Praze)
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Ohře
Johann Caspar Ferdinand Fischer (cca 1670–1746)
Passacaglia
(Musikalisches Parnassus, Suita „Uranie”)

Bílý Halštrov
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Jesu bleibet meine Freude, BWV 147

Gera
Johann Sebastian Bach
Toccata a fuga d moll, BWV 565

Temže
Georg Fridrich Händel (1685–1759)
Suita z Vodní hudby, HWV 348
Ouverture – Gigue – Aire – Marsch (Bourée) – Marsch
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Vážení posluchači,

dovolte několik slov, která osvětlí skryté souvislosti dnešního programu. 

Domov, to kouzelné slovo mnoha významů, v sobě obsahuje i krajinu 
a vodstvo, které krajinu spojuje – řeky. O někom se říká, že je křtěn tou či onou 
řekou, a tím se myslí, že má určitý charakter vyjadřující náturu lidí tam žijících. 
Nemůže to platit i o hudbě? I hudba může mít svůj domov, a navíc se může 
navzájem ovlivňovat stejně, jako řeky proplétají celý náš „domovský“ světadíl. 

Když jsme s Jaroslavem Roučkem uvažovali, které nejkrásnější a nejslav-
nostnější skladby pro dnešní program vybereme, byla Händelova Suita z Vodní 
hudby, kdysi provozované na Temži v Londýně, jedna z prvních na řadě. Proto se 
dnes večer budeme pohybovat na vodách. Jak ovšem souvisí Georg Friedrich 
Händel s naším domovem, Moravou, potažmo Čechami? Více, než by se zdálo! 

Osobnostmi, které reprezentují Moravu a Čechy a od nichž se rozbíhají nitky 
k ostatním skladatelům dnešního programu, jsou Heinrich Ignaz Franz Biber 
a Johann Caspar Ferdinand Fischer. Biber, geniální houslista a skladatel, se 
narodil ve Stráži pod Ralskem v severních Čechách a především byl prvním 
houslistou zámecké kapely v Kroměříži. Z tamějšího archivu plného hudebních 
pokladů pochází také jeho skvělá Sonata IV pro trubku. S Kroměříží rovněž souvisí 
velmi významný skladatel a varhaník Georg Muffat. Při svém pobytu v Praze 
v roce 1677 složil houslovou sonátu, se kterou se neúspěšně ucházel o místo 
v biskupské kroměřížské kapele. Jeho studia v Paříži se nabízejí jako asociace 
k Charpentierovi. Nemůže snad být lepšího začátku koncertu, než je jeho slavná 
Ouvertura k dílu Te Deum. Johann Caspar Kerll působil hlavně ve Vídni, kdysi 
hlavním městě císařství, jeho hudební žert Capriccio sopra il cucu je však křtěn 
pražskou Vltavou a víme i na den přesně, kdy k onomu křtu došlo: 17. 7. 1679. 
Rodákem z Krásna na Karlovarsku a kapelníkem v Ostrově nad Ohří a Rastattu 
byl Johann Caspar Ferdinand Fischer, nazývaný „bádenským Bachem“. Tento 
z dnešního pohledu nenápadný skladatel, pro některé však zásadní inspirátor, 
uvedl do německé hudby francouzský vliv a z jeho díla přejímali nejednu 
novátorskou myšlenku i samotný Johann Sebastian Bach či Georg Friedrich 
Händel. O to víc důvodů ozdobit dnešní program i jejich vrcholnými skladbami. 

Pavel Černý
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Jaroslav Rouček studoval hru na trubku na teplické a na pražské konzervatoři. 
Ve studiích pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě 
profesorů Vladimíra Rejlka a Václava Junka. Při studiu na AMU absolvoval stáž na 
utrechtské konzervatoři. Po absolutoriu hudební fakulty AMU studoval barokní 
trubku na Sweelinckově akademii v Amsterdamu ve třídě Friedemanna Immera. 
V letech 1994–2007 byl členem Pražské komorní filharmonie. Se souborem 
Musica Florea natočil tři CD pro vydavatelství Studio Matouš s trumpetovými 
sonátami P. J. Vejvanovského, H. I. F. Bibera, J. H. Schmelzera a jiných tzv. 
kroměřížských autorů. V roce 2001 získal 2. cenu a titul laureáta v Bad Säckingenu 
(2. Internationaler Altenburg-Wettbewerb für Barocktrompetensolisten). V roce 
2002 získal 2. cenu a titul laureáta v Halle (6. Internationaler Händel Wettbewerb) 
v oboru barokní trubka. Jako sólista na barokní trubku trvale spolupracuje 
s mnoha barokními ansámbly, jako jsou např. Freiburger Barockorchester, 
Akademie für Alte Musik Berlin, Cantus Köln, Anima Eterna, Concerto Köln, 
Musica Florea či Collegium 1704.

Od roku 2008 je pedagogem HAMU, kde také absolvoval doktorandské 
studium. V roce 2018 byl jmenován docentem.
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Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské 
konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. 
Kromě předních domácích podií (Pražské jaro, FOK, Česká filharmonie, 
Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní 
slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival ad.) účinkoval v různých 
zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a na Kubě. Na AMU v Praze a JAMU 
v Brně přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii a zasedá jako člen 
soutěžních porot.

Vítěz varhanních soutěží v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru 
(1994) natáčí doma i v zahraničí ceněná CD a rovněž pro rozhlas a televizi. Je 
tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje 
na přenosném varhanním positivu neznámého českého mistra 18. století, který 
sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí. Je uměleckým ředitelem 
mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící. Jako organolog pracuje 
v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, nyní 
např. pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta v Praze. Publikuje odborné 
články a propaguje historické nástroje v ČR.
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Pozvánka:

Program:
Jan Facilis Boleslavský, Josef Ferdinand Norbert Seger, Jan Campanus 

Vodňanský, Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Johann Kaspar Ferdinand 
Fischer, Samuel Capricornus

Duchovní koncerty hudby 17. století jsou studnicí čistoty, jasu a oddanosti. 
Zlomené srdce se zacelí, tajné touhy se naplní, osvobození je na obzoru, kdo 
sázel slzy, sklízí květy. Mladé hlasy a mladý varhaník v kombinaci s jednoduchou 
a zároveň rafinovanou hudbou pod vedením dirigentky, která prožívá každé 
slovo, každý tón. Zkrátka: léčivá hudba…

st 30/9, 19:00 hod.
Valtice

zámecká kaple

Czech  
Ensemble  
Baroque  
Quintet

Pavla Radostová
Tereza Válková
Martin Ptáček
Jakub Kubín
Jiří Miroslav  
Procházka
Peter Loydl, 
Marek Čermák

varhany



Magdalena Kožená  
mezzosoprán

La Cetra
Andrea Marcon 
dirigent

Festival 
CONCENTUS MORAVIAE
závěrečný koncert
29/10 2020 Brno
Besední dům, 1900

vstupenky a více informací na

festivalcm.cz

za finanční podpory hlavní mediální partner ve spolupráci partner mediální partneřimecenáš


