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Vydání jednoho z nejočekávanějších alb letošního roku Dobrý časy,
které připravuje na 27. dubna 2012 Václav Neckář s autorskou dvojicí
Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth, budou doprovázet čtyři speciální
koncerty.
Na koncertech doprovodí Václava
Neckáﬁe skupina muzikantÛ, kteﬁí
spolupracovali na novém albu.
Samostatnû vystoupí také Jaromír 99
a Du‰an Neuwerth.
První dva koncerty, které naÏivo
pﬁedstaví nûkteré písniãky alba
Dobr˘ ãasy, se uskuteãní ve dnech
27. a 28. kvûtna 2012 v praÏském

·vandovû divadle od 20:30 hodin,
vstupenky je moÏné zakoupit
v pokladnû ·vandova divadla nebo
objednat na jeho internetov˘ch
stránkách.
Dal‰í dva koncerty jsou naplánovány do Brna a Olomouce. V Brnû
bude místem Dobr˘ch ãasÛ klub
Fléda, kde Václav Neckáﬁ s Du‰a-

IVA BITTOVÁ &
ŠKAMPOVO KVARTETO
VYDÁVAJÍ ALBUM
MORAVA

Foto © www.bittova.com

Škampovo kvarteto vydává u Supraphonu své desáté album.
Novou nahrávkou se vrací k úspěšné spolupráci s Ivou Bittovou,
se kterou v minulosti uskutečnilo již dvě CD. Autorem většiny
skladeb na albu Morava je bývalý primárius kvarteta Pavel Fischer.
Iva Bittová ﬁíká: „Spolupráce se
·kampov˘m kvartetem mne naplÀuje zcela pozitivnû jak profesnû
tak lidsky. I po zmûnû konstelace
hudebníkÛ je to úÏasné hudební
tûleso, hledající hloubku interpretaãní kvality a zároveÀ se
nebojí vyzkou‰et nové formy
a v˘razy. KaÏdé nové pozváni
k vytvoﬁení spoleãného díla jak
ve studiu, tak na koncertech je mi
ctí a zároveÀ radostí, hudebním
svátkem, inspirací.“
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nem Neuwerthem a Jaromírem 99
vystoupí 5. ãervna. O den pozdûji
se pﬁedstaví v Moravském divadle
Olomouc.
Mimoﬁádné koncerty Dobr˘ch
ãasÛ otevﬁou sv˘m vystoupením
Jaromír 99 a Du‰an Neuwerth, kteﬁí
zahrají písniãky z repertoáru skupin Umakart, Bombers a Priessnitz.
Václava Neckáﬁe doprovodí sestava muzikantÛ, která se podílela na
vzniku nového alba: Jan Neckáﬁ,
Jaromír 99, Du‰an Neuwerth, Tomá‰
Neuwerth, Lubo‰ Malina, Lubo‰

Novotn˘ a sbor Doubravánek. O vizuální koncepci se postará VJ Clad.
Album Dobr˘ ãasy je momentálnû
tû‰nû pﬁed dokonãením. Deset pﬁeváÏnû baladick˘ch písniãek autorské
dvojice Jaromír ·vejdík a Du‰an Neuwerth, jenÏ se spoluautorsky podíleli
na Andûlem ocenûném hitu „PÛlnoãní“ z filmu Alois Nebel, v tûchto
dnech dostává definitivní podobu.
Hudba je z dílny obou autorÛ, o texty
se postaral v˘hradnû Jaromír ·vejdík.
Nahrávka, mix a produkce je v rukou
Du‰ana Neuwertha. Posluchaãi se

mohou tû‰it na nenapodobitelnû
kﬁehk˘, ‰ansonov˘ projev Václava
Neckáﬁe a také na zajímavou kombinaci muzikantsk˘ch jmen. Vedle
Jaromíra ·vejdíka a Du‰ana Neuwertha (zpûvy, piana, kytary ãi perkuse)
si na albu zahráli a zazpívali: Jan
Neckáﬁ, Steve Walsh, Lenka Dusilová, Tomá‰ Neuwerth, Lubo‰ Novotn˘, Lubo‰ Malina, Jiﬁí Hradil, Viktor
Ekrt, Filip Nebﬁensk˘ a pûveck˘ sbor
Doubravánek. Album obsahuje
kromû prÛlomového songu PÛlnoãní
dal‰ích devût písní.

SU 6066-2

ZLATÁ DESKA
PRO SOUNDTRACK
ALOIS NEBEL!
Foto © Martin Kubica

Ve stﬁedu 4. 4. 2012 v Klubu Druhé patro v Praze se u pﬁíleÏitosti vydání
DVD a Blu-ray filmu reÏiséra Tomá‰e LuÀáka Alois Nebel, uskuteãnilo pﬁedání Zlaté desky za úspû‰n˘ prodej soundtracku na CD a také prostﬁednictvím downloadÛ v online prodejnách.
Zlatou desku pﬁedala tvÛrcÛm filmové hudby ﬁeditelka Supraphonu Iva
Milerová. S tvÛrci soundtracku ji také pﬁevzal Václav Neckáﬁ, kter˘ nazpíval
úspû‰nou písniãku PÛlnoãní. Ta v bﬁeznu úspû‰nû bodovala v cenû Andûl
v kategoriích Skladba a Videoklip roku. PÛlnoãní patﬁí k nejprodávanûj‰ím
singlÛm v digitální prodejnû SUPRAPHONline.cz.

Pod vût‰inou skladeb je v‰ak podepsan˘ Pavel Fischer, b˘val˘ primárius kvarteta, kterého jeho moravské
hudební koﬁeny a léta se „·kampovci“ dovedly k pozoruhodn˘m skladatelsk˘m poãinÛm. S jeho skladbami
inspirovan˘mi pﬁedev‰ím moravsk˘m, ale i skotsk˘m, balkánsk˘m
a romsk˘m folklórem sklízí kvarteto
nad‰ené ohlasy na svûtov˘ch pódiích. „Artificiální forma“ tady nic
neubrala plnosti emocí, radosti,
bolesti i stesku tak ãistû obsaÏen˘ch
v lidové hudbû.

i díky milému a profesionálnímu
pﬁístupu hudebního reÏiséra Jiﬁího
Gemrota a zvukového mistra Jana
LÏiãaﬁe.
Skladby Pavla Fischera jsou emocionálnû velmi nabité a silnû inspirovány folklórem. Nûkdy bylo tûÏké
udrÏet ve hﬁe tu správnou energii,
zejména po nûkolikahodinové natáãecí práci. Nejvût‰ím potû‰ením bylo
spoleãné hledání tûch správn˘ch
folklórních grifÛ a frázování. Tam
nás pﬁímo ve studiu inspirovali Iva
s Pavlem, spolupráce s nimi byla
skvûlá.

Album Morava bude mít kﬁest 6. 5.
2012 v rámci festivalu Musica
v Hole‰ovû. MÛÏete upﬁesnit, na co
se náv‰tûvníci tohoto koncertu
mohou tû‰it?
Posluchaãi usly‰í koncertní premiéru nejnovûj‰ích skladeb Pavla Fischera z nového CD, zahrajeme
i v˘bûr Janáãkov˘ch písní z pﬁedchozí spolupráce s Ivou Bittovou. Rádi
bychom uvedli jeden ze smyãcov˘ch
kvartetÛ Leo‰e Janáãka a pﬁemluvili
Ivu Bittovou, aby zahrála jednu ze
sv˘ch improvizací. Program je‰tû
ladíme, ale urãitû je na co se tû‰it.
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Album obsahuje vedle skladeb
Pavla Fischera také skladbu Hopáhop tálitá Ivy Bittové, která pÛvodnû
vznikla na objednávku proslulého
Kronos Quartetu. „Recitaãní ãi deklamaãní pasáÏe vyÏadovaly zcela jin˘
zpÛsob vyjádﬁení – osobního obnaÏení. To byl také zﬁejmû dÛvod, proã
nebyla skladba nakonec Kronos
Quartetem nahrána a tak se jí zhostilo ·kampovo kvarteto,“ upﬁesÀuje
Pavel Fischer.

Iva Bittová a Pavel Fischer jsou
svérázné tvÛrãí osobnosti, jaká
s nimi byla spolupráce?
Spolupráce ·kampova kvarteta
s Ivou Bittovou byla v˘borná, setkali jsme se jiÏ pﬁi projektu Janáãkov˘ch písní. Skladby Pavla Fischera
nám jsou velice blízké, jeho první
smyãcov˘ kvartet „Morava“ jsme
mûli moÏnost jiÏ nûkolikrát zahrát
na koncertech u nás i v zahraniãí.
Pozitivní reakce publika nás jen
utvrdily v pﬁesvûdãení, Ïe natoãení
CD s takovou tematikou stojí za to.
Samotné natáãení probíhalo hladce

Foto © www.bittova.com

Na otázku k realizaci nahrávky
odpovûdûla houslistka ·kampova
kvarteta Daniela Souãková.
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Jméno Jiﬁího Suchého najdete na více jak sedmdesáti
knihách, dá se tedy ﬁíci, Ïe je hlavnû spisovatel a básník. Ale desek a cédéãek, na kter˘ch zpívá, napoãítáte
více jak osmdesát, tak je moÏná hlavnû hudebník, textaﬁ a zpûvák. Anebo, Ïe by byl spí‰ scénárista... podílel
se na asi 125 divadelních hrách ve kter˘ch si vût‰inou
i zahrál – je tedy herec, reÏisér… spoluzakládal Divadlo
Na zábradlí a Semafor, je v˘znamn˘ divadelník… a to
SU 6163-2
není v‰echno je i v˘tvarník, grafik.
A pﬁeci jedno POPRVÉ se u Jiﬁího Suchého odehraje teprve za nûkolik dní.
V pátek 13. dubna 2012 mu vyjde jeho první audiokniha! Jde o v˘bûr osmi
povídek, z nichÏ vût‰ina je ze souboru Sto povídek aneb nesplnûn˘ plán. Dvû
ze zde uveden˘ch pﬁíbûhÛ dosud nemûli ãtenáﬁi a tím pádem ani posluchaãi
moÏnost poznat. Komplet vychází pod názvem Nahá a dal‰í povídky. Vypravûã, sám autor, je obãas jakoby uhranut vlastním nápadem a spolu s posluchaãi napjatû oãekává rozuzlení zápletky. Závûreãn˘ pﬁíbûh Stﬁela naãetla Jitka
Molavcová. Na malé plo‰e tﬁí minut rozehraje autor i interpretka velkolepé
drama se ‰Èastn˘m koncem. Závûrem audioknihy zazní bonusová píseÀ Kdykoliv kdekoliv, coÏ je oblíbená znûlka televizního seriálu Îivot je ples, v níÏ
se, tak jak je tomu ostatnû i v jeho povídkách, jak v kapce vody zraãí celé
Suchého mistrovství básnické zkratky.
(ãlánek byl zpracován s vyuÏitím textu Luká‰e Bern˘ho)

Foto © Martin Kubica

JIŘÍ SUCHÝ POPRVÉ!

ONDŘEJ VETCHÝ ČTE
IVANA HLASE
ZA BAREVNÝM SKLEM
Pﬁed dvûma lety vydal písniãkáﬁ Ivan Hlas v nakladatelství MaÈa literární
prvotinu Za barevn˘m sklem. Jde o vzpomínky na první lásky a pﬁátelství od
‰kolních let do dospûlosti, poãátky amatérsk˘ch kapel, jeÏ pﬁerostly ve známá
muzikantská seskupení, osudové proÏitky srpna 1968 i následná normalizaãní dramata. Reálné pﬁíbûhy se odehrávají v prÛbûhu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let ve star˘ch Dejvicích a na Hanspaulce. V tûchto dnech vzniká v nahrávacím studiu IM v reÏii Dimitrije Dudíka zvuková podoba této úspû‰né knihy.
Posluchaãi se mohou tû‰it na sympatick˘ pﬁednes Ondﬁeje Vetchého.
V nahrávce nebudou chybût ani písniãky Ivana Hlase, kter˘ naãte i závûreãn˘
doslov. Supraphon novou audioknihu vydá na 2CD v polovinû kvûtna.

JIŘINA FIKEJZOVÁ 85

V pátek 13. dubna 2012 – tedy
v den pÛlkulat˘ch narozenin královny ãesk˘ch textaﬁek Jiﬁiny Fikejzové vyjde poprvé na CD album
Den Ïen/Den muÏÛ. V˘bûr písní
a vyprávûní o vztazích Ïen a muÏÛ
potû‰il posluchaãe uÏ v roce 1978.
Nestárnoucí texty zde nazpívaly
Marie Rottrová, Vlaìka Prachaﬁová,
Jana Kratochvílová, Judita âeﬁovská, Helena Vondráãková, Hana
Hegerová, Yveta Simonová a Eva
Pilarová. S tradiãním nadhledem
a vtipem vztahy muÏÛ a Ïen glosuje Miroslav Horníãek.
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V těchto dnech vzniká nová audiokniha Supraphonu…
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SÓLO PRO KRÁLE JANY SEMERÁDOVÉ
Nová nahrávka flétnistky Jany Semerádové připomíná třísté výročí narození pruského krále Fridricha II. Velikého.

Jako má Francie svého Ludvíka XIV.,
má Nûmecko Fridricha II. Jeho vá‰nivá
láska k hudbû a touha nauãit se hﬁe na
flétnu v nûm probudilo setkání s virtuózem J. J. Quantzem. Král se obklopil
pﬁedními hudebníky své doby; v jeho
kapele najdeme cembalistu C. Ph. E.
Bacha, fenomenálního ãeského houslistu F. Bendu ãi J. Ph. Kirnbergera,
Ïáka J. S. Bacha. Setkání samotného
Bacha s prusk˘m králem pak dalo
vzniknout slavné Hudební obûtinû.
Kouzlo „galantního stylu“ barokní
flétnistky Jany Semerádové uÏ dávno
pﬁekroãilo hranice zemí koruny ãeské;
Ïaãka Wilberta Hazelzeta vystupuje
s úspûchem na prestiÏních evropsk˘ch festivalech jako sólistka i se
sv˘m souborem Collegium Marianum.
Prostﬁednictvím jejího alba Sólo pro
krále se dostáváme na hudební slavnost na zámku v Postupimi s nejvût‰ími hudebníky doby krále Fridricha.
U pﬁíleÏitosti vydání nového alba
Jana Semerádová odpovûdûla na
nûkolik otázek.
Jaké je, ve 21. století uskuteãnit
královsk˘ koncert pro Fridricha II.
Velikého?
Urãitû by bylo pÛsobivé, kdybychom mohli zrekonstruovat se v‰ím
v‰udy jeden z takov˘ch hudebních
veãerÛ na dvoﬁe pruského krále
v Postupimi. Ale i kdybychom
nakrásnû na‰li panovníka, kter˘ by
hrál skvûle na flétnu a v jednom
z pozlacen˘ch sálÛ na Sanssouci provedli Quantzovy koncerty napsané
v˘hradnû pro krále (i s pÛvodní
kadencí), stejnû bychom bez osobního proÏitku a pochopení jejich
hudební ﬁeãi nedokázali dne‰nímu
posluchaãi zprostﬁedkovat to, co bylo
tak typické pro tento nov˘ citov˘
styl. Proto si na svÛj repertoár zaﬁazuji v první ﬁadû skladby, které souzní s m˘m hudebním cítûním,
a skrze nûÏ mohu promlouvat. Fridrich II. byl sice v˘znamn˘m panovníkem, ale nesmíme zapomínat na to,
Ïe na pódiu se z nûho stával jeden
z hudebníkÛ muzicírujících spolu
s Johannem Joachimem Quantzem,
Franti‰kem Bendou a Carlem Philippem Emanuelem Bachem. I kdyÏ za
veãer zahrál tﬁi tûÏké flétnové koncerty za doprovodu svého královského orchestru, záleÏelo mu na tom,
aby si uznání vyslouÏil pro svou hru
a ne pro svÛj statut.

V bﬁeznu, dubnu a kvûtnu chystáte s Collegiem Marianum tﬁi koncerty vûnované oslavû v˘roãí narození
Fridricha II. Velikého – nakolik
bude jejich program vycházet z toho,
co jste nahrála na album pro Supraphon?
V‰echny koncerty v rámci cyklu
Barokní podveãery spojuje jedna

osobnost, Fridricha II. (1712–1768),
prusk˘ král a braniborsk˘ kurfiﬁt,
nejvût‰í vojevÛdce 18. století, milovník hudby, skladatel a nejlep‰í flétnista mezi králi. Jeho velkou vá‰ní se
po setkání s flétnov˘m virtuózem
Johannem Joachimem Quantzem
stala hra na pﬁíãnou flétnu. âleny
Fridrichovy kapely byli známí
hudebníci a skladatelé jako bratﬁi
Graunové, Carl Philipp Emanuel
Bach, ãesk˘ houslov˘ virtuóz Franti‰ek Benda nebo jiÏ zmínûn˘ Quantz,
králÛv uãitel. Král se pﬁátelil s dobovou intelektuální elitou – vymûÀoval
si dopisy s Voltairem, Maupertuisem,
Algarottim a zaslouÏil se téÏ o postavení berlínského operního domu.
V roce 1747 Fridrich pﬁijal v dnes jiÏ
neexistujícím postupimském zámku
samotného Johanna Sebastiana
Bacha pﬁi audienci, bûhem níÏ se
zrodilo téma Bachovy Hudební obûtiny, kterou zahrajeme na koncertû 7.
kvûtna. Na koncertech jarní ﬁady
zazní tedy kromû královsk˘ch flétnov˘ch koncertÛ také komorní kompozice, které ve své dobû boﬁily zaÏité
stereotypy a pohrávaly si s novû objevenou „procítûností“. Na koncertû
16. dubna v refektáﬁi dominikánské-

ho klá‰tera zahrajeme stejn˘ program
jako se objevuje na nahrávce, tzn.
sonáty, sóla, dueta a tria od Franti‰ka
Bendy, Carla Philippa Emanuela
Bach, Johanna Joachima Quantze,
Johanna Philippa Kirnbergera
a Johanna Sebastiana Bacha. Na koncertû pﬁivítáme téÏ na‰eho francouzského cembalistu Bertranda Cuillera.
Co v‰echno Collegium Marianum
pﬁipravuje?
Letos cestujeme po Evropû s rozliãn˘mi programy od Zelenky aÏ po Händela, chystáme natáãení nového CD se
Sergiem Azzolinim pro Supraphon
a v létû velk˘ projekt s názvem Kouzeln˘ ostrov ve ·panûlském sále.
Tû‰ím se nesmírnû na koncerty s virtuosní hudbou na‰ich skladatelÛ Jiránka, Reichenauera a bratrÛ Bendov˘ch
na prestiÏním festivalu v Potsdamu
a vystoupení se Zelenkou v Polsku
a Nûmecku. Samozﬁejmû, Ïe bychom
to nebyli my, aby se tam i letos neobjevil nûjak˘ scénick˘ projekt: chystáme
Dona Quijota s francouzsk˘mi herci
a hudbou Stana Palúcha a Marcela
Comendanta a téÏ nové pﬁedstavení na
Cavalliho operu s loutkohereckou spoleãností Buchty a Loutky.

Z KONCERTNÍHO DIÁŘE SOUBORU
COLLEGIUM MARIANUM:
14. 04. Gdaňsk – Gdański Festiwal Muzyczny
16. 04. Praha – Refektář kláštera dominikánů
(prezentace nového CD)
07. 05. Praha – Refektář kláštera dominikánů
17. 06. Postupim - Musikfestspiele Potsdam Sanssouci
24. 06. Drážďany - Elbhangfest
30. 06. Ivančice – festival Concentus Moraviae
01. 07. Litomyšl – festival Smetanova Litomyšl
06. 08. Praha – Letní slavnosti staré hudby
11. 08. Angermünde – Uckermärkische Musikwochen

Foto © Petra Hajská
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Na natáãení mám ty nejlep‰í vzpomínky. Pﬁíjemná a tvÛrãí atmosféra,
za niÏ vdûãím nahrávacímu t˘mu,
Jiﬁímu Gemrotovi a Miroslavu Mare‰ovi a samozﬁejmû spolupráce
s m˘mi milovan˘mi kolegy Lenkou
Torgersen a Hanou Flekovou, které
mû velice podporovaly. Na cembalo
se mnou hrál jeden z nejlep‰ích francouzsk˘ch cembalistÛ Bertrand Cuiller, kter˘ mezi sv˘m hojn˘m koncertováním po Francii a Evropû na‰el
skulinku a pﬁijel na natáãení do
Prahy, za coÏ jsem nesmírnû vdûãná,
neboÈ s Bertrandem se mi hraje skvûle, máme stejnou hudební ﬁeã. Symbiózu nádherné hudby, souhru
v˘born˘ch muzikantÛ a inspirativní
prostor nemohl ovlivnit ani dûsivû
bolav˘ zub - noãní mÛra v‰ech flétnistÛ. Ale hudba nakonec zvítûzila.

Co bylo pﬁi nahrávání alba Sólo
pro krále nejtûÏ‰í? Co vás naopak
potû‰ilo?
SUPRAPHON PR & Promotion kontakt: tel.: 221 966 602/ 221 966 604; propagace@supraphon.cz; www.supraphon.cz

