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Září již tradičně patří v Třebíči oper-
nímu festivalu. Letos se uskuteční 
jubilejní 10. ročník, opět pod pat-
ronátem Adama Plachetky, sólisty 
Metropolitní opery New York a pod 
uměleckým vedením dirigenta a dra-
maturga Romana Válka. Hlavními 
letošními lákadly a zároveň dárkem 
pořadatelů věrným divákům je beze 
sporu koncert Pavla Šporcla a soubo-
ru Czech Ensemble Baroque, unikátní 
provedení Monteverdiho velkolepých 
Mariánských nešpor nebo výroční 
koncert špičkového polského soubo-
ru Collegium Zieleński. Poprvé se na 
festivalu objeví také muzikál s český-
mi a slovenskými hvězdami v tomto 
žánru.

Program festivalu bude zahájen 
v pondělí 5. září tradiční „Hudbou 
v ulicích“, při které se mohou obyvate-
lé a návštěvníci města těšit na hudeb-
níky z Třebíče, ale i z nejrůznějších 
koutů světa. Téhož večera zazní reci-
tál předního houslového virtuosa 
Pavla Šporcla, v němž představí spo-
lečně s renomovaným orchestrem 
dobových nástrojů Czech Ensemble 
Baroque kompletní dílo pro housle a 
orchestr J. S. Bacha. Program „Bacha 
na Šporcla!“ je možná překvapivě 
situován do bývalé Baťovy továrny 
v Borovině. 

Do stejné industriální haly budou 
zváni také diváci představení Ham-
let!!!, což je netradiční muzikál na 
Shakespearovy texty zhudebněné 
Dadou Klementovou, interpretované 

Tradiční operní festival slaví výročí

HUDBA v ulicích se stala pro operní festival tradicí.  Foto: archiv festivalu

 5. 9. od 14.30 hod. Hudba v ulicích - 
náměstí a přilehlé exteriéry 

 5. 9. 19. hod. Bacha na Šporcla!  - 
centrum Alternátor - Borovina

 10. 9. 19 hod. Koncert Třebíčských 
rodáků  - Kamenný sál Muzea Vysočina

 11. 9. 19. hod. Opera pro děti do 
100 let - Kamenný sál Muzea Vysočina

 17. 9. 19 hod. C. Monteverdi: Mari-
ánské nešpory - Bazilika sv. Prokopa

 19. 9. 19. hod. Falala, aneb roz-
mary renesanční hudby - Kamenný sál 
Muzea Vysočina

 23. 9. 19 hod. Collegium Zielenski  
- Bazilika sv. Prokopa

 25. 9. 19 hod. D. Klementová/ W. 
Shakespeare: Hamlet!!! - centrum 
Alternátor - Borovina

Program

předními našimi a slovenskými muzi-
kálovými zpěváky a v režii známé 
herečky a režisérky Jany Janěkové. 

„Jako obvykle sázíme rozhodně na 
kvalitu před komercí. Tento muzikál 
neplní desetitisícové haly, o to kvalitněj-
ší provedení může posluchač čekat a to i 
ten nejnáročnější, jemuž třeba není ten-
to žánr úplně vlastní,“ slibuje pořadatel 
Roman Válek.

Uměleckým vrcholem letošního 
festivalu bude uvedení epochálního 
díla Claudia Monteverdiho, Marián-
ské nešpory. Kantáta bude provede-
na na dobové renesanční nástroje, 
což v tomto případě znamená celou 
plejádu netradičních instrumentů, 
jako jsou cinky, theorby, viola da gam-
ba aj. „Jedná se o jeden z pilířů světové 

hudební historie, který svou velkolepou 
nádherou nadchne i dnešního poslucha-
če.“ Popisuje dílo Roman Válek, který 
zde zastane také roli dirigenta vlastní-
ho souboru Czech Ensemble Baroque. 
Vzhledem k nesmírné náročnosti a 
specifi ckým interpretačním požadav-
kům nebývá nijak často hráno a už 
vůbec ne v menších městech. Proto by 
si jej rozhodně neměl nikdo z milovní-
ků hudby nechat ujít.“

Koncert třebíčských rodáků ukáže 
především to, že tradice Třebíče jako 
hudebního města je stále živá. Letos se 
třebíčskému publiku připomene rodák 
a úspěšný fl étnista Radek Vejmelka a 
také jeden z nejvýraznějších talentů 
nastupující generace, klavíristka Kami-
la Ozerová. Nebude chybět ani tradič-

ní představení pro děti a rodiče, které 
nejen pobaví a potěší, ale také poučí.

Třešničkou na festivalovém jubilej-
ním dortu je pak vystoupení špičko-
vého polského souboru Collegium 
Zieleński s dirigentem Stanisławem 
Galońskim. Soubor v průběhu své 
mnohaleté historie vystoupil i před 
papežem Janem Pavlem II., je nosite-
lem ceny Le Palmarès des Orphées 
d‘Or, kterou udílí francouzská Aca-
démie du Disque Lyrique a svou pří-
tomností jistě přispěje ke zvýšení 
prestiže a mezinárodní úrovně festi-
valu.


