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www.mahler����.cz
hlavní program v červnu:

��. června ��.�� Park Gustava Mahlera

�. června ��.�� Kostel Povýšení sv. Kříže

Koncert k výročí Československé republiky
Bedřich Smetana: Česká píseň | PS Campanula Jihlava | JSPS Melodie Jihlava |

Koncert Kraje Vysočina
A. Dvořák, E. Suchoň, B. Smetana, A. Rejcha, české a slovenské lidové písně
| Český chlapecký sbor Boni Pueri | Bratislavský chlapčenský zbor
�. června ��.�� Velká gotická síň radnice

A. Vivaldi, P. I. Čajkovský, M. de Falla, M. Ravel
Miriam Rodriguez Brüllová – kytara | Petr Nouzovský – violoncello
��. června ��.�� Společenský sál hotelu Gustav Mahler

G. Mahler, B. Smetana, A. Dvořák, G. Puccini, G. Verdi | T. Hoza, A. M. Garbas,
L. Vagenknechtová (vítězové Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka) | S. Galinn – klavír
��. června ��.�� Velká gotická síň radnice

J. L. Dusík, Cl. Debussy, P. Eben, F. Poulenc | Vilém Veverka – hoboj |
Kateřina Englichová – harfa | Martin Kasík – klavír
��. června ��.�� Kostel Povýšení sv. Kříže

G. Mahler: Symfonie č. � | Boston Youth Symphony Orchestra | B. Zander – dirigent

PS Slavoj Chrudim | PS Záboj Pelhřimov | PS Vlastislav Heřmanův Městec |
Ženský sbor Golčův Jeníkov | Pěvecký sbor Doubravan Chotěboř | PS Foerster
Sokola Jihlava | Sbor Slavík – Pacov | Pěvecký sbor Čech a Lech Humpolec |
Svatopluk smíšený sbor Žďár nad Sázavou | PS Gymnázia Jihlava | Filharmonie
Hradec Králové | Smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava | J. Nosek a M. Štilec – dirigenti

doprovodný program v červnu:
�. června ��.�� Městská knihovna Jihlava

O historii a současnosti nejznámější české písně – „Česká hymna
v proměnách století“ | Prof. Jiří Štilec | ve spolupráci s Městskou knihovnou Jihlava
�. června ��.�� Dělnický dům Jihlava

A šmytec! | Slavnostní koncert všech hudebních souborů ZUŠ Jihlava
��. června Kaliště–Jihlava

Cyklocesta po stopách Gustava Mahlera | start ��.�� Kaliště u Humpolce (ve
spolupráci s Klubem turistů Jihlava) | odjezd autobusu �.�� z ul. Legionářů, Jihlava

��. června ��.�� Velká gotická síň radnice

�. července ��.�� rodný dům GM, Kaliště u Humpolce

L. Janáček: Zápisník zmizelého, Písně, V mlhách | Jaroslav Březina |

Vernisáž výstavy Karikatury slavných | Josef Blecha | O sole mio... | Jiří Rajniš
– zpěv | Napolitan quartet | festivalový autobus odjíždí ve ��.�� hotel Gustav Mahler, Jihlava

Sylva Čmugrová | Anna Trahová | zpěv | Martin Kasík – klavír

předprodej: www.ticketon.cz | www.goout.cz | Turistické informační centrum, Masarykovo nám. �, Jihlava | Hotel Gustav Mahler, Křížová �, Jihlava | Pokladna �� minut před koncertem
pořádá Občanské sdružení Mahler ����
– společnost Gustava Mahlera ve spolupráci s:

Festival Mahler Jihlava Maminkám popřál chlapecký
sbor Boni pueri koncertem Hudba tisíců slavnostně zahájen
V neděli 13. května se v jihlavském
obchodním centru City Park konala mimořádná hudební akce pod
názvem Koncert pro maminku. Pestrým hudebním programem popřál
všem matkám k jejich svátku chlapecký pěvecký sbor Boni pueri.
Koncert se konal v rámci hudebního festivalu Mahler Jihlava – Hudba
tisíců.
Slovem provázela moderátorka
Veronika Paroulková. Za řízení sbormistra Jaroslava Šlaise a klavírního

doprovodu Roberta Fuchse zazněly
jak vokální úpravy klasických melodií, například Hallelujah z oratoria
Mesiáš G. F. Händela, či Vltava B.
Smetany, tak i výběr ze světových
hitů a muzikálových melodií.
Chlapci zaujali také secvičenou
agentskou choreografií během
ústředního hitu z filmů s Jamesem
Bondem, či vtipnými rekvizitami v
podobě plyšového zvířectva z džungle během písně Lion Sleeps Tonight.

-tz-

KONCERT pro maminku byl dalším z řady koncertů festivalu Mahler Jihlava –
Hudba tisíců.
Foto: Jakub Koumar

V KOSTELE Povýšení sv. Kříže provedl dirigent Petr Altrichter s Filharmonií
Brno Mahlerovu Symfonii č. 4, sopránového partu se ujala Lucie Silkenová.

Foto: Jan Černo
V půlce května se po odpoledním vzdálenějších zákoutí kostela.
slavnostním zahájení v gotické síni radPublikum nadšeně ocenilo skvěle
nice a zdravici ředitele festivalu Jiřího připravený orchestr, výkon dirigenta i
Štilce uskutečnil první koncert hlavní sólistky aplaudovaným potleskem.
programové nabídky.
Zahajovací momenty festivalu
V kostele Povýšení sv. Kříže, po úvod- vyvrcholily v pátek 18. května v parních festivalových fanfárách v podání ku Gustava Mahlera. U skladatelova
žáků ZUŠ Jihlava, zaplnila chrámový pomníku se uskutečnil tradiční pietprostor narativní hloubka Mahlerovy ní akt za účasti primátora Rudolkompozice z roku 1900, v níž se skla- fa Chloupka a zástupkyně festivalu
datelův písňový přístup k symfonické paní Jany Černé. Počasí přálo protvorbě projevuje snad nejvíce. Tradič- menádnímu koncertu dechového
ně vynikající filharmonie se dokáza- orchestru Tutti ZUŠ Jihlava za řízení
la velmi rychle adaptovat na akusticky Jana Noska, a vystoupení mažoretek
problematické členění prostoru a svoji při Domě dětí a mládeže Jihlava pod
zvukovou barevnost vtěsnat až do nej- vedením Lucie Škrdlové. 
-tz-

