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Hlavný usporiadateľ
Slovenská filharmónia  

z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

BHS sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Čestná prezidentka BHS – Edita Gruberová

Piatok 27. 9.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Otvárací koncert 49. ročníka BHS
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Miklós Perényi, violončelo

Eugen Suchoň Malá suita s passacagliou op. 3 esd 48b
Péter Eötvös Cello Concerto Grosso                            slovenská premiéra
Igor Stravinskij svätenie jari 

Šéfdirigent Emmanuel Villaume otvára so Slovenskou filharmóniou tohtoročný festival 
trojicou diel významných symfonikov 20. storočia.  Suchoňova Malá suita s passacagliou 
pochádza z raného obdobia tvorby popredného predstaviteľa našej hudobnej moderny; tento 
rok si pripomíname 20 rokov od  smrti skladateľa. Péter Eötvös je zasa žijúcou legendou 
európskej hudobnej avantgardy; s rovnakou intenzitou sa venuje komponovaniu i dirigova-
niu. Jeho Cello Concerto Grosso pred dvoma rokmi premiéroval s Berlínskymi filharmonikmi 
sólista otváracieho koncertu festivalu Miklós Perényi (pre zaujímavosť – v roku 1975 laureát 
Medzinárodnej tribúny mladých interpretov v rámci BHS). Tento rok je to  100 rokov od prvé-
ho uvedenia jednej z priam zakladateľských skladieb novej hudby. Stravinského Svätenie jari 
odvtedy znie ako veľká inšpirácia pre mnoho umeleckých žánrov.



Sobota 28. 9.
16.00 Malá sála slovenskej filharmónie 

Mucha Quartet
 Juraj Tomka, i. husle Andrej Matis, ii. husle
 Veronika Prokešová, viola Pavol Mucha, violončelo
Magdaléna Bajuszová, klavír

Johann Nepomuk Hummel sláčikové kvarteto č. 1 C dur op. 30/1 
Ján Levoslav Bella  sláčikové kvarteto č. 2 e mol V uhorskom štýle
Štefan Németh-Šamorínsky Klavírne kvinteto 

Mladé ambiciózne slovenské sláčikové kvarteto na  svojom koncerte predvedie tri diela sú-
visiace s našou históriou. Z tlače bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela si 
vybrali prvé dielo, z komorného odkazu Jána Levoslava Bellu vrcholné dielo Sláčikové kvar-
teto e mol „V uhorskom štýle“ a koncert uzavrie Klavírne kvinteto významného bratislavského 
klaviristu, organistu, pedagóga a skladateľa Štefana Németha-Šamorínskeho.

19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
Slovinská filharmónia 
Ivan Repušić, dirigent
Johannes Moser, violončelo

Lucijan Marija Škerjanc slávnostná predohra 
Witold Lutosławski Koncert pre violončelo a orchester 
César Franck symfónia d mol 

Slovinská filharmónia prichádza so zaujímavým programom, v  ktorom nechýba dielo do-
máceho autora. Lucijan Marija Škerjanc (1900 – 1973) bol univerzálnou osobnosťou – pô-
sobil ako skladateľ, pedagóg, klavirista, dirigent, hudobný kritik i ako verejný dejateľ. Tvoril 
v  štýle neskorého romantizmu, čoho svedectvom je aj Slávnostná predohra z  roku 1932.  
Witold Lutosławski, zakladateľský zjav poľskej hudby 20. storočia (narodil sa pred 100 rokmi), 
skomponoval violončelový koncert pre svojho priateľa a skvelého interpreta Mstislava Rostro-
poviča; dnes je súčasťou repertoáru mnohých významných sólistov. Pôsobivá Symfónia d mol 
Belgičana Césara Francka je dnes jedným z najhrávanejších symfonických útvarov romantiz-
mu. So Slovinskou filharmóniou, ktorá patrí k najstarším orchestrom na svete (pôvodný orches-
ter založený v roku 1701), sa ako sólista predstaví „jeden z najlepších zo skvelej galérie mladých 
virtuóznych čelistov“ – takto označil Johannesa Mosera Gramophone Magazine.

Nedeľa 29. 9.
16.00 Malá sála slovenskej filharmónie

Klavírny recitál    Ladislav Fančovič
Ernő Dohnányi tri skladby pre klavír op. 23  
 ruralia Hungarica op. 32 a 
 passacaglia op. 6
Leopold Godowsky passacaglia  

Meno bratislavského klaviristu Ladislava Fančoviča je dnes známe nielen priaznivcom 
vážnej hudby, ale aj historickej interpretácie džezu. Fančovič sa venuje štúdiu a nahráva-
niu diela bratislavského rodáka, skladateľa a virtuóza Ernő Dohnányiho, ktoré postupne 
nahráva na CD. Dohnányiho dielo doplní na koncerte monumentálna Passacaglia na tému 
Schubertovej Nedokončenej symfónie od Leopolda Godowského. 



19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
Koncert pri príležitosti 40. výročia založenia umeleckého súboru
Musica aeterna 
Peter Zajíček, umelecký vedúci/husle
Sara Mingardo, alt Pascal Dubreuil, čembalo
Jana Semerádová, flauta Martina Bernášková, flauta
Gabriel Szathmáry, husle Michal Sťahel, violončelo

Georg Philipp Telemann tafelmusik i., suita e mol
Antonio Vivaldi  operné árie 
Arcangelo Corelli  Concerto grosso d dur op. 6, č. 7
Johann Sebastian Bach Koncert pre čembalo a sláčikový orchester  
  č. 4 a dur BWv 1055
Antonio Vivaldi Cessate, omai cessate, kantáta pre alt, sláčiky a basso continuo

Skúsenosti, dobrodružstvá, istoty i  pochybnosti - aj to tvorí už 40 rokov esenciu súboru 
Musica aeterna, ktorý položil základy profesionality v  oblasti interpretácie starej hudby 
na  Slovensku. Odvaha, silný umelecký potenciál a  vedomosti dekorujú koncertnú históriu 
tohto jedinečného súboru. Sara Mingardo patrí k svetovej špičke vokálneho interpretačného 
umenia. Jej nádherný benátsky alt a mimoriadne umelecké cítenie sa harmonicky dopĺňajú 
a v tejto hlbokej umeleckej osobnosti vytvárajú dokonalý súlad.

Pondelok 30. 9.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Moscow City Symphony – Russian Philharmonic
Kazuki Yamada, dirigent
Leonard Schreiber, husle 

Michail Ivanovič Glinka ruslan a ľudmila, predohra k opere 
Aram Chačaturian Koncert pre husle a orchester d mol
Nikolaj Rimskij-Korsakov Šeherezáda op. 35 

Koncert moskovského orchestra prináša klenoty ruskej symfonickej tvorby 19. i 20. storo-
čia: strhujúcu predohru k  rozprávkovej opere Michaila Ivanoviča Glinku, zakladateľa 
národnej hudby, dynamicky výbušný husľový koncert rázovitého Arména Arama Chača-
turiana (autora nezabudnuteľného Šabľového tanca z baletu Gajané, ktorého 110. výročie 
narodenia si pripomíname tento rok) a obľúbenú suitu Šeherezáda Rimského-Korsakova. 
Sólistom večera je 27-ročný Leonard Schreiber, jeden z  najkreatívnejších a najperspek-
tívnejších huslistov svojej generácie. Mladý umelec hrá na  nástroji husliara Alessandra 
Mezzadriho (Ferrara 1710).

Utorok 1. 10.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Consortium Bratislava
Oliver Dohnányi, dirigent
Iveta Viskupová, zbormajsterka
Eugen Prochác, violončelo
Lucia Knoteková, soprán       Marián Lukáč, bas



Johann Nepomuk Hummel potpourri pre violončelo a orchester op. 95
Juraj Farkaš  symfónia č. 5 d dur Ein Slowake im Engadin 

slovenská premiéra
Norbert Bodnár   Devínske bralo, oratórium pre soprán, bas, 

miešaný zbor a orchester premiéra

Štátny komorný orchester Žilina zahrá na  úvod svojho koncertu koncertantné dielo 
bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela Potpourri pre violončelo a orchester. 
Koncert doplnia dve slovenské premiéry – 5. symfónia Juraja Farkaša, inšpirovaná 
európskymi veľhorami, nesie podtitul Ein Slowake im Engandin, vznik nového oratória 
Norberta Bodnára Devínske bralo inšpiroval rovnako nehynúci odkaz solúnskych bratov, 
ako aj poézia Mariána Tkáča. 

Streda 2. 10.
17.00 Malá sála slovenskej filharmónie

Večer sonát
Juraj Tomka, husle Maroš Klátik, klavír

Hans von Koessler sonáta pre husle a klavír e mol
Ernő Dohnányi  sonáta pre husle a klavír cis mol op. 21
Béla Bartók  sonáta pre husle a klavír e mol sz. 20

Juraj Tomka je popredný interpret nastupujúcej slovenskej sláčikovej generácie. Na svojom 
recitále uvedie tri neskororomantické husľové sonáty – autorom prvej je nemecký skladateľ 
Hans Koessler, zakladateľ uhorskej kompozičnej školy v Budapešti. Druhé dve napísali jeho 
absolventi, ktorí do  jeho triedy vstúpili po maturite na bratislavskom Kráľovskom maďar-
skom katolíckom gymnáziu pri Klariskách – Ernő Dohnányi a Béla Bartók.

19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
„Magnum mysterium“
Slovenský filharmonický zbor
Blanka Juhaňáková, dirigentka
Katarína Sroková Kubovičová, alt Pavol Oravec, tenor
Ján Kiss, bas   Marek Štrbák, organ 

Tomas Luis de Victoria, Luca Marenzio, Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
William Byrd, Morten Lauridsen, Vytautas Miškinis, Juraj Hatrík, Jānis 
Ivanovs, Randall Thompson, Urmas Sisask, Franz Biebl, Javier Busto, Moses 
Hogan, Jonathan Willcocks, Mack Wilberg

„O  Magnum Mysterium“ – latinský text reflektujúci „Veľké tajomstvo“ narodenia Ježi-
ša Krista je symbolickým mottom netradičného zborového koncertu. Veľká udalosť, ktorá 
poznačila nielen dejiny ľudstva, cirkvi, ale aj dejiny hudby. Duchovné tajomstvá zakotvené 
v dávnych modlitbách nenechali na pokoji tvorivého ducha veľkých majstrov výtvarného či 
hudobného umenia, neraz sa stali a stávajú predlohou unikátnych miniatúr či monumen-
tálnych opusov. 
Mnohí sa nechali inšpirovať slávnymi modlitbami Ave Maria, Pater Noster či jednoduchými 
žalmami z biblie. Jedinečný a capella koncert SFZ prináša filozofickými tajomstvami opra-
dené klenoty starodávnej i súčasnej svetovej zborovej literatúry v magickom oblúku od rene-
sancie, cez barok až po súčasnosť...



Štvrtok 3. 10.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Juraj Valčuha, dirigent

 

Maurice Ravel Moja matka hus, hudba k baletu 
 la valse, choreografická poéma pre orchester 
Ottorino Respighi rímske fontány p. 106 
 rímske pínie p. 141

Po úspešnom hosťovaní spred dvoch rokov sa vracia Juraj Valčuha, mladý, no už medzi-
národne renomovaný slovenský dirigent, na BHS tentoraz so  známym rímskym orchestrom 
s príťažlivým francúzsko-talianskym programom velikánov hudby impresionizmu: komplet-
nú Ravelovu hudbu k baletu Moja matka hus (na koncertných pódiách sa zväčša uvádza len 
päťčasťová suita), skladateľov farebne opulentný La valse a dvojicu veľkolepých symfonických 
básní Ottorina Respighiho.

Piatok 4. 10.
Koncertná sieň dvorana vysokej školy múzických umení
Medzinárodná tribúna mladých interpretov

New Talent 2013 – Cena Nadácie SPP

17.00 1. komorný koncert/semifinále súťaže
Jan Czech, klarinet/Česká republika Maria Kalugina, klavír/Ukrajina
Emőke Baráth, soprán/Maďarsko Atanas Krastiev, violončelo/Bulharsko

20.00 2. komorný koncert/semifinále súťaže
Kacper Szelążek, kontratenor/poľsko Magdaléna Ondičová, klavír/slovensko
Razvan Stoica, husle/rumunsko Filip Draglund, trúbka/Švédsko

Vznik Medzinárodnej tribúny mladých interpretov inicioval roku 1969 Sir Yehudi Menuhin. 
Organizuje ju Európska vysielacia únia EBU so sídlom v  Ženeve v  mene Medzinárodnej 
hudobnej rady UNESCO;  spoluorganizátormi súťaže sú Slovenský rozhlas a Slovenská fil-
harmónia. V prvom kole vybrala medzinárodná porota z  vyše 30 súťažných rozhlasových 
nahrávok osem semifinalistov, medzi ktorých sa tento rok prebojovala aj mladá slovenská 
klaviristka Magdaléna Ondičová. Semifinalisti sa predstavia na dvoch komorných koncer-
toch. Traja z nich postúpia do finále, ktoré je na programe BHS v pondelok 7. októbra 2013.

19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
Britten Sinfonia Pekka Kuusisto, dirigent/husle
Mark Padmore, tenor Stephen Bell, lesný roh

Benjamin Britten  now sleeps the Crimson petal pre tenor, lesný roh a sláč. orch. 
Judith Weir i give you the end of a golden string pre sláčikový orchester

slovenská premiéra 
Benjamin Britten variácie na tému Franka Bridgea op. 10 
Frank Bridge tri idyly pre sláčikový orchester H. 67
Benjamin Britten serenáda pre tenor, lesný roh a sláčikový orchester op. 31



Koncert vzájomnej inšpirácie: Bridge – Britten – Weir v interpretácii špičkového, na svetovej 
hudobnej scéne uznávaného telesa. Múzami obdarený Benjamin Britten sa narodil pred sto 
rokmi v deň patrónky hudby – sv. Cecílie (22. november). V dramaturgicky zaujímavo kon-
cipovanom programe zaznejú diela tohto britského skladateľa, pocta jeho učiteľovi Frankovi 
Bridgeovi a dielo, ktoré je poctou súčasnej skladateľky Judith Weir B. Brittenovi, ktoré malo 
svetovú premiéru 8. júna tohto roku. Variácie na Bridgeovu tému získali Brittenovi v roku 
1937 na Salzburskom festivale medzinárodnú reputáciu a trvalý obdiv. Na premiére sa zú-
častnil aj samotný Frank Bridge. Ďalšie Brittenovo dielo, ktoré v tento večer zaznie – Serená-
da op. 31 – je mikrodrámou moderného človeka konfrontovaného s dobrými duchmi dávnych 
čias. Je krásne konzervatívna a súčasne aj elegantne modernistická; je poetická a súčasne aj 
búrkou v pohári naplnenom vonným nápojom.

Piatok 4.10./sobota 5.10.
19.00 nová budova snd

Giuseppe Verdi     Rigoletto                          premiéra
opera v štyroch dejstvách
Hudobné naštudovanie: Friedrich Haider
réžia: Martin Schüler scéna: Hans Dieter Schaal
Kostýmy: Susanne Thomasberger dramaturgia: Martin Bendík
Účinkujú sólisti opery snd a zahraniční hostia

Sobota 5. 10.
16.00 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Koncert pri príležitosti 65. výročia založenia umeleckého súboru
Spevácky zbor Lúčnica 
Elena Matušová, dirigentka
Jacob Arcadelt, Jacobus Gallus, Joseph Haydn, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Nikolaj Kedrov, Antonín Dvořák, Zdenko Mikula, Ján 
Cikker, Ivan Hrušovský, Eugen Suchoň a ďalší. 

Spevácky zbor Lúčnice sa pravidelne stáva miláčikom publika na festivaloch i koncertných 
zájazdoch (USA, Južná Kórea, Argentína, Jordánsko, Izrael, Venezuela, Taiwan, Mexico 
a väčšina štátov Európy). K najúspešnejším zahraničným aktivitám zboru v uplynulom obdo-
bí patrí umelecké turné v USA (Columbia, Kansas City a St. Louis, 2009), ako aj účinkovanie 
v pražskom Rudolfine (2010), vynikajúco obsadená medzinárodná súťaž speváckych zborov 
v Petrohrade, odkiaľ priviezol zbor minulý rok dve zlaté medaily a tento rok už absolvoval 
úspešné koncerty v Šanghaji.

19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
Večer sonát
Vadim Repin, husle Andrei Korobeinikov, klavír

Claude Debussy sonáta pre husle a klavír l. 140
Sergej Prokofiev sonáta pre husle a klavír č. 1 f mol op. 80 
Ludwig van Beethoven sonáta pre husle a klavír č. 9 a dur Kreutzerova op. 47

Hudba je rodným jazykom tohto huslistu – očarí a  získa si publikum svojou virtuozitou, 
nevyčerpateľnou expresivitou, neuveriteľnými nuansami timbru, majstrovskou technikou, 
temperamentom i nehou... Zázračné dieťa zo Sibíri sa stretlo s husličkami ako päťročné, keď 



v Slovenskej filharmónii v budove Reduty, Námestie Eugena Suchoňa č. 1

pondelok 9.00 – 14.00 a 15.00 – 19.00, utorok – piatok 13.00 – 19.00
počas BHs v pracovných dňoch do 19.30, v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom
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na slovensku v druhej polovici 20. storočia

Jozef Kresánek (1913 – 1986)
inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

9. – 11. október 2013
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka
10. 10. 2013 o 17.00 h    Moyzesova sieň

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená
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mal sedemnásť, zvíťazil Vadim Repin v prestížnej husľovej súťaži Queen Elisabeth Competi-
tion v Bruseli. Dnes je  absolútnou svetovou špičkou. Vadim Repin hrá na nástroji Guarneri 
del Gesù „Bonjour“ z roku 1743. Pri klavíri sa v ten večer po prvý raz na Slovensku predstaví 
ruský klavirista Andrei Korobeinikov, ktorého prirovnávajú k inému fenomenálnemu umel-
covi – Jevgenijovi Kissinovi vďaka talentu aj intelektu. Tieto kvality potvrdil mladý umelec aj 
absolvovaním štúdia práv a ďalšou svojou vášňou – komponovaním.

Nedeľa 6. 10.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Anna Samuil, soprán Terézia Kružliaková, alt
Khachatur Badalyan, tenor Peter Mikuláš, bas

Giuseppe Verdi    Messa da requiem 
Impozantné Requiem Giuseppe Verdiho je stálicou koncertných pódií, lahôdkou pre in-
terpretov i  publikum. Toto Verdiho sakrálne dielo má zvláštnu históriu. Po  smrti veľkého 
majstra bel canta Gioacchina Rossiniho vyzval Verdi známych talianskych skladateľov, aby 
spoločne napísali smútočnú omšu na jeho pamiatku. Sám sa podujal skomponovať časť Libe-
ra me, no jeho plán nevyšiel. K myšlienke skomponovať Requiem sa Verdi vrátil o päť rokov 
neskôr, keď zomrel jeden z vrcholných predstaviteľov talianskej romantickej literatúry Ales-
sandro Manzoni. Jeho román Snúbenci patril od mladosti k obľúbeným dielam G. Verdiho. 
Manzoniho smrť bola teda istým vonkajším impulzom dovŕšiť myšlienku na skomponovanie 
sakrálneho opusu. Premiéru Verdi dirigoval osobne vo výročný deň Manzoniho smrti v chrá-
me San Marco v Miláne v roku 1874. O svojich mimoriadnych dirigentských kvalitách bude 
mať znova príležitosť presvedčiť Juraj Valčuha, tentokrát so Slovenskou filharmóniou, SFZ 
a špičkovými vokálnymi sólistami.

Pondelok 7. 10.
20.00 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Medzinárodná tribúna mladých interpretov
New Talent 2013 – Cena Nadácie SPP             finále

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Paweł Przytocki, dirigent

Koncert troch finalistov súťaže
Jozef Sixta         Štyri orchestrálne skladby

Počas rozhodovania medzinárodnej poroty, ktorý z troch finalistov získa titul New Talent 2013 
a Cenu Nadácie SPP, uvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou poľské-
ho dirigenta Pawła Przytockého dielo Jozefa Sixtu. Skladateľ patril ku generácii, ktorá začala 
počas 60-tych rokov minulého storočia kliesniť cestu Novej hudbe na Slovensko. Štyri orches-
trálne skladby z roku 1979 odzneli premiérovo pod taktovkou Libora Peška v interpretácii Slo-
venskej filharmónie. Finálový koncert súťaže vysiela v priamom prenose alebo prostredníctvom 
záznamu mnoho členských rozhlasových staníc Európskej vysielacej únie – EBU.



Utorok 8. 10.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Bieloruský štátny symfonický orchester
Alexander Anissimov, dirigent
Irina Krikunova, soprán

Richard Strauss don Juan, symfonická báseň op. 20 
 Štyri posledné piesne av 150 
Piotr Iľjič Čajkovskij symfónia č. 6 h mol Patetická op. 74 

Bieloruský štátny symfonický orchester hosťoval na BHS pred piatimi rokmi a so svojím 
šéfdirigentom Alexandrom Anissimovom zaujal interpretáciou hudby ruských skladateľov. 
Na európskom turné sa aj tento rok zastaví v Bratislave s vynikajúcou sopranistkou Irinou 
Krikunovou. Dvojicu diel Richarda Straussa, geniálnu mladícku symfonickú báseň Don 
Juan a dojímavo rozlúčkové Štyri posledné piesne delí časový interval vyše 60 rokov. Svoju 
šiestu symfóniu označil Čajkovskij za „najlepšiu skladbu, akú v živote skomponoval“ – lebo 
ako doplnil – „ do žiadnej inej nevložil toľko lásky a zápalu“.

Streda 9. 10.
17.00 Malá sála slovenskej filharmónie

Sisa Michalidesová   „Zimní kúzelníci“
Projekt skladateľky, flautistky a herečky Sisy Michalidesovej Zimní kúzelníci predstavuje 
nevšednú hudobníčku z perspektívy jej vlastných kompozícií v oblasti filmovej a divadelnej 
hudby. Prvky jazzu a vážnej hudby sú „kúzelne“ kombinované s výrazovými prostriedkami 
balkánskeho a slovenského folklóru. „Kúzelníci“ Peter Preložník, Pavol Bereza, Boris Len-
ko, Milo Suchomel, Anton Jaro, Štefan Bugala, Stanislav Palúch, Július Šoška a Martin 
Ťažký sú hudobníckou špičkou, majstrami svojich nástrojov.

19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
The Philharmonics

Sedem talentovaných mladých hudobníkov – prevažne členov Viedenských a  Berlínskych fil-
harmonikov založilo v roku 2007 súbor, ktorý na klasickom zvuku a virtuozite objavuje korene 
vážnej hudby v ľudových inšpiráciách, tradícii klezmer a gipsy hudby. Svoj záujem neohraničujú 
len európskou hudbou, blízke je im aj tango, či latino jazz. The Philharmonics majú od sezóny 
2011/2012 vlastný abonentný cyklus vo viedenskom Konzerthause, koncertujú na festivaloch, do-
stali pozvania od Riccarda Mutiho i Valery Gergieva. Ich nové CD „Oblivion“, ktoré vyšlo v júli 
tohto roku v Deutsche Grammophon sa predáva v 46 krajinách. Na BHS príde súbor po opätov-
nom turné v Japonsku. The Philharmonics tvoria hudobníci známi aj z našich koncertných pódií: 
huslisti Tibor Kováč a Roman Jánoška, violista Thilo Fechner, violončelista Stephan Koncz, 
kontrabasista Ödön Rácz, klarinetista Daniel Ottensamer a klavirista František Jánoška. 

Štvrtok 10. 10.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

PKF – Prague Philharmonia
Milan Turković, dirigent        Gábor Boldoczki, trúbka

Joseph Haydn symfónia C dur Hob. i:97
 Koncert pre trúbku a orchester es dur Hob. viie:1 
Wolfgang Amadeus Mozart   serenáda G dur Malá nočná hudba Kv 525 
 symfónia d dur Pražská Kv 504 



„Génius trúbky tretieho tisícročia“ alebo „dôstojný následník“ kráľa trubkárov Mauricea 
Andrého – takto charakterizujú sólistu dnešného večera Gábora Boldoczkého. Nemecký 
časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzdvihuje napríklad „jeho žiarivo jasný tón 
s jedinečne plynulým legatom, jemným ako maslo“.
Zaujímavý večer dvoch klasikov zaznie v  interpretácii jedného z  najrozcestovanejších, 
najoceňovanejších a  najlepších českých orchestrov pod taktovkou svetoznámeho sólistu 
na  fagot Milana Turkovića, ktorého napríklad pred časom japonský časopis Ongaku No 
Tomo zaradil medzi dvadsiatich najvýznamnejších dirigentov na tokijskej hudobnej scéne.

Piatok 11. 10.
19.30 Koncertná sieň slovenskej filharmónie

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Tugan Sokhiev, dirigent
Boris Berezovsky, klavír

Dmitrij Šostakovič Zlatý vek, suita z baletu op. 22
Sergej Prokofiev Koncert pre klavír a orchester č. 1 des dur op. 10
Dmitrij Šostakovič Koncert pre klavír a orchester č. 2 F dur op. 102
Sergej Prokofiev skýtska suita op. 20

Napriek mladému veku je Tugan Sokhiev jedným z  najvyhľadávanejších dirigentov 
súčasnosti. Rodák zo severného Kaukazu študoval na  konzervatóriu v  Petrohrade 
v legendárnej dirigentskej triede Iľju Musina ako jeho posledný poslucháč. Dnes má za sebou 
hosťovania s  Berlínskymi i  Viedenskými filharmonikmi... So svojím berlínskym telesom 
uvedie diela zo zlatého fondu ruskej symfonickej literatúry: mladícky búrlivú Skýtsku 
suitu Sergeja Prokofieva, baletnú suitu Zlatý vek Dmitrija Šostakoviča a v spolupráci 
s  fenomenálnym ruským virtuózom Borisom Berezovským dvojicu klavírnych koncertov 
z pera oboch menovaných autorov. Debut Borisa Berezovského vo Wigmore Hall v roku 
1988 označil denník The Times ako výkon „umelca výnimočne sľubného s  oslňujúcou 
virtuozitou a nesmiernou silou“. O dva roky neskôr Boris Berezovsky získal Zlatú medailu 
na Medzinárodnej súťaži P. I. Čajkovského v Moskve. Dnes patria tomuto fenomenálnemu 
klaviristovi najprestížnejšie koncertné pódiá a po niekoľkých hosťovaniach na BHS sa stal 
aj miláčikom nášho publika.

Sobota 12. 10.
17.00 Malá sála slovenskej filharmónie

Bratislava Contemporary Players SOOZVUK
Marián Lejava, dirigent   Milan Paľa, viola

Lucia Papanetzová Canon 
Lucia Koňakovská variácie pre violu a komorný orchester
Boško Milaković strongs for strings   premiéra
Peter Groll Zalan 
Marián Lejava vertigo, koncert pre milanolo a komorný orchester
Viktor Fuček too long play (výtvarná inštalácia)

SOOZVUK je autorské umelecké združenie, ktoré v rokoch 2002-2003 sformovali generačne 
spriaznení skladatelia Boško Milaković (1973), Peter Groll (1974), Lucia Koňakovská 
(1975), Marián Lejava (1976), Lucia Papanetzová (1978) a výtvarník Viktor Fuček (1977). 



Za desať rokov pôsobenia SOOZVUK zorganizoval množstvo koncertov z diel slovenských 
i zahraničných súčasných autorov všetkých generácií (približne 130 diel od 66 autorov v rámci 
koncertných cyklov), pričom sa osobitne venoval uvádzaniu tvorby najmladších skladateľov 
(vyše 170 skladieb od  83 autorov na  pôde festivalu Prehliadka mladých skladateľov). So 
SOOZVUK-om účinkuje prominentný sólista Milan Paľa.

Nedeľa 13. 10.
15.00 dóm sv. Martina

Duchovná pieseň
Slovenský spevácky zbor Adoremus  
Dušan Bill, dirigent
Mária Budáčová, organ
Tomáš Šelc, bas

Bratislavský notovaný misál, Košické fragmenty, Hans Leo Hassler, Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, Josquin Desprez, Ludovico da Viadana, Cantus 
Catholici, Dmitrij Stepanovič Bortňanskij, Arvo Pärt, Alfred Schnittke, 
Mikuláš Schneider-Trnavský, František Otto Matzenauer, Jan Nepomucen 
Kaszewski, Anton Fabian, Jaroslav Fabian, Ján Levoslav Bella 

Program koncertu pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov, spolu-
patrónov Európy Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ponúka - okrem iných skladieb 
- ukážky z našich najstarších hudobných prameňov: spevy Bratislavského notovaného misála 
a  Košických  fragmentov a časť z repertoáru vzácnej tlače, ktorá má v dejinách slovenskej 
hudobnej kultúry významné postavenie – kancionál Cantus Catholici. Na koncerte zaznejú 
aj kompozície skladateľov patriacich k vrcholným predstaviteľom vokálnej polyfónie. Hosťom 
BHS je spevácky zbor Adoremus, ktorý sa od svojho vzniku v roku 1992 so sídlom vo Vrábloch 
cieľavedome zameriava na interpretáciu  sakrálnej hudby.

19.00 Koncertná sieň slovenskej filharmónie
Záverečný koncert 49. ročníka BHS
Slovenská filharmónia
Vladimir Fedosejev, dirigent
Eva Šušková, soprán
Alexei Volodin, klavír

Ján Levoslav Bella Bergglöcke, ária pre soprán a orchester
Alexander Skriabin Koncert pre klavír a orchester fis mol op. 20 
Piotr Iľjič Čajkovskij symfónia č. 4 f mol op. 36

Na záverečnom koncerte BHS 2013 sa náš prvý orchester predstaví pod taktovkou doyena rus-
kej dirigentskej školy Vladimira Fedosejeva. S excelentným technikom Alexeiom Volodinom, 
predstaviteľom strednej generácie ruských klaviristov, uvedú zriedkavo hrávaný klavírny koncert 
hudobného symbolistu Alexandra Skriabina. Lahôdkou bude interpretácia Čajkovského Štvr-
tej symfónie, ktorá patrí k profilovým skladbám dirigentovho repertoáru. Uvedením Slávnostnej 
predohry Jána Levoslava Bellu si pripomenieme 170. výročie skladateľovho narodenia.

slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry slovenskej republiky.


