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4. sezóna | 4th season

Vážení a milí přátelé,
komorní koncertní řada Collegia 1704 se s počátkem roku 2022 představí v nové podobě. Cyklus
byl původně zaměřený na vokální hudbu a hlavním protagonistou byl soubor Collegium Vocale
1704. Rozhodli jsme se však dramaturgii cyklu
rozšířit a poskytnout větší prostor nejen zpěvákům, ale i instrumentalistům, jejichž tváře znáte
z našich koncertů a kteří vedle účinkování v Col
legiu 1704 rozvíjejí také vlastní pestrou činnost
v rámci komorních projektů. Věřím, že rozšíření
komorního cyklu poskytne našim hudebníkům
příležitost představit své umění a že bohatá a různorodá dramaturgie bude vítaným podnětem pro
objevování nového repertoáru i pro inspirativní
setkání s hudebními poklady minulých staletí.
Václav Luks
Dear friends,
The chamber concert series of Collegium 1704 is
going to take on a new form in 2022. The series
initially focused on vocal music and the ensemble Collegium Vocale 1704 was in the spotlight.
However, we have decided to broaden the dramaturgy of the cycle and to give more space not
only to singers but also to instrumentalists whom
you know from our concerts and who, apart from
their cooperation with Collegium 1704, also car
ry out diverse musical activities in their chamber projects. I believe that this broadening of
the chamber series will not only give our musicians the chance to present their work, but also
that the rich and varied dramaturgy will prove
a welcome opportunity for you to discover new
repertoire and will foster inspiring meetings with
musical treasures of the past centuries.
Václav Luks
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Vzlet, Holandská 1, Praha 10
Vzlet, Holandská 1, Prague 10

F. Couperin
Leçons de ténèbres

Leçons
de ténèbres
Magická hudba komponovaná pro liturgii „temných hodinek“ Svatého týdne vzešla z pera
francouzského barokního skladatele Françoise
Couperina (1668–1733), jehož jméno je spjato
především se skladbami pro cembalo. Couperinova nepříliš rozsáhlá vokální tvorba je dokladem jeho jedinečného citu pro barvu lidského
hlasu a mimořádné melodické invence.

Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704
Václav Luks | dirigent conductor
22 | 2 | 2022 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
23 | 2 | 2022
18.30 O
 uvertura s Václavem Luksem
Pre-concert talk with Václav Luks

This magical music written for the liturgy of the
“Dark Hours” of Holy Week is by a French Baroque composer François Couperin (1668–1733)
whose name is associated mainly with works for
harpsichord. Couperin’s rather small output of
vocal music nonetheless demonstrates his inimitable sensitivity to the colour of the human voice
and his extraordinary melodic inventiveness.
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Vzlet, Holandská 1, Praha 10
Vzlet, Holandská 1, Prague 10

B. Strozzi
L’amante segreto

L'amante segreto

G. G. Kapsperger
Occhi soli d’Amore
Ite sospiri miei
C. Monteverdi
Signor quel infelice (opera L’Orfeo)

Láska planoucí, utajená, zklamaná i žárlivá: tak ji
ve svých kantátách, áriích a vilanellách zpodobnili skladatelé raného italského baroka. Barbara
Strozzi (1619–1677) byla jednou z nejzajímavějších skladatelských osobností Benátek poloviny
17. století. Giovanni Girolamo Kapsperger (1580–
1651), dnes převážně znám jako theorbista, je
zde zastoupen výběrem vokálních skladeb.

Hana Blažíková | soprán soprano
Jan Krejča | theorba
16 | 3 | 2022 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

One finds love portrayed as fiery, secretive,
disappointed, and jealous by composers of the
early Italian Baroque in their cantatas, arias, and
villanelles. Barbara Strozzi (1619–1677) was one
of the most interesting figures among Venetian
composers in the mid-17th century. Giovanni
Girolamo Kapsperger (1580–1651), known today
primarily as a theorbist, is also represented here
by a selection of vocal compositions.
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G. Ph. Telemann
Sonata in C TWV 41:C5
J. S. Bach
Sonata in E BWV 1035
A. Vivaldi
Sonata in h RV 36
A. Corelli
La Follia

Con bravura!
Mistrné zvládnutí nástroje jiskřící virtuozitou
technickou i výrazovou lze nejlépe vystihnout
výrazem „con bravura“. Originální skladby i transkripce pro flétny německých a italských skladatelů vrcholného baroka včetně Antonia Vivaldiho
a Johanna Sebastiana Bacha zazní ve strhujícím
podání na různé druhy zobcových fléten.
The mastery of an instrument with brilliantly virtuosic technique and eloquence of expression
can be best described as “con bravura”. Original
compositions and transcriptions for flute by German and Italian composers of the High Baroque
including Antonio Vivaldi and Johann Sebastian
Bach are heard in thrilling performances on various types of recorders.

Michaela Koudelková | zobcové flétny recorders
Libor Mašek | violoncello
Monika Knoblochová | cembalo harpsichord
20 | 4 | 2022 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

5 | 10 | 2022 | 19.30
Vzlet, Holandská 1, Praha 10
Vzlet, Holandská 1, Prague 10

M. Locke
For Several Friends
The Broken Consort
W. Lawes
Suites for violins, viola, and organ
H. Purcell
Sonatas in three and four parts

For several friends
Přestože hudba na britských ostrovech přijímala
mnoho vlivů z kontinentu, zejména z Itálie a Francie, po celé 16. a 17. století si vždy zachovávala
osobitý charakter, zvláštní používání kontrapunktu a expresivní užití disonancí a chromatis
mu. To lze slyšet ve fantaziích Williama Lawese,
v intimních skladbách Matthewa Locka i v dílech
Henryho Purcella, včetně skladeb, v nichž se snažil napodobit „nejslavnější italské mistry“.
Although the music of the British Isles absorbed
many influences from the continent and from Italy and France in particular, throughout the 16th
and 17th centuries it always maintained an individual character of its own with its peculiar use
of counterpoint and its expressive handling of
dissonance and chromaticism. This can be heard
in fantasias by William Lawes, intimate pieces by
Matthew Locke, and the works of Henry Purcell,
including the compositions in which he attempted to imitate “the most famous Italian masters”.

For Several Friends
Helena Zemanová | housle violin
Jana Anýžová | housle violin
Hana Fleková | viola da gamba
Jan Krejča | theorba
Pablo Kornfeld | cembalo harpsichord
4 | 10 | 2022 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

3 | 11 | 2022 | 19.30
Vzlet, Holandská 1, Praha 10
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J.-Ph. Rameau
3e Pièces de clavecin en concerts
M. Marais
Suita in a

Les concerts
royaux

F. Couperin
Concert royal no. 9 in E,
Ritratto dell‘ amore

Les concerts royaux z roku 1722 komponoval
François Couperin přímo pro krále Ludvíka XIV.,
který na sklonku života pořádal malé komorní
koncerty, na něž byl Couperin pravidelně zván.
Jednotlivé části koncertu Ritratto dell´amore, čili
Portrét lásky, vyjadřují různé charaktery, podle
nichž jsou nazvány, např. Šarm, Veselost nebo
Vznešenost.

Julie Braná | fl
 auto traverso
zobcová flétna recorder
Edita Keglerová | cembalo harpsichord
Mélusine Srovnal | viola da gamba
2 | 11 | 2022 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

François Couperin composed Les concerts royaux
(1722) especially for King Louis XIV. Near the end
of his life, the king held little chamber music
concerts to which Couperin was invited regularly. The individual parts of the concert Ritratto
dell´amore, that is A Portrait of Love, depict various characters mentioned in their titles, such
as Charm, Merriment, and Nobility.

2 | 12 | 2022 | 19.30
Vzlet, Holandská 1, Praha 10
Vzlet, Holandská 1, Prague 10

Juan Navarro Hispalensis
Francisco Correa de Arauxo
Juan Hidalgo de Polanco
José Marín
Juan Bautista Cabanilles

Musica iberica

Na Iberském poloostrově se v průběhu 16.
a 17. století rozvinul osobitý vokální styl vycházející z palestrinovského kontrapunktu a italské
vokální tradice. Španělští a portugalští skladatelé
však dokázali hudební řeč italských vzorů obohatit o prvky místní tradice, založené na setkávání
mnoha různých kultur.
Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704
Václav Luks | dirigent conductor
1 | 12 | 2022 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
2 | 12 | 2022
18.30 O
 uvertura s Václavem Luksem
Pre-concert talk with Václav Luks

The original vocal style that emerged on the Iberian Peninsula during the 16th and 17th centuries was based on the counterpoint of Palestrina and the Italian vocal tradition. However, the
Spanish and Portuguese composers were able
to enhance the musical language of their Italian
models with elements of the local tradition that
arose from encounters between many different
cultures.

Květiny uchované navěky
Zero Degrees je projekt výtvarnice Tharien Smith
a fotografa Bruce Boyda. Na myšlenku zmrazit
květiny a následně je vyfotografovat je přivedl
japonský umělec Azuma Makoto a jeho práce
s květinami. „Svým způsobem se ty květiny snažíme uchovat navěky,“ říká fotograf. Umělci používají výhradně květiny z vlastní zahrady. Série Zero
Degrees obsahuje zhruba sto padesát fotografií.
Autoři působí v jihoafrickém Kapském městě.

Flowers Frozen in Time

www.zerodegrees.co.za

Zero Degrees is a project of artist Tharien Smith
and photographer Bruce Boyd. The idea of freezing flowers and photographing them was inspired by the work of the Japanese flower artist Azuma Makoto. ”In a way, we try to preserve them
through our pictures forever,“ says the photographer. The artists pick the flowers in their
own garden. The Zero Degrees series consists of
almost 150 photographs. The authors live and
work in Cape Town, South Africa.

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Pražský barokní orchestr a vokální ansámbl Col
legium 1704 a Collegium Vocale 1704 byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem
v roce 2005. V roce 2019 byla zahájena pražská
komorní řada koncertů Collegia Vocale 1704,
která od roku 2021 pokračuje v kulturním paláci
Vzlet. Nejvýznamnějšími počiny posledních let
jsou první kompletní česká nahrávka Händelova Mesiáše z roku 2019 a troj-CD s operou Les
Boréades J.-Ph. Rameaua, které získalo ocenění
Trophées 2020 jako nejlepší operní nahrávka
roku. V roce 2021 založil soubor vlastní online
platformu UNIVERSO 1704, na níž uvádí premiéry video-koncertů. V květnu 2021 Collegium 1704
pod vedením Václava Lukse zahájilo mezinárodní
hudební festival Pražské jaro provedením Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast.
The harpsichordist and conductor Václav Luks
founded the Prague baroque orchestra Col
legium 1704 and vocal ensemble Collegium
Vocale 1704 in 2005. In 2019 Collegium Vocale
1704 launched a series of chamber concerts,
continuing since 2021 at Vzlet, the Prague palace of culture. Their most important recent
achievements include the first complete Czech
recording of Handel’s Messiah and a 3-CD with
Rameau’s opera Les Boréades, which won the
Trophées 2020 award for the best opera release
of the year. In 2021, the ensemble founded its
own online platform UNIVERSO 1704, where it
releases premieres of video-concerts. In May
2021, Collegium 1704 opened the international
music festival Prague Spring with a performance
of Smetana’s My Country.
collegium1704.com

Vstupenky
a předplatné

Tickets and subscriptions
CENY VSTUPENEK | TICKET PRICES
Předplatné na 6 koncertů | Subscription for 6 concerts
1890, 1450, 1080 Kč | CZK
Jednotlivé vstupenky | Individual tickets
450, 350, 250 Kč | CZK
20% sleva studenti, senioři, ZTP, ZTP/P
20% discount students, seniors, disabled
Zkoušky na vlastní uši | Open rehearsals
Jednotné vstupné 150 Kč | All tickets for CZK 150
Prodej online | Book online: www. colegium1704.com
Tel. +420 234 697 959, e-mail: info@collegium1704.com
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Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704
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14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
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19.30 L‘amante segreto
H. Blažíková, J. Krejča

20 | 4 | 2022

14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

21 | 4 | 2022

19.30 Con bravura!
M. Koudelková, L. Mašek, M. Knoblochová

V prodeji na GoOut | Available via GoOut: www.goout.net
Vzlet, Holandská 1, Praha-Vršovice
Pokladna 60 min před začátkem | 60 minutes before the event
www.vzlet.cz
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