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5th season 2023

Hudební cesty
Evropou
Musical Journeys
Across Europe



Vážení a milí přátelé, 

v  sezóně 2023 se společně vydáme novými 
směry, napříč staletími a  rozmanitými žánry. 
Dotkneme se jemné atmosféry barokní Anglie, 
mystického vytržení středověku, italských mi-
lostných písní i rozverných severských popěvků 
v temperamentních variacích. Čekají nás otevře-
né zkoušky, hudební filmy a besedy, vše ve spo-
lupráci s prestižními světovými festivaly a cent-
ry. Přijměte pozvání Collegia 1704 a jeho hostů 
k Hudebním cestám Evropou! 

Váš
Václav Luks

Dear friends, 

in the 2023 season, we will venture together in 
new directions, across centuries and genres. We 
will touch the delicate atmosphere of Baroque 
England, the mystical rapture of the Middle Ages, 
amorous Italian songs, and exuberant folk tunes 
of the North in lively variations. The concerts 
will be accompanied by open rehearsals, mu-
sical films, and discussions, all in collaboration 
with prestigious festivals and centres around the 
world. Accept the invitation of Collegium 1704 
and its guests and join us on the Musical Jour-
neys Across Europe! 

Yours,
Václav Luks
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Tell Me No More

20 | 2 | 2023 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

 Pavla Radostová soprán | soprano

FOR SEVERAL FRIENDS
 Helena Zemanová housle | violin
 Dagmar Valentová housle | violin
 Hana Fleková viola da gamba
 Jan Krejča theorba
 Pablo Kornfeld cembalo
  harpsichord

Soubor For Several Friends vznikl na základě 
společné touhy věnovat se zřídka prováděnému 
komornímu repertoáru nepochybných hodnot, 
který zároveň vyžaduje od interpretů radost 
a nadšení ze společného hledání a odkrývání ne-
konečných možností jeho interpretace. Zaměřuje 
se zejména na hudbu Britských ostrovů v době 
restaurace monarchie po občanské válce, v dru-
hé polovině 17. století, a na díla prominentních 
skladatelů jako Henry Purcell a Matthew Locke 
i jejich méně známých současníků. 
 
The ensemble For Several Friends was founded 
because of a collective desire to devote attention 
to seldom performed but worthy chamber rep-
ertoire that also demands a joyous approach to 
seeking and discovering the endless possibilities 
for the music’s interpretation. It focuses mainly 
on the music of the British Isles during the Resto-
ration of the monarchy after the Civil War, in the 
second half of the 17th century, and on the works 
of prominent composers such as Henry Purcell 
and Matthew Locke and their lesser-known 
contemporaries.

Henry Purcell
Young Thirsis' fate
O let me weep
Gentle shepherds

John Blow
Oh that mine eyes would melt
Tell me no more you love

Henry Hall
Enchanted by your voice
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L’amante segreto

19 | 3 | 2023 | 13.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

 Hana Blažíková soprán | soprano
 Jan Krejča theorba

Láska planoucí, utajená, zklamaná i žárlivá: tak ji 
ve svých kantátách, áriích a vilanellách zpodob-
nili skladatelé raného italského baroka. Barbara 
Strozzi (1619–1677) byla jednou z nejzajímavěj-
ších skladatelských osobností Benátek poloviny 
17. století. Giovanni Girolamo Kapsperger (1580–
1651), dnes převážně znám jako theorbista, je 
zde zastoupen výběrem vokálních skladeb. Árie 
z opery Orfeo Claudia Monteverdiho (1567–1643) 
je jednou z nejemotivnějších vokálních skladeb 
z pera mistra madrigalu. Světově proslulá česká 
sopranistka Hana Blažíková, zakládající členka 
Collegia Vocale 1704, která dnes patří mezi nej-
vyhledávanější interpretky staré hudby po celé 
Evropě i v zámoří, představí – spolu s theorbistou 
Janem Krejčou – tento mimořádný projekt, vytvo-
řený speciálně pro koncertní sezónu ve Vzletu.
 
Love – flaming, secret, disappointed, jealous. This 
is how the composers of the early Italian Baroque 
portrayed it in their cantatas, arias, and villanelles. 
Barbara Strozzi (1619–1677) was one of the most 
interesting composers of mid-17th century Ven-
ice. Giovanni Girolamo Kapsperger (1580–1651), 
now mostly known as a theorba player, is repre-
sented here by a selection of vocal works. The 
aria from the opera Orfeo by Claudio Monteverdi 
(1567–1643) is one of the most emotional vocal 
pieces from the pen of the madrigal master. The 
world-renowned Czech soprano Hana Blažíková, 
a founding member of Collegium Vocale 1704 and 
today one of the most sought-after interpreters of 
early music throughout Europe and overseas, will 
present – together with theorba player Jan Krejča 
– this extraordinary project created especially for 
the concert season at Vzlet.

B. Strozzi
L’amante segreto

G. G. Kapsperger
Occhi soli d’Amore

C. Monteverdi
Signor quel infelice (opera L’Orfeo)
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Harmonia Caelestis

25 | 4 | 2023 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

27 | 4 | 2023 | 19.00 | film VISION
o životě Hildegardy z Bingenu
about the life of Hildegard von Bingen

Kino Pilotů, Donská 168, Praha 10

         TIBURTINA ENSEMBLE
 Barbora Kabátková  umělecká vedoucí
  artistic director
  soprán | soprano
 Hana Blažíková  soprán | soprano
  středověká harfa 
  medieval harp
 Ivana Bilej Brouková soprán | soprano
 Tereza Böhmová soprán | soprano
 Renata Zafková soprán | soprano
 Anna Chadimová Havlíková alt | alto
 Daniela Čermáková alt | alto
 Kamila Mazalová alt | alto

Hildegarda z Bingenu (1098–1179), řeholnice, my-
stička, skladatelka a spisovatelka, patří k velmi 
malému počtu skladatelů z dvanáctého století, 
u nichž známe jméno a jejichž dílo se dochovalo 
ve větším rozsahu – v jejím případě jde o 77 skla-
deb a liturgické drama. Soubor Tiburtina Ensem-
ble byl založen v Praze roku 2008 a svedl dohro-
mady umělkyně, které se zaměřují na intepretaci 
gregoriánského chorálu, středověké polyfonie 
a současné hudby. 
 
Hildegard von Bingen (1098–1179), a nun, mys-
tic, composer, and writer, is one of the very 
few twelfth-century composers whose name is 
known and whose work has survived on a larger 
scale – in her case, we have a corpus of 77 com-
positions and a liturgical drama. The Tiburtina 
Ensemble was founded in Prague in 2008 and 
brought together women artists who focus on 
the interpretation of Gregorian chant, medieval 
polyphony, and contemporary music.

Hudba pro nebeský dvůr 
Hildegardy z Bingenu
Music for the heavenly court 
of Hildegard von Bingen

Hildegarda z Bingenu
Ave generosa gloriosa et intacta
Sed diabolus in invidua sua
O lucidissima Apostolorum turba
O Virtus sapientiae

ve spolupráci s | in collaboration with 
Oude Muziek Utrecht
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Il Boemo

17 | 5 | 2023 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

REICHA QUARTET
 Ivan Iliev housle | violin
 Veronika Manová housle | violin
 Jakub Verner viola
 Libor Mašek violoncello

Josef Mysliveček je jednou z nejzajímavějších osob-
ností nejen české, ale i světové hudební historie. 
Patřil k nejvyhledávanějším skladatelům v  Itálii 
2. poloviny 18. století, jeho opery se hrály v nejvý-
znamnějších divadlech a účinkovaly v nich největší 
pěvecké hvězdy. Byl vzorem pro generace sklada-
telů v čele s W. A. Mozartem díky svému jedinečné-
mu talentu i píli; svobodomyslné umělce inspiroval 
svým způsobem života. Kromě opery se věnoval 
i tvorbě instrumentální, a to jak symfonické, tak ko-
morní. Jeho sbírka posledních kvartetů patří k výji-
mečným dílům a zazní v novodobém nastudování 
na staré nástroje. Na koncert navazuje promítání 
nového celovečerního historického filmu Il Boemo 
o životě a díle Josefa Myslivečka v režii Petra Václa-
va v Kině Pilotů.
 
Josef Mysliveček is one of the most interesting per-
sonalities of both Czech and global musical history. 
He was one of the most sought-after composers 
in Italy in the second half of the 18th century, his 
operas were performed in the most important 
theatres and starred the greatest singing stars. He 
was a model for generations of composers, led by 
W. A. Mozart, through his unique talent and dili-
gence; he inspired free-thinking artists with his way 
of life. In addition to opera, he was also a composer 
of instrumental music, both symphonic and cham-
ber. His last collection of quartets constitutes a re-
markable achievement and will be performed in 
a modern production on period instruments. The 
concert will be followed by a screening of Il Boemo, 
a new historical feature film about the life and work 
of Josef Mysliveček, directed by Petr Václav, at the 
Pilotů Cinema.

J. Mysliveček
Smyčcové kvartety op. posth.
String Quartets op. posth.

J. Haydn
Smyčcový kvartet op. 20 č. 5
String Quartet op. 20 no. 5 

F. X. Richter
Smyčcový kvartet op. 5
String Quartet Op. 5

19 | 5 | 2023 | 19.00 | film IL BOEMO
o životě a díle Josefa Myslivečka
about the life and work of Josef Mysliveček

Kino Pilotů, Donská 168, Praha 10
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In Paradiso

13 | 6 | 2023 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

Benno Schachtner
kontratenor | countertenor

Collegium 1704

Benno Schachtner, jeden ze současných nejvy-
hledávanějších kontratenoristů světa, vytvořil 
jedinečný hudební projekt s názvem In Paradiso. 
Bachovy kantáty pro sólový alt jsou mimořádně 
efektní díla obsahující meditativní i expresivní 
pasáže, které vyžadují špičkové interpretační 
schopnosti a dokonalou pěveckou techniku.
 
Benno Schachtener, one of the most sought-af-
ter countertenors in the world today, has creat-
ed a unique musical project entitled In Paradiso. 
Bach’s cantatas for solo alto are extraordinarily 
effective works containing meditative and mov-
ing passages that demand top-notch perfor-
mance skills and impeccable vocal technique.

J. S. Bach
Widerstehe doch 
der Sünde BWV 54

Orchesterouvertüre C dur BWV 1066

Gott soll allein mein 
Herze haben BWV 169
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The Sally Gardens

THE TUNELANDERS
 Joan Boronat Sanz cembalo
  harpsichord
 Miguel Ángel González violoncello
 Vadym Makarenko housle | viloin
 Amir Tiroshi zobcové flétny
  recorders
 Ryosuke Sakamoto kytara | guitar
 Miguel Zamarripa flétna | flute

The Tunelanders je basilejský projekt pětičlenné 
skupiny absolventů Scholy Cantorum Basiliensis, 
vedený cembalistou a varhaníkem Joan Boronat 
Sanz, který se zabývá tradiční skotskou a irskou 
hudbou, barokní komorní hudbou a souvislost-
mi mezi nimi. Všichni členové souboru působí 
v oblasti historicky poučené interpretace a je-
jich cílem je znovu představit hudební scénu 
v dublinských hostincích a hudebních salonech 
18. století, kde se lidová hudba často setkávala 
s barokními skladbami skladatelů jako Händel 

a Corelli, na týchž místech, při těch sa-
mých příležitostech a v podání stejných 
hudebníků.

The Tunelanders is a Basel-based project 
of a group of five alumni of the Scho-
la Cantorum Basiliensis, led by harp-
sichordist and organist Joan Boronat 
Sanz, which is dedicated to the explo-
ration of traditional Irish and Scottish 
tunes, Baroque chamber music – and 
the links between them. The ensemble 
members are all active in the field of 
historically informed performance and 

seek to re-imagine the music scene as it may 
have been in the pubs and music-halls of Dublin 
in the 18th century, where folk music would often 
meet the works of Baroque composers such as 
Handel and Corelli, in the same venue, during 
the same event – and even played by the same 
musicians.

Eleanor Plunkett
Willie Coleman‘s Jig
Dwyer‘s Hornpipe
The Sally Gardens
The Steampacket

Anglické, skotské a irské lidové melodie 
v barokních variacích
English, Scottis, and Irish melodies in 
baroque variations
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Fryderyk!

Jméno sólisty a program budou oznámeny 16. říj-
na 2023, den po vyhlášení výsledků soutěže. Kon-
cert je součástí turné laureátů bezprostředně na-
vazujícího na soutěž a je realizován v koprodukci 
se Soutěží Fryderyka Chopina a Chopinovým in-
stitutem ve Varšavě, který je také pořadatelem 
festivalu Chopin a jeho Evropa.

The name of the soloist and the programme will 
be revealed on 16 October 2023, the day after the 
announcement of the competition results. The 
concert is part of the laureates’ tour immediate-
ly following the competition and is co-produced 
with the Fryderyk Chopin Competition and the 
Chopin Institute in Warsaw, which is also the or-
ganiser of the festival Chopin and His Europe.

Klavírní díla Fryderyka Chopina 
a dalších autorů 
Piano works by Fryderyk Chopin 
and other composers

Po koncertě následuje moderovaná 
debata se sólistou
The concert will be followed by 
a moderated debate with the soloist

Klavírní recitál laureáta 2. soutěže 
Fryderyka Chopina ve Varšavě na 
historické nástroje
Piano recital of the laureate of the 
2nd Fryderyk Chopin Period Instrument 
Competition in Warsaw

ve spolupráci s | in collaboration with
Chopin Institute Warsaw
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Písně střední Evropy
Songs of Central Europe

15 | 11 | 2023 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

 Natalia Rubis soprán | soprano
 Krystian Adam tenor
 Karel Košárek klavír | piano

Natalia Rubis a Krystian Adam patří k vyhledá-
vaným evropským interpretům romantického 
i starohudebního repertoáru a českému i evrop-
skému publiku jsou známí jak z hostování s Colle-
giem 1704, Les Arts Florissants Williama Christie-
ho a mnoha špičkových operních produkcí v Itálii, 
Německu či Polsku. Umělecké spojení s předním 
českým klavíristou Karlem Košárkem inspirovala 
rozvinutí společného snu o řadě komorních kon-
certů s objevným repertoárem. 

Natalia Rubis and Krystian Adam rank among the 
most sought-after European performers of both 
Romantic and early music repertoire and are 
known to Czech and European audiences from 
guest appearances with Collegium 1704, William 
Christie’s Les Arts Florissants, and many top op-
era productions in Italy, Germany, and Poland. 
The artistic connection with leading Czech pia-
nist Karel Košárek inspired the development of 
a shared dream about a chamber concerts series 
with an exploratory repertoire. 

Večer z písňové tvorby českých, 
polských a německých mistrů 
An evening of songs by Czech, Polish 
and German masters 

R. Schumann, F. Chopin
S. Moniuszko, E. W. Korngold 
L. Janáček
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Cantate Domino

6 | 12 | 2023 | 14.00
Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal

7 | 12 | 2023 | 18.30
Ouvertura s Václavem Luksem
Pre-concert talk with Václav Luks

Václav Luks
Collegium Vocale 1704
Collegium 1704

Pro vývoj evropské hudby měla benátská hudeb-
ní tradice počátku 17. století zásadní význam. 
Giovanni Gabrieli, předchůdce Claudia Monte-
verdiho na postu kapelníka Dómu sv. Marka, 
patří ke skladatelům jejichž vliv přesáhl hranice 
Benátské republiky i Itálie. Mezi jeho žáky patřil 
mimo jiné i Heinrich Schütz a na jeho dílo navázal 
i sám velký Claudio Monteverdi.  

The Venetian musical tradition of the early 17th 
century was of fundamental importance for 
the development of European music. Giovanni 
Gabrieli, Claudio Monteverdi’s predecessor as 
Kapellmeister of St Mark’s Basilica, was one of 
the composers whose influence extended be-
yond the borders of the Republic of Venice and 
Italy. Among his pupils was Heinrich Schütz and 
his work was followed by the great Claudio Mon-
teverdi himself. 

H. Schütz
Der Herr ist mein Hirt SWV 398

Feget den alten 
Sauerteig aus SWV 404

C. Monteverdi
Dixit Dominus SV 264

Beatus vir SV 268

G. Gabrieli
O Jesu mi dulcissime

O Domine Jesu Christe

Cantate Domino



Vstupenky a předplatné
Tickets and subscriptions

CENY VSTUPENEK | TICKET PRICES

Předplatné na 9 koncertů
Subscription for 9 concerts
2835, 2175, 1620 Kč | CZK

Předplatné na 5 koncertů (jarní část)
Subscription for 5 concerts (spring)
1575, 1208, 900 Kč | CZK

Předplatné na 4 koncerty (podzimní část)
Subscription for 4 concerts (autumn)
1260, 967, 720 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
V prodeji na GoOut | Available via GoOut
www.goout.net

Vzlet, Holandská 1, Praha 10 – Vršovice
Pokladna 60 min před začátkem
60 minutes before the event
www.vzlet.cz

Kino Pilotů, Donská 168, Praha 10 – Vršovice
www.kinopilotu.cz

 20 | 2 | 23 14 .00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 21 | 2 | 23 19.30  Tell Me No More
  For Several Friends

 19 | 3 | 23 13.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 20 | 3 | 23 19.30  L’amante segreto
  H. Blažíková, J. Krejča

 25 | 4 | 23 14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 26 | 4 | 23 19.30  Harmonia Caelestis
  Tiburtina Ensemble
 27 | 4 | 23  19.00 | Kino Pilotů – film VISION

 17 | 5 | 23  14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 18 | 5 | 23 19.30  Il Boemo
  Reicha Quartet
 19 | 5 | 23 19.00 | Kino Pilotů – film IL BOEMO

 13 | 6 | 23 14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 14 | 6 | 23 19.30  In Paradiso
  B. Schachtner, Collegium 1704 

 22 | 9 | 23 19.30  The Sally Gardens
  The Tunelanders

 22 | 10 | 23 19.30  Fryderyk!
   Laureát Soutěže F. Chopina
  Laureate of the F. Chopin Competition

 15 | 11 | 23 14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 16 | 11 | 23 19.30  Písně střední Evropy
   Songs of Central Europe
  N. Rubis, K. Adam, K. Košárek

 6 | 12 | 23 14.00 Zkouška na vlastní uši | Open rehearsal
 7 | 12 | 23 18.30 Ouvertura s Václavem Luksem
  Pre-concert talk with Václav Luks
 7 | 12 |23 19.30  Cantate Domino
   Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704



  PRODUKCE | PRODUCTION
 general manager Veronika Hyksová
 project manager Katarína Korlo, Jana Malisová
 mecenášský klub | patrons‘ club Eva Mühlbergerová
 koncertní produkce | concert production Filip Dámec
 PR & marketing Zdeněk Přidal
 editor Petra Johana Poncarová

 DESIGN Karolína Bendová
 FOTOGRAFIE | PHOTOS Petra Hajská, Vojtěch Havlík,
  Lucian Hunziker

Ve spolupráci
In cooperation with

Mediální partneři  |  Media Partners 

Partneři  |  Partners

Václav Luks
umělecký vedoucí | artistic director


