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Program:
I. koncert:

V. koncert:

VIII. koncert:

Zahajovací koncert

Na Vivaldiho!

Sváteční hudební setkání

sobota 17. 3. 2018 – 19 hod.

sobota 24. 3. 2018 – 19 hod.

Janáčkův komorní orchestr
Severáček – dětský pěvecký sbor
Jaroslav Svěcený – housle
Karel Untermüller – viola
Tomáš Töpfer – umělecký přednes

Jaroslav Svěcený
– housle a role Antonia Vivaldiho
Zdeňka Žádníková Volencová
– role Anny Giro a Camilly Vivaldi
Michaela Káčerková – virginal
Virtuosi Pragenses Collegium

čtvrtek 29. 3. 2018 – 19 hod.
Lubomír Brabec – kytara
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Žofie Vokálková – flétna

Slavnostní úvodní koncert se ponese ve znamení hudební oslavy 15. ročníku Smiřických
svátků hudby a 100. výročí vzniku Československé republiky.
II. koncert:

Klasika a jazz bez fraku
neděle 18. 3. 2018 – 19 hod.
Jaroslav Svěcený – housle
Tom Vybíral Trio:
Tomáš Vybíral – kontrabas a bicí
František Krtička – piano, vibrafon a aranže
Ondřej Štajnochr – kontrabas a baskytara
Collegium Jaroslava Svěceného
Roman Šmucler – průvodní slovo
Setkání špičkových českých interpretů různých žánrů nabídne ve festivalové premiéře
zcela mimořádný zážitek.
III. koncert:

Strhující rytmy Jižní Ameriky
středa 21. 3. 2018 – 19 hod.
Jaroslav Svěcený – housle
Ladislav Horák – akordeon
Radek Krampl – vibrafon
Vít Švec – kontrabas
Jan Pokorný (Český rozhlas)
– průvodní slovo
Nejen latinskoamerická hudba, ale i swing
a klasika zazní také premiérově ve smiřické
kapli.
IV. koncert:

Cigánski Diabli (Slovensko)
& Jaroslav Svěcený
čtvrtek 22. 3. 2018 – 19 hod.

Mimořádný koncertní galavečer, ve kterém
přední čeští virtuosové hrají nejen původní
hudební party aneb Co jste o Antoniovi možná nevěděli… Antonio Vivaldi. Fenomenální
houslista, nadčasový skladatel nebo i život
milující muž… Festivalová premiéra.
VI. koncert:

Jaroslav Svěcený a Magistri

(unikátní orchestr příčných fléten)
neděle 25. 3. 2018 – 19 hod.
Jaroslav Svěcený – housle
Lucie Tóth – klavír
Magdalena Tůmová Bílková – flétnistka,
umělecká vedoucí a laureátka Pražského
jara
Slavné české a světové melodie v originálním zvukovém provedení zazní ve Smiřicích
vůbec poprvé.
VII. koncert:

Velikonoční varhanní koncert
středa 28. 3. 2018 – 19 hod.
Pavel Svoboda – varhany
Jaroslav Svěcený – housle
Marek Zvolánek – trubka
Eva Garajová – mezzosoprán
Nádherný zvuk varhan, houslí, trubky a zpěvu v podání vynikajících sólistů navodí sváteční atmosféru galavečera.

Španělská kytara spolu se zvukem flétny
a houslí vytvoří čarovnou náladu ve smiřické
Kapli Zjevení Páně.
IX. koncert:

Velikonoční recitál Julie Svěcené
sobota 31. 3. 2018 – 19 hod.
Julie Svěcená – housle
Václav Mácha – klavír
Jan Šťastný – umělecký přednes
Sváteční recitál letošní laureátky prestižní
Mezinárodní houslové soutěže Tibora Vargy
ve švýcarském Sionu, který bude umocněn
mluveným slovem herce Jana Šťastného.
X. koncert:

Slavnostní závěrečný galavečer
neděle 1. 4. 2018 – 19 hod.
Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená – housle
Karla Bytnarová – mezzosoprán
Silvija Ščerbavičiūtė – flétna (Litva)
Jitka Navrátilová – cembalo
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr
Barokní hudba v barokní Kapli Zjevení Páně
završí patnáct úspěšných let trvání festivalu
Smiřické svátky hudby.

Doprovodná akce:
Výstava malíře, grafika a ilustrátora
Josefa Velčovského.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 4. 12. 2017. Rezervace prostřednictvím e-shopu
na www stránkách festivalu bude spuštěna úderem půlnoci z neděle 3. na pondělí 4. 12. 2017.
Předprodej zajišťuje Kulturní středisko Dvorana s.r.o.,
tel. 602 316 525, e-mail: kultura@mestosmirice.cz

www.festival.mestosmirice.cz
Změna programu vyhrazena.

