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Léta putování:  
Lidé na cestě v dlouhém 19. století

Bedřich Smetana a související odkazy

Témata

Nad festivalem převzali záštitu:

• ministr kultury České republiky Martin Baxa 
• hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták 
• primátor města Plzně Roman Zarzycký 
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2. 3. 2023 / 19:00 / MB 

Howard Shelley  
& Norimberští symfonikové
6. 3. 2023 / 19:30 / DH  

Igor Ardašev  
klavírní recitál

7. 3. 2023 / 9:00–16:30 / DH 

Igor Ardašev  
interpreteční seminář

7. 3. 2023 / 19:00 / DJKT 

Armida 
Antonín Dvořák
8. 3. 2023 / 19:30 / DH  

Vilímec & Vilímec  
k poctě slavného  
českého houslisty  
Františka Ondříčka

11. 3. 2023 / 19:00 / KSB  

Stabat Mater  
& Giovanni Battista 
Pergolesi
12. 3. 2023 / 17:00 / MB 

Dvořák cestovatel  
koncert pro rodiny  
s dětmi, ale nejen ty

15. 3. 2023 / 19:30 / DH 

Malá noční hudba  
& Haydn Ensemble
17. 3. 2023 / 9:30 a 11:30 / MB 

Hollywoodský dvojkoncert 
nejen pro děti
21. 3. 2023 / 19:30 / DH  

Zelí–Potkan Orchestra

Kalendárium
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22. 3. 2023 / 19:30 / DH  

Proměny duše
23. 3. 2023 / 18:00 / MB  

ZUŠ Bedřicha Smetany  
přehlídkový koncert

24. 3. 2023 / 19:00 / NCPP 

Cimbálovka na druhou
25. 3. 2023 / 19:00 / KSB  

Putování  
pařížskými chrámy 

27. 3. 2023 / 19:30 / DH 

Dvořákovo  
klavírní kvarteto
2. 4. 2023 / 17:00 / DH  

S kytarou a kamerou  
kolem světa
3. 4. 2023 / 19:30 / DH  

Štěpán Rak & Domov můj

5. 4. 2023 / 19:30 / DH 

Quasi trio
6. 4. 2023 / 19:00 / MB  

Stabat Mater  
& Antonín Dvořák & PF
29. 4. 2023 / 19:00 / MB  

Epilog: Finále Mezinárodní 
smetanovské klavírní 
soutěže

Doprovodné akce
• Prolog: Masopust
• 43. plzeňské mezioborové sympozium
• Pietní akt u pomníku 

Bedřicha Smetany
• Výstava SVK PK: Na cestě – putování  

po regionu v 19. století
• Výstava ZČG: Umění předlouhého 

století a paměť lidské chůze
• Konference o životě a díle  

Josefa Františka Smetany
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Vstupenky  
a slevy
Nejjednodušší a nejrychlejší nákup vstupenek 
uskutečníte on-line  
na www.plzenskavstupenka.cz

Prodejní místa 

Předprodej vstupenek je možný na jakémkoliv 
prodejním místě portálu Plzeňská vstupenka.

Festivalové slevy

50 % – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

50 % – děti do 15 let 

50 % – abonenti Plzeňské filharmonie

50 % – abonenti Kruhu přátel hudby 

30 % – senioři 65+

30 % – studenti ve věku 16-26 let

Doklad opravňující diváka k užití slevy může 
být požadován i před vstupem do sálu.

Slevy se nesčítají. Festivalové slevy se 
nevztahují na pořady v Divadle J. K. Tyla  
a na výstavy.

Místa  
a adresy
DH – Dům hudby 
Husova 30, Plzeň

DJKT – Divadlo J. K. Tyla  
Smetanovy sady 16, Plzeň

KSB – Katedrála sv. Bartoloměje  
náměstí Republiky, Plzeň

MB – Měšťanská beseda  
Kopeckého sady 13, Plzeň

NCPP – Návštěvnické centrum Plzeňského 
Prazdroje – U Prazdroje 7, Plzeň

SVKPK – Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje – Smetanovy sady 2, Plzeň

ZČG – Západočeská galerie v Plzni  
Pražská 13, Plzeň

ZČM – Západočeské muzeum v Plzni  
Kopeckého sady 2, Plzeň
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Akreditace

Akreditace na celý festival  
Smetanovské dny 2023 – 3.500 Kč

Akreditace zahrnují všechny prodávané  
akce festivalu Smetanovské dny 2023  
s výjimkou představení v Divadle J. K. Tyla  
a výstav. 

Akreditace je možné zakoupit v sídle  
Plzeňské filharmonie po předchozí domluvě:  

PR manažer MgA. Michal Karban 
602 486 635  
michal.karban@plzenskafilharmonie.cz

Akreditace jsou přenosné a nevztahují se  
na ně další slevy.

Festivalové akreditace a vstupenky  
na jednotlivé koncerty jsou v prodeji 
od 12. prosince 2022.

„Smetanovských TOP 5“ 1.800 Kč

2. 3. / 19:00 / MB / Howard Shelley  
& Norimberští symfonikové

11. 3. / 19:00 / KSB / Stabat Mater  
& Giovanni Battista Pergolesi 

15. 3. / 19:30 / DH / Malá noční hudba  
& Haydn Ensemble 

24. 3. / 19:00 / NCPP / Cimbálovka na druhou 

3. 4. / 19:30 / DH / Štěpán Rak & Domov můj 

„TOP Fajnšmekr“ 1.000 Kč 

6. 3. / 19:30 / DH / Igor Ardašev  
klavírní recitál 

8. 3. / 19:30 / DH / Vilímec & Vilímec 

22. 3. / 9:30 / DH / Proměny duše 

27. 3. / 19:30 / DH / Dvořákovo klavírní kvarteto

„TOP Cestovatel“ 800 Kč 

12. 3. / 17:00 / MB / Dvořák cestovatel 

25. 3. / 19:00 / KSB / Putování pařížskými 
chrámy 

2. 4. / 17:00 / DH / S kytarou  
a kamerou kolem světa 
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Úvodní slova



Vážení přátelé,

společně vstupujeme už do 43. ročníku 
Smetanovských dnů. Za téměř půl století si 
Smetanovské dny vydobyly uznání a jméno 
nejen mezi milovníky vážné hudby v Česku, ale 
i napříč Evropou. Organizátorům za to patří 
velký dík.

Velmi mě potěšilo téma letošního ročníku, 
které je věnované dílu a proměnám myšlení  
v české společnosti 19. století.

Právě v 19. století Plzeň zažila nevídaný rozvoj. 
Byl založen měšťanský pivovar a strojírenský 
podnik Škoda, ustaven Filozofický ústav, 
otevřena nemocnice a na zdejším německém 
gymnáziu nestudoval nikdo jiný než Bedřich 
Smetana.

Smetanovské dny proto mají velkou symboliku 
pro samotnou akci i pro všechny Plzeňany. 
Každý rok nám připomínají, jací velikáni  

v našem městě žili a povznesli naši kulturu na 
světovou úroveň. Díky takovým akcím tvoříme 
lepší současnost, ale nezapomínáme ani na 
naši minulost.

Vážení návštěvníci Smetanovských dnů, přeji 
Vám, abyste si koncerty na všech místech  
a adresách v Plzni náramně užili. 

Mgr. Roman Zarzycký

primátor města Plzně 

10



Vážení návštěvníci  
43. ročníku Smetanovských dní,

hudební festival Smetanovské dny, který 
každoročně obohatí kulturní život Plzeňanů, 
návštěvníků města, příznivců kulturního  
života a milovníků klasické hudby, patří již  
k tradičním akcím, díky nimž je město Plzeň 
právem nazýváno městem kultury. I tentokrát 
budou moci jeho účastníci vyslechnout 
zajímavé symfonické a komorní koncerty  
v prostorách, které umocní atmosféru  
a zvýší prožitek kulturního zážitku. Ať už se 
setkají s programem festivalu v katedrále  
sv. Bartoloměje, v Divadle J. K. Tyla,  
v Měšťanské besedě, Západočeské galerii, 
Západočeském muzeu anebo v Domě hudby. 
Svými koncerty jistě zaujmou také vystoupení 
umělců Západočeského hudebního centra  
a plzeňské konzervatoře, stejně jako tematické 
výstavy pořádané v rámci doprovodného 

programu. Nabídka je natolik atraktivní  
a inspirativní, že k nám do města, v němž 
Bedřich Smetana prožil nejkrásnější léta svého 
života, jak sám říkával, přivede i tentokrát 
nejen skvělé umělce, ale i návštěvníky z celé 
republiky. 

Přeji festivalu, jeho organizátorům  
a návštěvníkům krásný kulturní zážitek.

Rudolf Špoták

hejtman Plzeňského kraje
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Vážení návštěvníci  
43. ročníku Smetanovských dnů,

opět po roce se setkáváme na festivalu, který 
se postupně stal mimořádným plzeňským 
kulturním vkladem inspirovaným géniem 
Bedřicha Smetany a dobou, v níž žil a tvořil.
Tento festival má u nás zcela jedinečnou 
formu. 

Vedle hudebních koncertů obsahuje 
mezioborové sympozium tentokráte věnované 
fyzickému i duchovnímu putování našich 
předků v 19. století. Putujeme vlastně celým 
životem až k jeho závěrečnému naplnění. 
Snažíme se nebloudit, neztratit směr. Bylo 
tomu tak v 19. století a se stejnou důležitostí 
je tomu i v současné době plné různých 
a nečekaných zvratů. Letos ve spolupráci 
s Českou astronomickou společností se 
Smetanovské dny budou věnovat i od-
kazu buditele Josefa Františka Smetany, 
významného autora česky psaných učebnic 
fyziky, dějepisu a astronomie, od jehož 
narození uplyne magické „dvojkové“ kulaté 

výročí a který pomohl rozvoji talentu svého  
o 22 let mladšího bratrance.

Smetanovské dny doprovází tradičně také 
výstavy konané ve spolupráci se Studijní 
vědeckou knihovnou a Západočeskou galerií. 
Hudba ale tvoří hlavní těžiště festivalu. 
Zahajovací koncert bude tentokrát v režii 
Norimberských symfoniků s vynikajícím 
britským klavíristou a dirigentem Howardem 
Shellym v Beethovenově klavírním koncertě. 
Tento stálý spolupracovník a dirigent 
Londoner Mozart Players je ale výjimečný  
i prováděním děl dnes méně připomínaných  
virtuózů 19. století, jakými byli klavíristé Ignaz 
Moscheles nebo Johann Nepomuk Hummel. 
Plzeňská filharmonie v roli pořadatele 
pak uzavře festival v Měšťanské besedě 
provedením Stabat Mater Anotnína Dvořáka.

V sérii komorních koncertů v divadle hudby 
vystoupí vedle proslulého kytaristy Štěpána 
Raka a vynikajícího klavíristy Igora Ardaševa  
i dlouholetý koncertní mistr České filharmonie 
Miroslav Vilímec, aby uctil loňské výročí 
legendárního houslisty Františka Ondříčka. 
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Vážení milovníci hudby a umění vůbec,

jsem ráda, že Vás i letos mohu pozvat na 
Smetanovské dny. Tento festival je raritní  
a jedinečný v tom, že propojuje obory, že si 
na své si přijdou příznivci hudby rozmanitých 
žánrů, literatury, divadla, výtvarného umění, 
filozofie, vědy, astronomie, historie… Mám 
velkou radost, že přijali naše pozvání a festival 
zahájí Norimberští symfonikové spolu  
s Howardem Shelleym v roli pianisty  
i dirigenta.

K již tradičnímu tématu Bedřich Smetana  
a související odkazy nabídne 43. festivalový 
ročník téma Léta putování: Lidé na cestě  
v dlouhém 19. století. Mám pro Vás několik tipů.

Toto téma, ústřední pro vědecké sympozium, 
se značně promítá i do komponovaného 
pořadu Cimbálovka na druhou věnovaného 
dějinám, kultuře a identitě Romů. Je připraven 
ve spolupráci s Muzeem romské kultury  
a nesmírně mě těší, že k aktivní spoluúčasti 
přijala pozvání jeho ředitelka  
PhDr. Jana Horváthová.

Za mé klavírní spolupráce uvede po mnoha 
desítkách let nejvýznamnější Ondříčkovo 
koncertantní dílo - Českou rapsódii, která 
velmi umně využívá motivů národních 
písní. František Ondříček pocházel z velmi 
rozvětvené rodiny a někteří jeho sourozenci 
se přímo narodili v Plzni. Plzeň chtěl František 
Ondříček zvolit také pro sebe za trvalé 
bydliště. Bohužel mu v tom zabránila náhlá 
smrt. 

Je toho ale ještě mnohem více, co nabízí 
letošní Smetanovské dny. Operní představení 
Dvořákovy Armidy, varhanní koncert  
i představení pro dětské posluchače.  
Součástí festivalu je letos i finále Meziná- 
rodní smetanovské klavírní soutěže. 

Vážení návštěvníci festivalu, přeji Vám  
krásné kulturní zážitky. 

Ing. Vladislav Vilímec

předseda správní rady  
Plzeňské filharmonie, o. p. s.
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Katedrála sv. Bartoloměje nabídne dva 
zajímavé koncerty: Putováním pařížskými 
chrámy Vás provede varhanice Irena Chřibková 
s trombonistou Tomášem Trnkou, druhou 
lahůdkou je Pergolesiho Stabat Mater se 
sólisty Lucií Vagenknechtovou, Janou 
Kubicovou a Tomášem Pindórem.

Úspěšný a zbrusu nový pořad Plzeňské 
filharmonie Dvořák cestovatel měl v září 
premiéru na festivalu Dvořákova Praha a je 
netradičním a nekonvenčním dialogem mezi 
Antoninem Dvořákem a Edvardem Griegem. 
V hlavních hereckých rolích se představí 
Svatopluk Schuller a Zbyňek Fric a jejich 
prostřednictvím poznáte osobnost Antonína 
Dvořáka tak, jak ji možná ještě neznáte. 

Těšit se dále můžete na rezidenčního sólistu 
Plzeňské filharmonie Igora Ardaševa, jenž 
kromě svého klavírního recitálu umělecky 
obohatí v rámci interpretačního semináře 
studenty plzeňské konzervatoře. 

Mezi dramaturgické počiny patří zcela jistě 
Pocta Františku Ondříčkovi. Hold tomuto 
českému houslistovi vzdají bratři Miroslav  
a Vladislav Vilímcovi.

A nenechte si ujít také písňový recitál Sylvy 
Čmugrové a Martina Kasíka Proměny duše 
nebo komorní soubory Dvořákovo klavírní 

trio, Haydn Ensemble či Quasi trio. Výzvu ke 
spolupráci již tradičně přijalo Západočeské 
hudební centrum, ZUŠ B. Smetany  
a Divadlo J. K. Tyla. 

Závěrem festivalu zazní Dvořákova Stabat 
Mater v podání skvělých sólistů a Českého 
filharmonického sboru Brno. Koncertem 
společně také připomeneme 80. narozeniny 
sbormistra Petra Fialy. 

Vážení příznivci Smetanovských dnů, jak vidno, 
program 43. ročníku Smetanovských dnů 
nabízí celou řadu velmi zajímavých koncertů, 
pestrých pořadů, výstavy, vědecké přednášky, 
zajímavá povídání a setkání.

Věřím, že se Vám bude líbit a moc se těším  
na opětovná setkávání s Vámi.

Mgr. Lenka Kavalová 

ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s., 
festivalu Smetanovské dny 
a Kruhu přátel hudby
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Program



Howard Shelley  
& Norimberští symfonikové

2. 3. 2023 / 19:00 / MB / 780 Kč

Ludwig van Beethoven

Egmont, předehra k tragédii  
J. W. Goetha, op. 84

Ludwig van Beethoven

Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37

Edward Elgar

Enigma, variace na vlastní téma  
pro orchestr, op. 36

Účinkující:

Howard Shelley: klavír, dirigent

Norimberští symfonikové

Plzeňská filharmonie

Norimberští symfonikové

Zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny

Howard Shelley
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Igor Ardašev

6. 3. 2023 / 19:30 / DH / 330 Kč

Wolfgang Amadeus Mozart 
Variace na Duportovo téma, KV 573

Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír C dur, op. 2 č. 3

Clara Schumannová 
Romance (výběr)

Robert Schumann 
Humoreska, op. 20

Účinkující:

Igor Ardašev: klavír

Igor Ardašev

Igor Ardašev

klavírní recitál
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Igor Ardašev

7. 3. 2023 / 9:00–16:30 / DH

Na semináři se představí náš přední klavírista 
Igor Ardašev v roli pedagoga. Aktivní účastníci 
budou vybráni z řad studentů klavírního 
oddělení Konzervatoře Plzeň.

Vstup na tuto akci je zdarma.

Igor Ardašev

interpreteční seminář
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Armida
Antonín Dvořák
7. 3. 2023 / 19:00 / DJKT

Opera o čtyřech jednáních na libreto  
Jaroslava Vrchlického 

Po úspěchu pohádkové opery Rusalka se 
Antonín Dvořák sháněl po dalším libretu, které 
by mohl zhudebnit. Tím se stal text Jaroslava 
Vrchlického Armida, zpracovávající námět  
z křižáckých válek podle eposu renesančního 
básníka Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém 
z roku 1580, jenž byl v opeře zhudebněný již 
mnohokrát (Lully, Gluck, Haydn, Rossini)

Silný milostný příběh mezi kouzelnicí Armidou 
a rytířem křížové výpravy Rinaldem jistě 
Dvořáka zaujal stejně jako exotické prostředí, 
které mu umožnilo, aby v jeho hudbě zazněly 
dosud neslyšené orientální motivy. Tato 
neprávem opomíjená mistrovská Dvořákova 
opera se do Plzně vrací po dlouhých osmdesáti 
letech.  

Norbert Baxa: hudební nastudování

Norbert Baxa, Jakub Zicha: dirigenti

Hartmut Schörghofer: režie, scéna a kostýmy Armida
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Vilímec & Vilímec  
k poctě slavného českého houslisty Františka Ondříčka

František Benda 
Sonáta A dur

Johan Severin Svendsen 
Romance G dur, op. 26

Edvard Grieg 
Sonáta pro housle a klavír č. 2 G dur, op. 13

František Ondříček 
Barkarola pro housle a klavír, op. 10

Niccolo Paganini 
Cantabile pro housle a klavir D dur, op. 17

Bedřich Smetana 
Duo „Z domoviny“ (II. g moll)

František Ondříček 
Česká rapsodie pro housle a klavír, op. 21

Koncert ve spolupráci  
s Kruhem přátel hudby.

8. 3. 2023 / 19:30 / DH / 280 Kč

Účinkující:

Miroslav Vilímec: housle

Vladislav Vilímec: klavír

Miroslav Vilímec a Vladislav Vilímec
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Stabat Mater
& Giovanni Battista Pergolesi 

11. 3. 2023 / 19:00 / KSB / 350 Kč

Stabat Mater italského barokního skladatele 
Giovanni Battisty Pergolesiho je jednou  
ze známých hudebních podob středověkého 
veršovaného textu Stabat Mater. Své 
nejslavnější duchovní dílo Pergolesi 
zkomponoval v roce 1736, několik týdnů 
před svou smrtí, na žádost neapolského 
šlechtického řádového bratrstva Cavalieri della 
Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo pro 
liturgické potřeby Svatého týdne. Komorní 
obsazení pro dva sólové hlasy bylo v té době 
poněkud neobvyklé. Pergolesi vsadil na in-
timnější kartu a u současníků vzbudil obdiv. 
Jeho Stabat Mater je skutečně reprezentativní 
ukázkou kompozičního mistrovství. Na festi-
valovém koncertu se provedení tohoto

skvostu ujmou renomovaní umělci věnující se 
poučené interpretaci staré hudby.

Lucie Vagenknechtová
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Jana Kubicová Tomáš Pindór

V programu zazní úvodem: 

Johann Sebastian Bach 
Preludium a fuga e moll, BWV 548

Účinkující:

Lucie Vagenknechtová: soprán

Jana Kubicová: mezzosoprán

Tomáš Pindór: varhany
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 Dvořák cestovatel 
koncert pro rodiny s dětmi, ale nejen ty

V loňském roce uplynulo právě 130 let  
od legendárního odjezdu Antonína Dvořáka  
na jednu z nejproslulejších cest v dějinách 
hudby, která přinesla řadu skladeb, jejichž 
věhlas se dá právem označit za světový.  
Pro tuto příležitost připravila Plzeňská 
filharmonie nový zábavně naučný hudebně 
dramatický pořad o zajímavostech  
z Dvořákova cestovatelského života. Málokdo 
například ví, že byl devětkrát v Anglii, že 
kromě USA pobýval v Německu, Belgii, 
Rakousku, Rusku či Maďarsku. Posluchač se 
dozví, jak se na svých cestách za větší slávou 
české hudby cítil, co prožíval, co dirigoval. 
Program byl uveden v rámci festivalu 
Dvořákova Praha 2022. 

Nyní připravujeme 2. díl tohoto pořadu  
„Dvořák hostitel“.

 12. 3. 2023 / 17:00 / MB / 480 Kč (na tento pořad nabízíme zvý-
hodněné rodinné vstupné za 1.000 Kč (2 dospělí + 2 děti / 1 dospělý + 3 děti)

Účinkující:

Martin Pášma: scénář

Tomáš Ille: hudba

Svatopluk Schuller a Zbyněk Fric: hlavní role

Chuhei Iwasaki: dirigent

Plzeňská filharmonie
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 Dvořák cestovatel 
koncert pro rodiny s dětmi, ale nejen ty

Svatopluk Schuller

Dvořák cestovatel

Zbyněk Fric

Chuhei Iwasaki
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Malá noční hudba  
& Haydn Ensemble

Anton Fils

Symfonie g moll, Bryan C09

Jan Václav Stamic

Koncert pro klarinet a orchestr B dur

Carl Philipp Emanuel Bach

Symfonie pro smyčce a continuo h moll,  
Wq. 182/5

Antonio Vivaldi

Concerto grosso g moll, RV 156

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenáda G dur, KV 525 „Malá noční hudba“

Účinkující:

Anna Sysová: klarinet sólo,  
laureátka Mezinárodní soutěže  
Pražské jaro 2022

Martin Petrák: umělecký vedoucí

Haydn Ensemble

15. 3. 2023 / 19:30 / DH / 330 Kč

Haydn Ensemble
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Hollywoodský dvojkoncert  
nejen pro děti 

V hodinovém koncertu pro mladé posluchače, 
jejž bude moderovat humornou formou 
šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei 
Iwasaki, zazní ty největší hity hollywoodských 
filmů. Koncert je vhodný jak pro děti MŠ a ZŠ, 
tak pro studenty středních škol.

Účinkující:

Chuhei Iwasaki: dirigent 

Plzeňská filharmonie 

17. 3. 2023 / 9:30, 11:30 / MB / 150 Kč 

Hollywoodský koncert pro děti (foto z koncertu 2022)
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Zelí–Potkan Orchestra

Ansámbl „Zelí–Potkan Orchestra“ uvede 
premiéry právě vznikajících skladeb nejen 
plzeňských komponistů Pavla Samiece, 
Petra Hájka, Václava B. Špírala, ale i jejich 
brněnských kolegů Daniela Šimka a Pavla 
Šabackého, brušperského rodáka Pavla 
Nesita a dalších. Vzhledem k tomu, že půjde 
o novinky z dílen současných autorů, je 
konkrétní program velmi proměnlivý a bez  
této poznámky se za konkrétní jména  
nelze zaručit.

Účinkující:

Václav Špíral: umělecký vedoucí,  
dirigent

Zelí–Potkan Orchestra

Koncert ve spolupráci se  
Západočeským hudebním centrem.

21. 3. 2023 / 19:30 / DH / 280 Kč

Václav B. Špíral
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Zelí–Potkan Orchestra
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Proměny duše

Bohuslav Martinů

Nový špalíček, cyklus písní na texty moravské 
lidové poezie

Leoš Janáček

Po zarostlém chodníčku, I. řada (Naše večery, 
Lístek odvanutý)

Karel Bendl

Cigánské melodie, cyklus písní na texty  
Adolfa Heyduka

Fryderyk Chopin

Scherzo b moll, op. 31

Gustav Mahler

Rückertovy písně (pět písní na texty 
Rückertovy sbírky Östliche Rosen)

Účinkující:

Sylva Čmugrová: mezzosoprán

Martin Kasík: klavír

22. 3. 2023 / 19:30 / DH / 330 Kč

Sylva Čmugrová

Martin Kasík
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Sál Antonína Dvořáka v Domě hudby (foto z koncertu Štěpána Raka, 2022)
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ZUŠ Bedřicha Smetany  
přehlídkový koncert

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany 
patří mezi nejstarší školy tohoto typu v České 
republice. Byla založena v roce 1920 jako 
Městská hudební škola, od roku 1924 nese  
v názvu jméno Bedřicha Smetany. V počátcích 
svého vzniku sídlila v Tylově ulici a věnovala 
se výchově profesionálních hudebníků, v roce 
1978 se škola přemístila z Kopeckého sadů  
do budovy v Revoluční ulici, kde se vyučuje 
dosud (výuka probíhá ještě na dvou 
odloučených pracovištích: v Doubravce  
a na Vinicích). V současnosti na škole studuje 
téměř 1000 žáků ve třech oborech:  
hudebním, tanečním a výtvarném.

Škola spolupracuje s různými institucemi, 
např. s Krajským úřadem Plzeňského kraje, 
Magistrátem města Plzně, ÚMO Plzeň 4, 
Plzeňskou filharmonií, Divadlem J. K. Tyla, 
Konzervatoří Plzeň, ostatními ZUŠ v regionu, 
Českým rozhlasem v Plzni, Fakultní nemocnicí 
v Plzni. Žáci školy se veřejně prezentují na 
koncertech, festivalech, soutěžích, výstavách 

23. 3. 2023 / 18:00 / MB / 480 Kč

a dalších vystoupeních v rámci města, 
Plzeňského kraje, České republiky i v zahraničí. 

Na škole působí tři pěvecké sbory, řada 
různých hudebních souborů či dechový 
orchestr a právě tato větší hudební tělesa 
účinkují na koncertu Základní umělecké  
školy Bedřicha Smetany v rámci  
43. Smetanovských dnů.

S Plzeňskou filharmonií ZUŠ Bedřicha Smetany 
spolupracuje dlouhodobě. 
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Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2021 

Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2021 Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2021
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Cimbálovka na druhou

Komponovaný pořad věnovaný dějinám, 
kultuře a identitě Romů.

Rozhovor s ředitelkou Muzea romské kultury 
v Brně Janou Horváthovou moderuje historik 
Zdeněk Hazdra.

Během večera vystoupí Cimbálová muzika 
Horváthovci společně s Cimbálovou muzikou 
Milana Broučka.

24. 3. 2023 / 19:00 / NCPP / 560 Kč

Cimbálová muzika Milana Broučka

Tulák, tulák běží hledat rodné kraje  
- aj, což lidé vědí, co jim cigán hraje!

34



Cimbálová muzika Horváthovci
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Putování  
pařížskými chrámy

Louis Vierne 

Varhanní symfonie č. 2 e moll, op. 20

Alexandre Guilmant 

Symfonický kus, op. 88

Olivier Messiaen

Zjevení věčné církve 

Camille Saint-Saëns 

Cavatine op. 144 

Joseph Bonnet 

Koncertní variace, op. 1

Christian Gouinguené

Koncert a moll

Charles-Marie Widor

Varhanní symfonie č. 5 f moll, op. 42 č. 1 
(výběr)

25. 3. 2023 / 19:00 / KSB / 350 Kč

Účinkující:

Irena Chřibková: varhany

Tomáš Trnka: trombon
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Tomáš TrnkaIrena Chřibková
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Dvořákovo  
klavírní kvarteto

Ludwig van Beethoven

Klavírní kvartet Es dur, op. 16

Martin Hybler

Životaběh

Robert Schumann

Klavírní kvartet Es dur, op. 47

27. 3. 2023 / 19:30 / DH / 330 Kč

Účinkující:

Slávka Vernerová: klavír 

Štěpán Pražák: housle

Petr Verner: viola

Jan Žďánský: violoncello
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Dvořákovo klavírní kvarteto
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S kytarou a kamerou  
kolem světa

Kytarový virtuóz Štěpán Rak a režisér  
a polárník Petr Horký procestovali desítky 
zemí světa. Zatímco prvně jmenovaný se jimi 
nechal inspirovat k řadě hudebních skladeb, 
druhý zachytil jejich jedinečnou atmosféru  
ve svých filmech a knihách. Nyní se spolu oba 
potkají v jedinečném cestovatelsko-hudebním 
pořadu, aby se o své zážitky podělili i s námi.

Účinkující:

Štěpán Rak: kytara

Petr Horký: cestovatel

2. 4. 2023 / 17:00 / DH / 280 Kč

Štěpán Rak
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Petr HorkýPetr Horký

Petr Horký
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Štěpán Rak

Štěpán Rak & Domov můj 

Světoznámý kytarista Štěpán Rak představí 
svůj koncertní projekt Domov můj, který 
vznikl jako příspěvek ke stému výročí vzniku 
Československa. Během večera zazní kytarová 
zpracování oblíbených písní T. G. Masaryka 
(Teče voda teče a Ach synku, synku),  
slavných „Hašlerek“ (např. Vltavo, Vltavo  
a Pětatřicátníci) i skladby ohlížející se  
za mnohaletou výjimečnou spoluprací  
s hercem Alfredem Strejčkem, s nímž Štěpán 
Rak vytvořil 24 celovečerních pořadů. 
Vystoupení uzavře, jak jinak, fantazie  
na českou a slovenskou národní hymnu.

Účinkující:

Štěpán Rak: kytara

3. 4. 2023 / 19:30 / DH / 330 Kč
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Quasi trio

Quasi trio

Wolfgang Amadeus Mozart

Trio Es dur, KV 498 „Kegelstatt“

Robert Muczynski

Fantasy Trio, op. 26

Jörg Widmann

Nachtstück

Johannes Brahms

Trio a moll, op. 114

Účinkující:

David Šimeček: klarinet 

Judita Škodová: violoncello 

Kateřina Ochmanová: klavír 

Koncert ve spolupráci s Nadací Český hudební 
fond a Kruhem přátel hudby.

5. 4. 2023 / 19:30 / DH / 280 Kč
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Stabat Mater  
& Antonín Dvořák & PF

Antonín Dvořák

Stabat Mater, op. 58

Účinkující:

Alžběta Poláčková: soprán

Václava Housková: alt

Václav Vallon: tenor

Roman Janál: bas

Český filharmonický sbor Brno

Petr Fiala: sbormistr

Chuhei Iwasaki: dirigent

Plzeňská filharmonie

6. 4. 2023 / 19:00 / MB / 780 Kč

Václava Housková

Alžběta Poláčková

Závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny
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Václav Vallon

Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno

Roman Janál

Chuhei Iwasaki
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Epilog

Konzervatoř Plzeň je od počátku odborným 
garantem a od roku 2002 i pořadatelem 
Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, 
jedné z největších klavírních soutěží v České 
republice. Konzervatoř poskytuje tomuto 
mezinárodnímu klání pro první soutěžní kola, 
v nichž se kandidáti představují sólově,  
i prostory Domu hudby. Do Plzně se tak každé 
dva roky sjede několik desítek špičkových 
mladých klavíristů z celého světa. Vítězové 
všech jednotlivých kategorii bývají bez ohledu 
na svůj nízký věk skvělými hudebníky, kteří 
právě vstupují na počátek své profesionální 
kariéry. 

Účinkující:

Finalisté soutěže

Valentina Shuklina: dirigent 

Plzeňská filharmonie

29. 4. 2023 / 19:00 / MB

Finále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže

Valentina Shuklina
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33. ročník MSKS 33. ročník MSKS
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Doprovodný 
program



18. 2. 2023 / 16:00 / U Branky  

Prolog: Masopust

2.–4. 3. 2023 / ZČM 
43. plzeňské mezioborové sympozium 
Léta putování: Lidé na cestě v dlouhém 19. století

2. 3. 2023 / 15:00 / Kopeckého sady 

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany 

1. 3. – 31. 3. 2023 / hlavní budova SVK PK  
Výstava SVK PK:  
Na cestě – putování po regionu v 19. století

3. 3. – 21. 5. 2023 / ZČG 
Výstava ZČG v Plzni:  
Umění předlouhého století a paměť lidské chůze

24. 3. 2023 
Konference o životě a díle Josefa Františka Smetany
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Prolog: Masopust
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18. 2. 2023 / 16:00

U Branky, Smetanovy sady 2, Plzeň
Organizátor: Plzeňský lidový soubor Mladina 
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Léta putování: Lidé na cestě  
v dlouhém 19. století

Titul plzeňského sympozia 2023 jsme si 
vypůjčili od Ference Liszta (cyklus klavírních 
skladeb Léta putování). Ačkoliv se fenomén 
putování jako cesty – jež má smysl sama  
o sobě bez ohledu na svůj cíl či praktický 
účel – nezrodil až v 19. století, obohatila tato 
epocha putování fyzické i duchovní o nové 
podstatné dimenze. Ať už to byl romantismus 
s jeho kultem poutníka a idealizací kočovníků 
na okraji společnosti či druhá polovina století 
s překotnými změnami a novými možnostmi 
v oblasti lidské mobility, ale také s novými 
filozofickými a psychologickými objevy, jež 
nově tematizují také putování duchovní. 
Odvrácenou stránkou putování je pak bloudění, 
jež můžeme chápat nejen jako cestu, která 
ztratila směr, ale též jako vědomé těkání 
odnikud nikam. Téma je ostatně aktuální  

pro každou dobu, v níž významná část 
společnosti ztrácí orientaci.

 

Tematické okruhy:

I. Individuální cestování a jeho podoby  
v 19. století: doznívání „kavalírské cesty“, 
romantické putování, cestování ve věku 
techniky

II. Prameny a reflexe (cestovní deníky, 
korespondence, reportáž): poutník se rozhlíží 
a pozoruje (kreslíři, fotografové, fenomén 
rozhledny)

III. Kolektivní (společné i „společenské“) 
putování: náboženská pouť a její proměny, 
národní a politické putování (národní pouti 

43. Plzeňské mezioborové sympozium

2.–4. 3. 2023 / ZČM



Marek Kozák
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a vlastenecké výlety), putování za slavnými 
osobnostmi k jejich rodným domům i jejich 
hrobům

IV. Sociálně a profesně motivované cesty: 
vystěhovalectví, cesty za prací, tovaryšské 
vandry, „krajánci“, kočovná řemesla (např. 
slovenští dráteníci)

V. Lidé kočovní a neusedlí: cikání, vandráci, 
tuláci a vagabundi; jejich umělecká reflexe

VI. Bloudění jako metafora a symbol; bloudění 
pohádkové

Organizátor: FF UK Praha

Hudební úvod: Marek Kozák (klavír)



Pietní akt u pomníku 
Bedřicha Smetany

Pietní akt v roce 2020 Pietní akt v roce 2020

Pietní akt v roce 2020
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2. 3. 2023 / 15:00 / Kopeckého sady, Plzeň 

Ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Plzně 



Na cestě – putování  
po regionu v 19. století

Kam, proč a jakým způsobem cestovali 
obyvatelé našeho regionu v předminulém 
století? Jaké formy přepravy a cíle byly 
nejčastější či nejoblíbenější? Převažovaly 
soukromé, či služební důvody? Jak bylo 
ovlivněno cestování technickým pokrokem  
a společenskými změnami? Kdy se stal náš kraj 
a jeho metropole turisticky atraktivní? Nejen 
tyto otázky se pokusí zodpovědět výstava 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 
sestavená již tradičně z dobových dokumentů 
z vlastního fondu.

Organizátor: Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje

Autorka: Pavlína Doležalová
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1.–31. 3. 2023 / hlavní budova SVK PK

Výstava ve spolupráci s SVK PK 



Umění předlouhého století  
a paměť lidské chůze  

Námět výstavy se váže k tématu  
Léta putování: Lidé na cestě v dlouhém  
19. století letošního již 43. ročníku 
Plzeňského mezioborového sympozia  
k problematice 19. století probíhajícího  
v rámci festivalu Smetanovských dnů  
v Plzni, jehož titul zní „Léta putování“. Tyto 
výstavy od počátku pěstují aktuální odborné 
přístupy k daným tématům. 19. století a jeho 
kulturní dědictví se dnes vnímá v přesahu 
sahajícím daleko mimo kalendářní ohraničení 
a výstava z toho vychází. Tematická řada 
umělecké tvorby týkající se lidského pohybu 
v prostoru při této výstavě sahá až do 
současnosti a soustřeďuje se hlavně k chůzi.  

Vystavena budou díla předních českých 
výtvarných umělců (obrazy, kresby, grafiky, 
fotografie, menší prostorové objekty  
a videa). Exponáty pocházejí z řady důležitých 
veřejných i soukromých sbírek a zahrnují  

i některá dosud nevystavená významná díla  
a artefakty.

Téma bohaté chronologicky i obsahově je na 
výstavě i v publikaci rozvrženo do několika 
částí:

První část zahrne motivy cestování, procházek, 
výletů, potulky i exulantství, připomínané 
zejména v umělecké grafice. 

Druhá zahrne větší i menší obrazy předvádějící 
vývoj od romantiky k obnovení radikálních 
podnětů romantismu na přelomu  
19. a 20. století.  

Třetí komorní část propojí první a třetí část 
prostorů výstavy.

Čtvrtá a pátá část výstavy pojednává 
chůzi městem na příkladu Prahy v kreacích 
výtvarníků propojených s výpovědí básníků, 
od počátku 20. století do současnosti.  
V závěrečné části převládají fotografické 

Výstava ve spolupráci se ZČG

3.3. – 21. 5. 2023 / ZČG, výstavní síň „13“

56



seriály ulic s důrazem na chodníky a na jejich 
historické i současné kulturní uplatnění.

Výběr z autorů exponátů: F. X. Procházka, 
František Tkadlík, Josef Navrátil, Antonín 
Machek, Karel Postl, Václav, Josef a Quido 
Mánesovi, August Piepenhagen, Emil Orlik, 
Franz Kafka, Jiří Kolář, František Hudeček, 

Arnošt Hofbauer, Poutník, olej, plátno, 1905, NG Praha

Jaroslav Čermák, Slovanští vystěhovalci, akvarel,  
1851, NG Praha

Adolf Kosárek, Krajina s lovci, olej, plátno,  
1856, NG Praha

Emila Medková, Adriena Šimotová, Evžen 
Brikcius, František Skála a Viktor Karlík.

Organizátor: Západočeská galerie v Plzni

Autor: Roman Prahl

Kurátor: Petr Jindra

Vernisáž: 2. 3. 2023 od 17:00
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222 let od narození  
Josefa Františka Smetany

Josef František Smetana byl významnou 
obrozeneckou osobností Plzně. Rodák ze 
Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal 
jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí 
premonstrátů byl v Plzni založen Filozofický 
ústav a Smetana se stal jedním z jeho 
profesorů. 

Ve spolupráci se svým starším kolegou 
matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem 
prosazoval výuku v českém jazyce. Smetana se 
zaměřoval zejména na výuku přírodních věd 
a je autorem česky psaných učebnic silozpytu 
(fyziky), dějepisu a astronomie. Byl aktivně 
činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny 
Posel ode Mže, byl předsedou plzeňské části 
Lípy Slovanské. 

Napsal mnoho básní, vybudoval a ze svých 
prostředků vybavil českou knihovnu pro 
studenty ústavu i pro veřejnost, pořádal 

nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry. 
Během jeho působení v Plzni zde úspěšně 
vystudoval jeho o 22 let mladší bratranec 
Bedřich.

Organizátor: Česká astronomická společnost 
společně s Plzeňskou filharmonií, Fakultou 
pedagogickou v Plzni, Hroznatovou akademií  
a partnery.

Informace: Účast na konferenci je bezplatná, 
nutná je však elektronická registrace. Více 
informací naleznete na webových stránkách 
www.zpcas.cz. 

konference o životě a díle Josefa Františka Smetany
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Historie festivalu



Smetanovské dny představují 
významný kulturní svátek, který 
každoročně nabízí obyvatelům 
i návštěvníkům Plzně bohaté 
a různorodé umělecké zážitky. 
Ve svém názvu (původně 
Smetanův festival, od roku 1985 

Smetanovské dny) nese festival jméno velké 
osobnosti české hudby – Bedřicha Smetany, 
který podle vlastních slov prožil v Plzni během 
studií nejkrásnější léta svého života.

Festival byl založen společně plzeňskými  
a pražskými institucemi pod vedením Odboru 
kultury Měst NV Plzeň.

Byl míněn jako víceoborová umělecká 
přehlídka pro veřejnost s odborným 
sympoziem pro specialisty a zvané hosty. 
Kulturní program nabízel různé žánry – operu, 
symfonické a komorní koncerty, činoherní 
představení a výstavy, případně podle potřeb 
tématu film nebo přednášky pro veřejnost. 
Vědecká setkání, obsahově těsně propojená 
s akcemi zúčastněných institucí, byla vždy 
zaměřena na objevování různých aspektů 
života 19. století.

Kritická 90. léta přinesla řadě kulturních 
institucí boj o existenci a transformaci. Park 
kultury a oddechu, hlavní pořadatel kulturních 
programů, se stal součástí kulturního střediska 
Esprit a později zanikl, o přežití bojoval 
také Plzeňský rozhlasový orchestr, následně 
transformovaný do Plzeňské filharmonie. Je 
obdivuhodné, že se i v této obtížné době 
podařilo existenci festivalu udržet.

Změnu přinesl rok 2005, kdy nový pořadatel, 
Dominik centrum s.r.o., při respektování 
ústředního tématu otevřel festival novým 
trendům a multižánrovosti a rozšířil i dobu 
konání festivalu (v začátcích byl záležitostí 
jednoho týdne). 

Po problémech, které se objevily v souvislosti 
s financováním Smetanovských dnů v roce 
2012, pak v grantovém řízení vysoutěžila 
pořadatelství festivalu Plzeňská filharmonie, 
která do té doby úspěšně realizovala několik 
mimořádných koncertů. 

 V současné době při jeho přípravě 
spolupracuje s týmem odborníků z Ústavu 
dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro 
českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu 

Historie festivalu
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města Plzně a s odborníky z řady plzeňských 
institucí. Západočeské hudební centrum  
a Konzervatoř Plzeň se připojují svými 
koncerty, Západočeské muzeum, Studijní  
a vědecká knihovna Plzeňského kraje  
a Západočeská galerie realizují zajímavé  
a inspirativní výstavy. Konzervatoř Plzeň  
navíc každé dva roky  

(od roku 2002) pořádá Mezinárodní 
smetanovskou klavírní soutěž, jejímž 
vyvrcholením jsou koncerty laureátů se 
špičkovými interpretačními výkony. Soutěžící 
III. kategorie se ve finálním kole už tradičně 
utkávají v partnerství Plzeňské filharmonie  
na pódiu Velkého sálu Měšťanské besedy.  

Plzeňská filharmonie
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Přínosná jsou vždy představení Divadla  
J. K. Tyla stejně jako produkce zpřístupňující 
svět „vážné hudby“ zábavným, hravým 
způsobem mladším divákům. 

Dnešní Smetanovské dny tedy stejně jako 
ve svém prvním ročníku propojují vědeckou 
odbornou linii s řadou uměleckých oblastí 

otevřených široké veřejnosti – s hudbou, 
divadlem, výtvarným uměním, filmem  
i fotografií – a naplňují tak původní záměr 
celého festivalu.

Doufáme, že jeho příznivci si v nabídce najdou 
to, co je jim blízké a milé.
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Západočeské muzeum v Plzni

Západočeská galerie v Plzni

Západočeské hudební centrum

Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje

Návštěvnické centrum  
Plzeňského Prazdroje

Konzervatoř Plzeň

Divadlo J. K. Tyla v Plzni

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

Nadace Karla Pexidra

Participující 
instituce

Finanční  
partneři
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Mediální  
partneři

Partneři
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44. 
Smetanovské
dny

7. 3. – 11. 4. 2024



Úvodní slova ředitelky festivalu Lenky 
Kavalové a primátora Martina Baxy (2022)

Klavírní kvarteto Josefa Suka (2022)

Ivan Klánský (2022) Dirigent Tomáš Brauner (2022)

Alban Beikircher (2022) Wihanovo kvarteto (2022)

Smetanovské dny v letech minulých
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Pascal Rogé (2017) Pacora Trio (2017)

Sophia Burgos (2019) Alexander Ghindin v Měšťanské besedě (2018)

Pietní akt u pomníku Bedřich Smetany – 
Lenka Kavalová a Plzeňský dětský sbor (2020)

Smetanovské dny v letech minulých
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Jiří Stivín (2019)



Dětská opera Praha – Miniopery (2016)
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Cimrman v říši hudby (2014)

Jana Kurucová (2017)

Marek Eben – Labyrint světa a ráj srdce (2016)

Rozhlasový orchestr Lipsko a Kristjan Järvi 
(2016)

Národní divadlo marionet – představení  
Don Giovanni (2015)

Smetanovské dny v letech minulých



Pořadatel festivalu Smetanovské dny 

www.smetanovskedny.cz www.plzenskafilharmonie.czwww.plzenskavstupenka.cz

Koncertní sezóna 2023/2024
Nalaďte se s námi!



Nedávné koncerty Plzeňské filharmonie

Festival na ulici a hollywoodský open air koncertVáclav Hudeček 70

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová  
a biskup plzeňský Tomáš Holub

Novému CD Japonsko-české inspirace popřál  
úspěch japonský velvyslanec Hideo Suzuki.

Zahajovací koncert sezóny 2022–2023,  
barytonista Thomas Oliemans

V sezóně 2022–2023 jsme zahájili novou  
koncertní řadu s názvem Chrámová. 
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Koncerty KPH v koncertní sezóně 
2022—2023

8. 3. 2023 Vilímec & Vilímec

5. 4. 2023 Quasi Trio

17. 5. 2023 Yukiko Kinjo

7. 6. 2023 Lobkowicz Trio

Plzeňská fi lharmonie pořádá abonentní cyklus komorních koncertů klasické hudby

Místo konání: Dům hudby, Husova ulice 30

Kruh přátel hudby



Nedávné koncerty Kruhu přátel hudby

Trio Českého rozhlasu & Tomáš W. PavlíčekNa křídlech písně 

Apollon kvartetMarek Kozák zahájil sezónu 2022–2023  
klavírním recitálem.

V sále Antonína Dvořáka je skvělá akustika, 
výborný poslech nabízí i balkónová místa.

Ženatý & Ardašev
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Dětský klub Filharmoníček

Ahoj kluci a holky, 
jmenuji se Filip Harmoníček, ale všichni  
kamarádi u nás v Plzeňské filharmonii mi říkají 
Filharmoníček. 

Přidejte se ke mně do klubu, společně zažijeme 
spoustu hudebních dobrodružství. 
Nemusíte umět na nic hrát, stačí, že máte  
hudbu rádi. 

Těším se na vás!   

Výhody členství v klubu:
• 4–5 setkání v roce
• návštěvy generálních zkoušek
• možnost exkurzí do zázemí nahrávacích 

studií a Českého rozhlasu
• výjimečné zážitky při setkání s hudebníky
• intenzivnější kontakt s klasickou hudbou  

přívětivou formou
• soutěže o ceny
• rozvíjení hudebních znalostí
• nová přátelství
 
Přihlášky a informace na:
www.plzenskafilharmonie.cz/filharmonicek



Soutěží se o hezké ceny nejen na koncertech,
ale i na filharmonických sociálních sítích.

Členy klubu mohou být všechny děti, nejen ty
hudebně nebo výtvarně nadané.

Členové klubu si mohou vyzkoušet i nelehkou  
práci dirigenta.

Pořady jsou interaktivní. Na fotografii názorné 
poměřování houslí a violy.

Na dětská představení Plzeňské filharmonie  
mají děti klubu Filharmoníček vstup zdarma.

V rámci klubu se mohou děti setkávat s hudeb- 
níky a poznávat zákulisí nahrávacích studií.

Z Filharmoníčkova života
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www.plzen.eu



www.plzen.eu
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Koncertní oddělení, produkce,  
technický servis
MgA. Barbora Dvořáková 
(+420) 602 222 685
produkce@plzenskafilharmonie.cz

Koncertní oddělení, PR manažer,  
ticketing, zákaznický servis
MgA. Michal Karban 
(+420) 602 486 635
manager-PR@plzenskafilharmonie.cz

Ekonom
Ing. Zdeněk Hlaváček
(+420) 607 090 351
ekonom@plzenskafilharmonie.cz

Ředitelka festivalu, 
intendant, dramaturgie
Mgr. Lenka Kavalová

Asistentka ředitelky,  
personalistika, dotační programy 
Monika Škubalová 
(+420) 602 255 756
info@plzenskafilharmonie.cz

Koncertní oddělení, smluvní agenda, 
umělecký servis, ticketing
Bc. Jakub Truneček 
(+420) 601 094 031
contract@plzenskafilharmonie.cz

Adresa: 

Plzeňská filharmonie, o. p. s.  
náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Telefon: (+420) 377 423 336

Kontakty
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Změna programu vyhrazena. Neprodejné 

Festival Smetanovské dny je členem
Asociace hudebních festivalů České republiky

www.czech-festival.cz

Plzeňská filharmonie je členem Asociace  
symfonických orchestrů a pěveckých sborů  
České republiky

www.asops.cz

Tiráž
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Poznámky



www.smetanovskedny.cz


