
 

13. března 2019 v Českých Budějovicích 

 

Pavel Šporcl se vrací do rodných Budějovic.  
 

Závěr pracovního týdne bude v Jihočeském divadle patřit Utajenému koncertu #7  
s názvem Hudba nad zlato. Diváci se mohou těšit na významného hosta, houslistu  
a českobudějovického rodáka, Pavla Šporcla, který je podle odborné hudební veřejnost 
“talentem”,jež se rodí možná jednou za sto let“. Koncertuje po celém světě a s Jihočeským 
divadlem ho pojí spolupráce s baletním souborem. Je autorem hudby programu Pas de 
trois a interpretem části Lost and Found.  
 

Vrcholem sedmého Utajeného koncertu s tématikou Hudba nad zlato se nepochybně 
stane Vivaldiho slavný hit Čtvero ročních dob. Pro mnohé bude možná překvapením, že 
tento cyklus houslových koncertů je  inspirován mimohudebně – čtyřmi sonety, které 
někteří znalci připisují anonymnímu autorovi a jiní samotnému Vivaldimu.  
 

Překvapením pro posluchače koncertu bude krátká virtuózní skladba z pera italského 
mistra opery G. Rossiniho z jeho pozdní tvorby. Bude jí Un larme (Slza) pro violoncello a 
smyčcový orchestr v podání koncertního mistra opery JD Václava Žáka. 
 

Dirigentské taktovky se již tradičně ujme argentinský dirigent a skladatel Mario De Rose, 
který je od roku 2011 generálním hudebním ředitelem opery Jihočeského divadla.  
 

Program Utajeného koncertu #7 
Koncertujeme na neobvyklých místech 
14. a 15. 3. 2019 
 

Salcburk – Paříž – Benátky  
 
W. A. Mozart (1756–1791) 
Divertimento D-dur pro smyčcový orchestr, KV 136 (1772) 
 
G. Rossini (1792–1868) 
Une larme - téma s variacemi pro violoncello a smyčcový orchestr (ze sbírky Péchés de 
vieillesse, album IX., No. 10) 
 
A. Vivaldi (1678–1741) 
Le Quattro stagioni Čtyři koncerty pro housle a smyčcový orchestr          
 
Concerto E dur, „La Primavera“, RV 269                 
Concerto g moll, „L´Estate“, RV 315 
Concerto F dur, „L´Autunno“, RV 293 
Concerto f moll, „L´Inverno“, RV 297       
 
Pavel Šporcl (housle) 
Václav Žák (violoncello) 
 
Orchestr opery Jihočeského divadla  
Hudební nastudování a dirigent / Mario De Rose 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří všem partnerům a příznivcům Jihočeského divadla. 
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