
 

14. září 2016 v Českých Budějovicích 

 

Sezónu 2016/17 zahájí Jihočeské divadlo a Jihočeská filharmonie 

společným koncertem 

21. září 2016, 19:00 h, divadelní scéna DK Metropol 

Zcela netradičně, společným koncertem, zahájí Jihočeské divadlo a Jihočeská filharmonie kulturní sezónu 

v Českých Budějovicích. Společný zahajovací koncert sezóny 2016/17 s podtitulem „My Sweet Home“ je 

plánován na středu 21. září 2016 a uskuteční se na  divadelní scéně DK Metropol. 

Nápad realizace společného koncertu JD a JF se zrodil mezi řediteli obou institucí na jednom ze 

společných setkání. „Stále nacházíme nová společná témata k diskuzi a zjišťujeme, že se potýkáme se 

stejnými či podobnými úskalími i zájmy spojenými s činností našich kulturních organizací,“ vysvětluje 

Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla. „Proto jsme se rozhodli pro realizaci historicky prvního 

společného koncertu, který odstartuje novou sezónu obou institucí.“ 

 

Ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda dodává: „Myslím, že s Lukášem Průdkem, ředitelem JD, 

máme stejnou radost z prolomení jakéhosi vzájemného ostychu, který obě naše kulturní organizace 

historicky k sobě měly. Žijeme pár ulic od sebe, pracujeme na nejvyšší možné úrovni a ve spolupráci 

vidím možnost, jak ještě víc oslovit zdejší publikum. A připravit projekty, které bychom každý z nás sami 

zvládali jen obtížně. První společný koncert určitě nebude poslední a plány máme, řekl bych, velmi 

zajímavé a atraktivní.“ 

 

Umělecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Studený doplňuje informace k dramaturgickému 

konceptu: „V rámci koncertu chceme zahrát díla, která nám velikost jednotlivých těles samostatně 

provozovat neumožňuje, a přinést tak divákům určitou exkluzivitu, nikoli však importovanou, ale 

vyprodukovanou takříkajíc z vlastních „lokálních“ zdrojů. Toto velké orchestrální těleso umožní 

plnohodnotné vyznění Dvořákovy 9. symfonie i operní hudby Verdiho a Pucciniho. Uslyšíme i vynikající 

sólové interprety a sbor Jihočeského divadla.“ 

 
Večer je rozdělen do dvou částí - filharmonické a operní. V části filharmonické uslyšíme pod taktovkou 

Jana Talicha vrcholný opus Antonína Dvořáka, Symfonii č. 9 e moll, op. 95 (Z Nového světa). V operní 

části, kterou bude dirigovat Mario De Rose, zazní skladby Giuseppe Verdiho (předehra k opeře I vespri 

siciliani) a Giacoma Pucciniho (úryvky z oper La bohéme, Manon Lescaut, Tosca), ve kterých se představí 

sólisté Paolo Lardizzone,  Maria Bisso, Alexandr Beň a Jana Málková. Sbor opery JD řídí sbormistr 

Martin Veselý.   

 

Hned několik významových souvislostí má také podtitul koncertu „My Sweet Home“. Vyjadřuje 

především vztah k regionu dvou nejvýznamnějších jihočeských kulturních institucí, které historicky 

poprvé vystoupí společně.  

Název podtrhuje také pouto a touhu po domovu, které si autoři v hudbě připomínají během pobytu v 

cizině, např. u Dvořákovy „Novosvětské“, motiv loučení a vyhnanství v Manon Lescaut, vzdušné zámky i 

de facto bezdomovectví v Bohémě, nebo marné sny milenců o společném domově někde daleko 

v Tosce…  



   

Děkujeme za podporu našim partnerům a sponzorům 

 

 

Dalším z významů zvoleného podtitulu jsou dva rozdílné hudební domovy obou dirigentů – Mario De 

Rose nám zprostředkovává své italské kořeny prostřednictvím Verdiho a Pucciniho, kdežto česká hudba 

je prezentována Janem Talichem v ikonické skladbě české hudební kultury. Oba hudební světy stojí 

vedle sebe rovnocenně, byť je každý svébytný, stejně jako obě instituce. 

Název odkazuje i ke kýženému kulturnímu stánku či budově, která by byla domovem pro obě instituce - 

ať už pro obě současně, či pro každou zvlášť, divadlo i filharmonie si nepochybně pro svoji činnost nové 

a mnohokrát diskutované útočiště zaslouží. 

A v neposlední řadě postihuje i otázku, zda to není nakonec právě hudba a kultura obecně, co zásadně 

spoluurčuje, kým jsme a kde se cítíme doma… 

 

Vstupenky na Společný zahajovací koncert sezóny 2016/17 je možné zakoupit v Jihočeském divadle i 

Jihočeské filharmonii, prostřednictvím rezervační sítě CBsystem či u jejích prodejců. Ceny vstupenek se 

pohybují v rozmezí od 340 do 440 Kč. 

 

                        

 

 

 

KONTAKTY: 
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 

www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz 
Obchodní oddělení: Věra Ernstová / vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 / 723 080 938 

 

Jihočeská filharmonie, Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice 
www.jcfilharmonie.cz / info@jsfilharmonie.cz 

Marketing:  Kateřina Kyselová / kyselova@jcfilharmonie.cz / tel.:386 353 561 / 606 925 143 
 

 

http://www.jcfilharmonie.cz/
mailto:info@jsfilharmonie.cz
mailto:kyselova@jcfilharmonie.cz


   

Děkujeme za podporu našim partnerům a sponzorům 

 

 

Společný zahajovací koncert sezóny 2016/17 - „My Sweet Home“ 
 
Program: 

Filharmonická část / dirigent: Jan Talich 
 
Antonín Dvořák  / 1841 - 1904 
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 
„Z Nového světa“ 
I. Adagio – Allegro molto 
II. Largo 
III. Molto vivace 
IV. Allegro con fuoco 

 
- Přestávka – 
 
Operní část / dirigent: Mario De Rose 
 
Giuseppe Verdi  / 1813 - 1901 
I vespri siciliani  (1855) 
Předehra  
 
Giacomo Puccini / 1858 - 1924 
La Bohéme (1896)      
První jednání   
Scéna a árie Rodolfa („Non sono invena…, Che gelida manina…“)    
Árie Mimi („Sì. Mi chiamano Mimì…“)    
Duet Mimi a Rodolfa („O soave fanciulla…“)    
Třetí jednání        
Scéna, duet a kvartet („Mimì! - Rodolfo m´ama e mi fugge ……. Dunque: ė proprio finita!… Addio, dolce 
svegliare“) 
Rodolfo – Paolo Lardizzone, Mimì – Maria Bisso, Marcello – Alexandr Beň, Musetta – Jana Málková 
 
Manon Lescaut (1893)  
Intermezzo  
 
Tosca (1900) 
Finále prvního jednání („Va, Tosca...“) 
Scarpia – Alexandr Beň  
Sbor opery JD 


