
 

 

15. května 2017 v Českých Budějovicích 
 
 

Utajený koncert #4 / Mezi nebem a zemí 

19. května 2017 od 19.00 hodin, odjezd od Jihočeského muzea 

V pořadí již čtvrtým je další z Utajených koncertů, které Jihočeské divadlo připravuje posluchačům jako 

setkání s hudbou na netradičních místech. Koncerty, na kterých spolupracuje divadlo s Dopravním 

podnikem města České Budějovice,  se setkávají s  velkým úspěchem.  

 
Tento pátek 19. května pořádá Jihočeské divadlo v pořadí již čtvrtý Utajený koncert. Tyto 
koncerty jsou kombinací klasické hudby a zábavy a konají se na zajímavých místech, která 
veřejnosti obvykle nejsou přístupná. První z nich se konal na základně Letecké záchranné služby v 
Plané u Českých Budějovic, druhý v depu Dopravního podniku města České Budějovice a třetí v 
bývalé slévárně Škoda, nyní areálu opravny velkých vozidel společnosti 4Rail. Koncerty, na které 
dopravují posluchače autobusy hromadně odjíždějící z prostor před Jihočeským muzeem, se 
setkávají s velkým úspěchem. 
 
I tentokrát dopraví autobusy diváky na neméně zajímavé utajené místo, na kterém zazní hudební 
díla propojující jednotné téma. Jaké téma to tentokrát bude? To mohou diváci již teď tipovat. Na 
programu je tentokrát Stravinského koncertní suita k baletu Pták Ohnivák, Wagnerova Jízda 
valkýr, Sibeliova symfonická báseň Labuť z Tuonely nebo Thunderbolt P-47 Bohuslava Martinů. 
Orchestr opery Jihočeského divadla řídí opět generální hudební ředitel Mario De Rose a večerem 
provede Petr Meškán, vedoucí programu Českého rozhlasu České Budějovice. 
Láká vás program a chcete znát ono utajené místo? Vstupenky v předprodeji jsou ještě k mání. 
Autobusy vyrážejí již tento pátek přesně v 19:00 hodin od Jihočeského muzea.  
 
 

Program koncertu: 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
Air z orchestrální suity č. 3 D dur, BWV 1068 
 
Richard Wagner (1813 – 1883) 
Jízda valkýr z opery Valkýra 
 
Jean Sibelius (1865 - 1957) 
Labuť z Tuonely, druhá část ze Čtyř legend, op. 22 podle finského eposu Kalevala 
Sólo na anglický roh / Sergej Lubnin 
 
Bohuslav Martinů (1890 – 1959) 
Thunderbolt P-47, scherzo pro velký orchestr 
Poco allegro – Trio – Scherzo da capo 
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Igor Stravinskij (1882 – 1971) 
Pták Ohnivák, koncertní suita z baletu (1919) 

1. Introduction – ĽOiseau de feu et sa danse – Variation  
     de ľOiseau de feu (Introdukce – Tanec ptáka Ohniváka – Variace) 
2. Ronde des princesses (Rondo – Tanec princezen) 
3. Danse infernale du roi Kastchei (Ďábelský tanec Kostěje Nesmrtelného) 
4. Berceuse (Ukolébavka) 
5. Finale 

 
Orchestr opery Jihočeského divadla 
Hudební nastudování a dirigent / Mario De Rose 
Koncertní mistři / Martin Červinka (housle), Václav Žák (violoncello) 
Průvodní slovo / Petr Meškán 
 
 

Partnerem Utajených koncertů je Dopravní podnik města České Budějovice. 
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Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu.             

         


