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Piatok 23. 11.
Moyzesova sieň 
Medzinárodná tribúna mladých interpretov
New Talent 2007 – Cena Nadácie SPP
komorné koncerty/semifi nále súťaže

17.00 Aljaž Beguš, klarinet / Slovinsko
Tine Th ing Helseth, trúbka / Nórsko
Jana Vonášková–Nováková, husle / ČR
Fanny Clamagirand, husle / Francúzsko

20.00 Anna Maria Staskiewicz, husle / Poľsko
Ladislav Fančovič, klavír / SR
Tomáš Jamník, violončelo / ČR
Toke Moldrup, violončelo / Dánsko

Sobota 24. 11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Slávnostné otvorenie 43. ročníka BHS
Slovenská fi lharmónia 
dirigent: Alexander Rahbari
sólista: Alban Gerhardt, violončelo
J. L. Bella: Koncertná skladba v uhorskom štýle
E. Elgar: Koncert pre violončelo a orchester e mol op. 85 
D. Šostakovič: Symfónia č. 10 e mol op. 93

Tento ročník festivalu otvára predohra zakladateľskej osobnosti slovenskej hudobnej kul-
túry Jána Levoslava Bellu. Názory na vznik tohto diela sa rôznia –jeden prameň uvádza 
dátum pred rokom 1893, iný zdroj zasa rok 1896. Skladba ostala však v dobe svojho 
vzniku nepredvedená. Zachovaný rozpis partov v Hudobnom múzeu Slovenského národ-
ného múzea dokumentuje možné uvedenie skladby (1930, resp. 1937). A tak na BHS má 
novodobú premiéru. S veľkým záujmom ju naštudoval Iránčan Alexander Rahbari, diri-
gent, ktorý začal svoju zaujímavú kariéru v roku 1977, keď zvíťazil na prestížnej súťaži vo 
francúzskom Besançone. Odvtedy dirigoval vyše 120 svetových symfonických a operných 
orchestrov. „Violončelo pod jeho rukami spieva, známa literatúra znie ako znovuzrode-
ná, neznáme diela pulzujú životom“, hodnotí kritika sólistu Albana Gerhardta, ktorý sa 
v posledných rokoch zaradil medzi veľkých violončelistov našich čias.    

Nedeľa 25. 11.
16.00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Klavírne duo Isabelle Lafi tte a Florence Lafi tte
F. Schubert: Fantázia f mol op. 103 D 940
N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, obrazy č. 1 a č. 2 pre dva klavíry 
M. Moszkowski: Tri španielske tance op. 65 
P. Grainger: Fantázia na Gershwinovu operu Porgy a Bess

Francúzsky šarm dvojičiek, virtuózny lesk, spoločný rytmus a pulzácia čierno-bielych 
kláves, to je len niekoľko superlatívov, ktoré sprevádzajú dlhoročnú brilantnú kariéru 
Isabelle a Florence. Priznávajú, že nerady chodia po vyšliapaných chodníčkoch. 

Hlavný usporiadateľ 
Slovenská fi lharmónia z poverenia a s príspevkom Ministerstva kultúry SR

BHS sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Čestná prezidentka BHS – Edita Gruberova



Tentoraz sa rozhodli viac pre romantiku a do programu zaradili aj temperamentné špa-
nielske tance skvelého židovského klaviristu nemeckého pôvodu Moritza Moszkowskeho. 
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie 

Piesňový recitál            Gabriela Beňačková, soprán
Marián Lapšanský, klavír
F. Schubert, R. Schumann, R. Strauss, A. Dvořák, M. Schneider–Trnavský

Gabrielu Beňačkovú označuje kritika za najslávnejšiu predstaviteľku Janáčkovej Jenufy 
a Káte Kabanovej, či Dvořákovej Rusalky... V týchto i ďalších úlohách sa predstavila prak-
ticky po celom svete – Viedeň, New York, Londýn, Salzburg, Kolín nad Rýnom, Praha ....
Strieborným sopránom si získala obdivovateľov na operných i koncertných pódiách. Jej 
hlas znie na mnohých nahrávkach, ale aj z fi lmového plátna: napríklad ako Katrena 
v Suchoňovej Krútňave, ale „prepožičala“ ho aj Eme Destinovej (ktorú v životopisnom 
fi lme Božská Ema stvárnila Božidara Turzonovová). 
Za partnera tohto koncertu, ktorý je venovaný jej životnému jubileu, si vybrala tiež jubi-
lanta – vynikajúceho a svetom uznávaného klaviristu – Mariána Lapšanského.

Pondelok 26. 11.
20.00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Medzinárodná tribúna mladých interpretov
New Talent 2007 – Cena Nadácie SPP – fi nále
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent: Alpaslan Ertüngealp
koncert troch fi nalistov súťaže (v 1. časti)
Z. Kodály: Tance z Galanty

Medzinárodnú tribúnu mladých interpretov, ktorú inicioval v roku 1969 Yehudi Menuhin, 
organizuje Európska vysielacia únia EBU v mene Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO. 
Spoluorganizátorom súťaže je Slovenský rozhlas a Slovenská fi lharmónia - BHS. Traja 
z 8 semifi nalistov (predstavia sa na koncertoch 23. 11.) vystúpia na tomto fi nále. Jeden 
z nich sa stane držiteľom titulu New talent 2007 – Ceny Nadácie SPP. Koncert vysiela 
priamym prenosom niekoľko desiatok rozhlasových staníc Európy.
Povzbudením pre súťažiacich bude úspešný mladý turecký dirigent Alpaslan Ertüngealp, 
víťaz mnohých prestížnych súťaží (Atény, Budapešť, Petrohrad a ďalšie). V druhej časti 
koncertu zaznejú Tance z Galanty. Zoltán Kodály hľadal inšpiráciu v hudbe cigánskej 
kapely z Galanty, ktorú v detstve často počúval. 

Utorok 27.11.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
umelecký vedúci: Ewald Danel, husle
sólista:     Koryun Asatryan, saxofón
M. Novák: Jesenné rondino      premiéra
A. Glazunov: Koncert pre saxofón a orchester Es dur op. 109
P. Iturralde: Pequeña Czarda pre saxofón a sláčiky
J. Sibelius: Romanca C dur op. 42
                     Suita pre husle a sláčiky op.117
E. H. Grieg: Z Holbergovych čias, suita op. 40
                        Dve nórske melódie op. 63 

„Vynikajúci, strhujúci umelec, ak on neurobí kariéru, tak potom nikto“, charakterizuje 
mladého arménskeho saxofonistu Koryuna Asatryana kritika po jeho účinkovaní v rám-
ci cyklu „Majstri zajtrajška“ v Dortmunde. Od roku 1999 zbiera významné ocenenia 

°



– okrem iného aj 1. miesto na 1. medzinárodnej súťaži Alexandra Glazunova v Moskve. 
Môže sa pochváliť úspechmi na súťažiach v Hamburgu, Bayreuthe, Berlíne a turné 
po mnohých krajinách vrátane amerického kontinentu. V rámci koncertu uvedieme pre-
miéru diela jubilujúceho slovenského skladateľa Milana Nováka a pripomenieme si tiež 
50 rokov od smrti Jeana Sibelia a 100 rokov od smrti Edvarda Hagerupa Griega.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Večer klavírnych fantázií    Rem Urasin
L. van Beethoven: Sonáta č. 14 cis mol „Sonata quasi una fantasia“ op. 27 č. 2
J. Brahms: Sedem fantázií pre klavír op. 116 – výber
F. Schubert: Fantázia C dur „Wanderfantasie“ op. 15 D 760
F. Chopin: Fantázia f mol op. 49
A. Skriabin: Fantázia h mol op. 28
F. Liszt: Réminiscences de Don Juan (Mozart) Searle 656

Vzrušená túžba aj rezignácia, duševná rovnováha aj horúčkovitý nepokoj, chuť do života 
aj snaha po večnom pokoji – to všetko sľubujú virtuózne aj intímne, poetické aj fi lozofujúce 
diela klasicko – romantického repertoáru, ktoré si zvolil na večer klavírnych fantázií Rem 
Urasin. Preveria technickú zdatnosť, interpretačnú fantáziu aj oduševnenosť vynikajú-
ceho interpreta, nositeľa viacerých významných ocenení z prestížnych súťaží – Moskva, 
Varšava, Monaco, či Sydney. Rem Urasin je bratislavskému publiku známy z nedávneho 
skvelého predvedenia Čajkovského Klavírneho koncertu b mol.

Streda 28. 11.
17.00 Moyzesova sieň   v rámci cyklu „Bella v Moyzeske“ 

Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Modry
Stanislav Mucha, 1. husle     František Török, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola     Ján Slávik, violončelo
spoluúčinkujú: Peter Zwiebel, viola     Július Šoška, viola
J. L. Bella: Sláčikové kvinteto d mol
L. Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3 „In memoriam D. Šostakovič“
A. Dvořák: Sláčikové kvinteto č. 3 Es dur op. 97

Dlhoročný predseda Festivalového výboru BHS Ladislav Burlas patrí medzi jubilantov 
- jeho Sláčikové kvarteto č. 3 je venované pamiatke Dmitrija Šostakoviča. Ďalšie z diel 
Ladislava Burlasa je na programe koncertu 4. decembra.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie 

Štátna fi lharmónia Košice
dirigent: Leoš Svárovský
sólista:  Pavel Šporcl, husle
J. Grešák: Améby
R. Strauss: Koncert pre husle a orchester d mol op. 8
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 2 c mol „Maloruská“ op. 17

Tento rok si pripomíname storočnicu východoslovenského rodáka Jozefa Grešáka. 
Premiéra Améb v podaní ŠF Košice (vtedy pod taktovkou Bytríka Režuchu) priniesla skla-
dateľovi prvý výrazný úspech a zaslúženú pozornosť odbornej verejnosti.
Len sedemnásť mal Richard Strauss, keď skomponoval technicky náročný husľový 
koncert d mol plný virtuóznych pasáží a mladíckej expresívnosti. Interpretuje ho búrli-
vák Pavel Šporcl, ktorý práve medzi mladými výrazne propaguje a popularizuje hudbu 
s prívlastkom „vážna“. Pirát pódií, enfant terrible klasickej hudby, hudobník-bojovník, 
takto umelca označuje kritika a britský mesačník Gramophone dodáva, že Šporcl je jeden 
z najcharizmatickejších huslistov súčasnosti.
Na záver koncertu zaznie symfónia, ktorú Čajkovskij žartovne nazval „Žeriav“. Inšpirá-
ciou sa stala rovnomenná ukrajinská ľudová pieseň a už na premiére zožala úspech.



Štvrtok 29.11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Český národný symfonický orchester
dirigent: Libor Pešek
sólisti:     Christopher Brubeck, basový trombón
                Jan Hasenöhrl, trúbka
Ch. Brubeck: Konvergencie        svetová premiéra
Ch. Brubeck: Koncert pre trúbku, trombón a orchester 
                         „From the Blues to Beyond“
G. Gershwin: Girl Crazy, predohra k muzikálu
L. Bernstein: Symfonické tance z West Side Story 

V roku 1999 sa na BHS tento orchester úspešne predstavil napríklad Koncertom pre stepá-
ra a orchester (Morton Gould). Tento rok prináša muzikál aj džez, navyše v interpretácii 
dediča slávneho rodu hudobníkov. Chris Brubeck je tretím synom klaviristu a skladateľa 
Dava Brubecka. Hudobný register Chrisa zahŕňa džez, rock, folk, funk aj klasickú hudbu. 
Do programu koncertu špeciálne pre BHS skomponoval premiéru skladby pod názvom 
Konvergencie. Diriguje Libor Pešek, osobnosť českej a svetovej hudobnej scény, ktorá patrí 
k miláčikom bratislavského publika.

Piatok 30. 11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Musica aeterna 
Komorný zbor Chorvátskeho rozhlasu a televízie
dirigent a zbormajster: Tonči Bilič
umelecký vedúci:  Peter Zajíček, husle
A. Vivaldi: Gloria in D RV 589
F. Durante: Magnifi cat B dur 
M. A. Charpentier: Te Deum H 146

Vivaldi – Durante – Charpentier – prezentácia dvoch základných hudobných štýlov baroka 
– talianskeho a francúzskeho, z ktorých sa rozvinula kytica hudobných bizarností európskeho 
baroka. Chrámová hudba je tu reprezentovaná dielami, ktorých tvorcovia zanechali význam-
né odkazy o noblese, kráse a úcte. Je aj efektívnou terapiou – harmóniou pokoja a lásky. 
21.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie
 Mike del Ferro & Dodo Šošoka Quartet
 „Opera meets Jazz“
 účinkujú: Mike del Ferro, skladateľ, klavirista
 Heinrich von Kalnein, altový saxofón, sopránový saxofón, fl auta
 Karl Sayer, kontrabas    Dodo Šošoka, bicie nástroje

Sobota 1.12.
17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Orchestre de Chambre de Toulouse 
umelecký vedúci: Gilles Colliard, husle
sólista:     Staff an Martensson, klarinet
E. Suchoň: Serenáda pre sláčikový orchester op. 5 ESD 50 b
D. Šostakovič: Symfónia pre sláčikový orchester op. 118a
L.-E. Larsson: Concertino pre klarinet a sláčiky op. 45 č. 3      slov. premiéra
B. Bartók: Divertimento pre sláčikový orchester Sz 113
G. Colliard: Fusion                  slovenská premiéra



Francúzsko – slovenský večer: aj takto by sme mohli nazvať hosťovanie tohto komor-
ného orchestra, ktoré iniciovali ministerstvá kultúry obidvoch krajín a mestá Toulouse 
a Bratislava. Obidve sa uchádzajú o titul „európskeho mesta kultúry 2013“. V rámci čoraz 
užšieho vzájomného prepojenia zaznie napríklad dielo Eugena Suchoňa v ich interpretácii 
v marci 2008 aj v Toulouse. Sólistom večera je Staff an Martensson, za ktorého meno 
by sme mohli pripojiť charakteristiku: Najlepší sólista roku 2007 vo Švédsku, ocenený 
za najlepšiu nahrávku CD pre Švédsky rozhlas 2006, nominovaný na MIDEM 2007.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Symfonický orchester Danubia
Slovenský fi lharmonický zbor
dirigent:  Tamás Gál
zbormajsterka:  Blanka Juhaňáková
sólisti: Henrietta Lednárová, soprán     Eva Garajová, mezzosoprán
           Ľudovít Ludha, tenor     Vladimír Chmelo, barytón
F. Liszt: Missa solennis
 Slávnostná omša k vysväteniu baziliky v Ostrihome Searle 9 

Už na začiatku svojej umeleckej kariéry sa Liszt zamýšľal nad cirkevnou hudbou a svoj 
program z mladosti realizoval v dvoch veľkých inštrumentálnych omšiach.
„V posledných týždňoch som sa úplne zahĺbil do svojej omše. Neviem ako bude znieť, ale 
môžem povedať, že som sa pri práci na nej viac modlil, ako komponoval,“ napísal Franz 
Liszt Richardovi Wagnerovi po dokončení tohto diela na oslavu vysvätenia baziliky 
v Ostrihome roku 1856. Tomuto výsostne romantickému dielu niektorí vyčítali, že je veľmi 
svetské. Krátko po premiére v bazilike bola omša uvedená aj v Budapešti a spokojný Liszt 
sa zdôveril: „predstavenie  vyvolalo  úžasné emócie a mnohí plakali.“ 

Nedeľa 2. 12.
16.00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Zborový koncert  „Hommage à Hrušovský“
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Spevácky zbor umeleckého súboru Lúčnica
Bratislavský chlapčenský zbor
zbormajster, dirigent: Ladislav Holásek
zbormajsterky:  Elena Matušová, Magdaléna Rovňáková
sólisti: Božena Ferancová, soprán     Tomáš Juhás, tenor
            Martin Malachovský, bas
spoluúčinkujú: Katarína Turnerová, harfa     Jozef Podhoranský, violončelo
             Vojtech Kovács, kontrabas      Peter Mikula, organ
I. Hrušovský: výber zo zborovej tvorby
C. Franck: Omša A dur pre soprán, tenor a bas, 
      organ, harfu, violončelo a kontrabas op.12 FWV 61

Ivan Hrušovský – predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny – by sa bol býval dožil tento 
rok osemdesiatky – s úctou si naň spomínajú hudobníci aj členovia speváckych zborov. 
Mnohým venoval diela výnimočné svojou zvukovosťou, ktorými očarili poslucháčov doma 
aj na medzinárodných pódiách. 
César Franck skomponoval Omšu A dur v roku 1860. Moteto Panis Angelicus zaradil 
do diela neskôr (po roku 1872, kedy túto časť vytvoril). Nahradila časť omšového ordiná-
ria Benedictus. Moteto z tohto diela je veľmi známe, pretože ho interpretujú slávni sólisti 
aj samostatne. Omša zaujme romantickou hudobnou rečou, melodickou krásou a ušľach-
tilosťou celku ako aj nezvyčajným inštrumentálnym obsadením.



19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Trio Boris Berezovskij, klavír
 Dmitrij Machtin, husle     Alexander Kniazev, violončelo
F. Mendelssohn-Bartholdy: Klavírne trio č. 2 c mol op. 66 
D. Šostakovič: Klavírne trio č. 2 e mol op. 67
P. I. Čajkovskij: Klavírne trio a mol „A la mémoire d’un grand artiste“ op. 50

Trio snov – aj takto nazvala kritika muzicírovanie hostí dnešného večera.
Boris Berezovskij – jeho umelecký debut v roku 1988 ocenil denník Th e Times ako výkon 
umelca výnimočného prísľubu s oslňujúcou virtuozitou a nesmiernou silou. Prísľub naplnil už 
o dva roky neskôr, keď získal Zlatú medailu na medzinárodnej súťaži P. I. Čajkovského. Napo-
sledy získal cenu „BBC Music Magazine Awards 2006“ ako najlepší inštrumentalista roka. 
Alexander Kniazev bol ocenený napríklad titulom Hudobník roka 1999 v Rusku. Aj Dmitrij 
Machtin sa koncertne pohybuje medzi Ruskom, Amerikou a Európou. Spoločne sa stretávajú 
pri muzicírovaní, ktorým prinášajú šoky, napríklad: pre Warner Classics International rea-
lizovali nahrávku Šostakovičovho Tria č. 2 a Rachmaninovho Tria Elégiaque č. 2 ocenenou 
Choc de la Musique vo Francúzsku, Gramophone v Anglicku a Echo Classic Awards v Nemec-
ku. Ich DVD z diela Čajkovského vrátane tria „A la mémoire d´un grand artiste“ získalo 
Diapason d´Or a uviedli ho televízne stanice ARTE a NHK v Japonsku. 

Pondelok 3.12.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Wiener Symphoniker 
dirigent: Fabio Luisi
sólistka:  Sandra Trattnigg, soprán
G. Ligeti: Lontano
R. Strauss: Štyri posledné piesne pre soprán a orchester AV 150
R. Schumann: Symfónia č. 3 Es dur „Rýnska“ op. 97

Wiener Symphoniker – samotný názov orchestra je reklamou, nielen melomani vedia, 
že ten večer je zárukou skvelej interpretácie a nezabudnuteľných chvíľ. Za dirigentským 
pultom orchestra sa vystriedali hviezdne mená – od roku 2005 je šéfdirigentom Fabio 
Luisi. Nadväzuje na bohaté tradície Karajana, Sawalischa, či Giuliniho. Do náročného 
programu zaradil romantiku i avantgardu, aby ho zavŕšil farebnosťou hudobného toku 
Rýna, ktorý obrazy mení na mohutné vlnenie orchestra. Za posledných 35 rokov prichá-
dza orchester Wiener Symphoniker na BHS po siedmy raz (naposledy v roku 1994).

Utorok 4. 12.
17.00 Moyzesova sieň

Štátny komorný orchester Žilina
dirigent: Martin Majkút 
sólista:   Andrew Brownell, klavír
L. Burlas: Planctus
J. N. Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol op. 85
J. Kolkovič: Arboretum I         premiéra diela na objednávku Fest. výboru BHS

Americko – slovenský večer: z niekoľkých dôvodov – kvôli dielam aj fenomenálnemu 
interpretovi. Andrew Brownell je víťazom mnohých prestížnych medzinárodných súťaží, 
medzi nimi aj ostatnej Hummelovej v Bratislave v roku 2005. Mladý slovenský dirigent 
Martin Majkút sa s ním na podnet BHS zoznámil v USA, kde študuje a diriguje. Rovnako 
nadviazal kontakt aj s Jozefom Kolkovičom – slovensko-americkým skladateľom, hráčom 
na klávesových nástrojoch, gitare a basgitare, pedagógom. Emigroval na jeseň 1979, 
od 1980 žije v San Diegu v Kalifornii. Až ústup rocku z progresívnych pozícií vrátil 
Kolkoviča k notovému papieru. Vďaka permanentným kontaktom s Vladimírom Godá-
rom zaznie tento rok jeho dielo Arborétum I premiérovo na BHS.



19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Operný recitál           Miroslav Dvorský, tenor
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent: Oliver Dohnányi    
hosť:       Adriana Kučerová, soprán
árie a duetá z opier F. Cileu, G. Donizettiho, G. Verdiho, G. Pucciniho a ďalších  

Na jeseň tohto roku vystriedal Miroslav Dvorský niekoľko prestížnych scén – Santiago 
de Chile (Madama Butterfl y), Drážďany (Popoluška), Valencia (Carmen pod taktovkou 
Lorina Maazela). V pucciniovskom roku 2008 hosťuje v opere Plášť v milánskej La Scale, 
diriguje Riccardo Chailly. Tento rok si pripísal popri svetových scénach debut v La Scale 
a Covent Garden. Slnečný tenor Miroslava Dvorského zaznie v známych i menej frekven-
tovaných dielach operného repertoáru.
Hosťom je Adriana Kučerová, sopranistka, ktorej meno sa vyníma na plagátoch pres-
tížnych operných a koncertných podujatí.

Streda 5. 12. 
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Bratislavské dychové okteto
umelecký vedúci: Ján Budzák
J. Družecký, I. Bázlik, L. Kupkovič, J. N. Hummel 

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
dirigent: Heinrich Schiff 
sólista:    Gidon Kremer, husle
S. Gubajdulina: Off ertorium - Koncert pre husle a orchester 
G. Mahler: Symfónia č.1 D dur „Titan“

Umelec, výrazná individualita Gidon Kremer. Ako žiak Davida Oistracha zvíťazil 
na Čajkovského i Paganiniho súťaži. Teraz sám výrazne podporuje mladých umelcov 
(napríklad v súbore Kremerata Baltica). Vracia sa na BHS po piatich rokoch. Inšpirujúca 
osobnosť pre mnohých skladateľov (Schnittke, Pärt, Nono, Reimann). Jeho husle Nicola 
Amatiho z roku 1641 rozozvučia tentoraz dielo Sofi e Gubajduliny, ktoré Gidonovi 
Kremerovi dedikovala. SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg dirigovali 
známe osobnosti – napríklad Stravinskij s ním interpretoval vlastné skladby, či Pierre 
Boulez s orchestrom začal svoju svetovú kariéru... Heinrich Schiff  za dirigentským pultom 
v druhej časti koncertu uvedie Mahlera. Skladateľ pripustil, že podnetom k jeho prvej 
symfónii bola vášnivá láska, nešťastná kasselská romanca k mladučkej speváčke. Mahler 
však nezabudol dodať, že to bolo len východisko a nie obsah diela. 

Štvrtok 6. 12.
17.00 Koncertná sieň Klarisky

Il Fondamento 
umelecký vedúci: Paul Dombrecht 
G. Ph. Telemann: Vianočné a adventné kantáty

V čase, keď Johann Sebastian Bach bol považovaný len za vynikajúceho organistu 
a improvizátora, bola Telemannova hudba obdivovaná vo všetkých európskych krajinách 
od Francúzska až po Rusko. Telemann komponoval s virtuóznou ľahkosťou a rozsah jeho 
diela je vskutku impozantný. Svoju všestrannosť dokázal mnohými kantátami, bohatou 
opernou i pašiovou tvorbou. V rámci európskeho turné privítame belgický súbor, ktorý sa 
na interpretáciu tohto typu hudobnej literatúry špecializuje.



19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Orchestre Philharmonique de Monte Carlo
dirigent: Emmanuel Krivine
sólista:    Nikolaj Lugansky, klavír
H. Berlioz: Korzár (Le Corsaire), predohra op. 21 
S. Prokofi ev: Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol op. 16
N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita op.35 

K pravidelným hosťom festivalu patria francúzske orchestre. Na 43. ročníku sa presúvame 
do Monte Carla. V podaní tohto orchestra vynikne farebnosť Berliozovej hudby, aj motívy 
arabských rozprávok z Tisíc a jednej noci – Šeherezáda od Rimského-Korsakova. S dirigentskou 
taktovkou prichádza Emmanuel Krivine, ktorý sa v Bratislave stal laureátom Medzinárodnej 
tribúny mladých interpretov (dnes New Talent – Cena Nadácie SPP) v roku 1972 ako huslista. 
Zhodou okolnosti sa v tom roku narodil v Moskve Nikolaj Lugansky, dnes želaný hosť sveto-
vých koncertných pódií. Klavírny koncert, ktorý spoločne uvedú, je dielom len dvadsaťročného 
Prokofi eva – monumentálne zvukovosťou, bohaté na virtuóznu klavírnu techniku.

Piatok 7. 12. 
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Záverečný koncert 43. ročníka BHS
Slovenská fi lharmónia 
Slovenský fi lharmonický zbor
dirigent: Peter Feranec         zbormajster: Jaroslav Brych
sólisti: Juraj Čižmarovič, husle
 Martina Masaryková, soprán
 Otokar Klein, tenor     Gustáv Beláček, barytón
J. Brahms: Tragická predohra op. 81
I. Zeljenka: Koncert pre husle a orch. č. 3   premiéra
Ch. Gounod: Messe solennelle de Sainte Cécile

„Po mladíckych hľadaniach zmyslu hudby, po mnohých úsiliach o vyslovenie smutného 
a tragického pocitu osamelého človeka, som v posledných rokoch našiel hudbu radosti, hry 
a poriadku. Sféru čistej hudby by som rozprávkovo pomenoval – živou vodou. Je to pre 
mňa taká intenzívna a nákazlivá inšpirácia, že v posledných rokoch som do hudby doslova 
ponorený“, vyznal sa zo svojho vzťahu k hudbe Ilja Zeljenka. Tretí husľový koncert dedi-
koval Jurajovi Čižmarovičovi. Zaznie v premiére, žiaľ, bez prítomnosti skladateľa.
„Aj Messe solennelle de St. Cécile bude pre budúce generácie dôkazom, aký skvelý hudob-
ník preslávil Francúzsko v 19. storočí“, uviedol na adresu Charlesa Gounoda jeho krajan 
Camille Saint-Saëns. Omša na počesť patrónky hudby, svätej Cecílie, je symbolickou 
bodkou za 43. ročníkom najvýznamnejšieho festivalu na Slovensku. Zaznie pod taktovkou 
Petra Feranca, nového šéfdirigenta Slovenskej fi lharmónie

PREDPREDAJ VSTUPENIEK NA PODUJATIA BHS V KONCERTNÝCH SIEŇACH
v Slovenskej fi lharmónii v budove Reduty: Palackého 2

od 1. 10. 2007:  pondelok – piatok 13.00 – 18.00 h, streda 8.00 – 13.00 h
od 15. 10. 2007: pondelok – piatok 13.00 – 19.00 h, streda 8.00 – 19.00 h

počas BHS v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom
Tel.: +421 2 59 20 82 92, e-mail: bhsfest@nextra.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.



                       BHS v Slovenskom národnom divadle
Štúdio v Novej budove SND
sobota 24. 11. 19.00 M. Burlas Kóma   premiéra 
Historická budova SND
sobota 24. 11. 19.00 G. Verdi Nabucco
utorok 27. 11. 19.00 G. Donizetti Nápoj lásky
Nová budova SND
streda 28. 11. 19.00 G. Puccini Bohéma
štvrtok 29. 11. 19.00 P. I. Čajkovskij Labutie jazero, balet
Historická budova SND
piatok 30. 11. 19.00 G. Donizetti Lucrezia Borgia  premiéra
sobota 1. 12. 19.00 G. Donizetti Lucrezia Borgia  premiéra
Nová budova SND
pondelok 3. 12. 19.00 G. Verdi Trubadúr /Il Trovatore/
Historická budova SND
utorok 4. 12. 19.00 J. Beneš  Th e Players
Nová budova SND
štvrtok 6. 12. 19.00 P. I. Čajkovskij Labutie jazero, balet
piatok 7. 12. 19.00 G. Puccini Madama Butterfl y

viac informácií: www.snd.sk
BHS na Novej scéne

nedeľa 2. 12.    19.00     Galavečer Gejzu Dusíka – pri príležitosti storočnice skladateľa

Manažment BHS, Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel.: +421 2 54 43 03 78, Fax: +421 2 54 43 20 29, E-mail: bhsfest@nextra.sk

www.fi lharmonia.sk, www.bhsfestival.sk
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