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Piatok 14. 11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Mimoriadny koncert BHS
  Filharmónia La Scala / Filarmonica della Scala
  dirigent: Daniele Gatti
 S. Prokofi ev: Romeo a Júlia, suita č. 1 op. 64 b a suita č. 2 op. 64 c
 P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5 e mol op. 64 
„Najlepší koncert vážnej hudby roka“, takto označil Washington Post hosťovanie Fil-
harmonie La Scala v roku 2007. Bolo to pri príležitosti 25. výročia existencie orchestra 
a 50. výročia smrti Artura Toscaniniho. Tento skvelý umelec založil v roku 1921 prvý 
stabilný orchester v Teatro alla Scala. Claudio Abbado sa v roku 1982 nechal inšpiro-
vať systémom organizácie Wiener Philharmoniker – ako svojbytného telesa, aj ako 
orchestra Viedenskej štátnej opery a na tomto princípe oživil aktivity orchestra La Scaly. 
Po prvý raz na Slovensku sa toto mimoriadne teleso predstaví pod taktovkou Daniele 
Gattiho. Umelecké začiatky jeho dirigentskej kariéry siahajú do roku 1994, kedy po prvý-
krát vystúpil s londýnskym orchestrom Royal Philharmonic. Od septembra 2008 vystrieda 
Kurta Masura na poste hudobného riaditeľa Orchestre National de France. 

Piatok 21. 11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie 
 Slávnostné otvorenie 44. ročníka BHS
  Slovenská fi lharmónia
 Slovenský fi lharmonický zbor
 dirigent: Peter Feranec                 zbormajsterka: Blanka Juhaňáková
 sólisti:   Viktor Tretiakov, husle Michal Lehotský, tenor
 J. Brahms: Koncert pre husle a orchester D dur op. 77    
 E. Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65    
„Hudbu človek netvorí, hudbou človek žije – skladateľ, interpret, poslucháč“, pripo-
míname si aj túto myšlienku prof. Suchoňa pri príležitosti skladateľovej storočnice a na 
jeho počesť uvádzame najexpresívnejšiu kantátu slovenskej hudby. „Žalm mal premiéru 
v roku 1938 v SND. Dirigoval Karel Nedbal, spievali všetky bratislavské zbory... Divadlo 
bolo plné. Profesor Kafenda bol nadšený, publikum tiež“, spomína skladateľ. Mal vtedy 
len tridsať rokov... Ako sólista Brahmsovho koncertu sa nám predstaví mimoriadna osob-
nosť koncertných pódií Viktor Tretiakov. Na tohtoročnom festivale účinkuje niekoľko 
vynikajúcich umelcov – víťazov Čajkovského súťaže v Moskve. Jedným z nich je aj Viktor 
Tretiakov, ktorého medzinárodná kariéra sa začala práve týmto víťazstvom v roku 1966.     

Sobota 22. 11.
16.00 Moyzesova sieň 
 Štátny komorný orchester Žilina     Spevácky zbor Ad una corda
 dirigent: Peter Breiner       zbormajster: Marián Šipoš
 sólisti:  Tomas Dratva, klavír   Andrej Šeban, elekt.gitara, fujara
 M. Piaček: dielo na objednávku Festivalového výboru BHS              premiéra
 L. Koželuh: Koncert pre klavír a orchester č. 4 A dur P IV:4     
 svetová premiéra
 A. Šeban: Opus I. pre elektrickú gitaru, fujaru a orchester
 M. Spusta: Tri žalmy kajúcne pre zbor a orchester

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

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

ý



19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Bieloruská fi lharmónia
 dirigent: Alexander Anissimov
 sólisti:  Denis Šapovalov, violončelo                  Julia Stefanovič, husle
  J. Glebov: Symfonické skice
 D. Šostakovič: Koncert pre violončelo a orchester č.1 Es dur op. 107  
 A. Borodin: Symfónia č. 2 h mol 

Orchester Bieloruskej fi lharmónie (založený roku 1927) patrí k najstarším umelec-
kým telesám bývalého Sovietskeho zväzu. Dosiahol vysoký umelecký štandard, čoho 
dôkazom je aj spolupráca s najrenomovanejšími umeleckými osobnosťami ako S. Richter, 
D. Oistrach, E. Gilels, G. Višnevskaja, M. Rostropovič, J. Mravinskij, J. Temirkanov a ďalší. 
Od roku 2001 je šéfdirigentom Alexander Anissimov, ktorý okrem vedenia tohto orchestra 
hosťuje na významných svetových pódiách všetkých kontinentov (vrátane USA) a úzko spolu-
pracuje napríklad s  Valerijom Gergievom  a Kirovovým divadlom v St. Peterburgu. Spomeň-
me aj Anissimovo hosťovanie so Mstislavom Rostropovičom  v Anglicku a Španielsku (1993). 
Umelec je čestným prezidentom Spoločnosti R. Wagnera v Írsku a pravidelne spolupracuje 
s tamojšou opernou scénou a festivalom v Oxforde. 
„Brilantný talent“, takto označil famózny Mstislav Rostropovič Denisa Šapovalova, víťaza 
Čajkovského súťaže (1998). Maestro ho okrem iného prizval aj na koncerty v New Yorku a Lon-
dýne v rámci osláv svojich 75. narodenín. Denis Šapovalov je vítaným hosťom na koncertných 
pódiách sveta pod taktovkou prominentných dirigentov. Zaujímavosťou je, že ako prvý interpret 
vážnej hudby účinkoval aj na Severnom póle (apríl 2007) a Južnom póle (január 2008).

Nedeľa 23. 11.
16.00  Moyzesova sieň
 Americký večer         
 Zwiebelovo kvarteto
 spoluúčinkuje: Martin Mosorjak, klarinet
 O. Golijov: Th e Dreams and Prayers of Isaac the Blind (1994)
 S. Reich: Diff erent Trains (1988)
 G. Crumb: Black Angels (Images I) (1970)

Komorný koncert z diel amerických skladateľov pre sláčikové kvarteto prináša ťažiskové 
skladby najvýraznejších autorov hudby 20. storočia. Každá zo skladieb má zvláštny význam 
a posolstvo. Napríklad skladba Čierni anjeli z roku 1970 bola Crumbovým vyjadrením ume-
leckého protestu proti americkej vojne vo Vietname (Black Angel bolo slangové pomenovanie 
vojenského vrtuľníka). Je napísaná pre „elektrické“ sláčikové kvarteto. Jednotliví hráči pritom 
hrajú na ďalšie nástroje – marakasy, naladené sklenené poháre, sklenené tyče, tam-tamy,  
šepkajú, spievajú, či kričia predpísané texty ... 

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Twin City Orchestra
 dirigent:  Zdeněk Mácal
 sólista:   Anton Sorokow, husle
 L. van Beethoven: Egmont, predohra op. 84 
 J. N. Hummel: Koncert pre husle a orchester  G dur
 W. A. Mozart: Symfónia č. 41 C dur  „Jupiter-Sinfonie“ KV 551



Pri príležitosti Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008 sa zíntenzívnila aj spolu-
práca medzi Bratislavou a Viedňou – jedinými európskymi hlavnými mestami, ktoré sú 
od seba vzdialené len 60 km. V rámci „Twin City-roka 2008“ sa v oboch mestách uskutoč-
nilo mnoho podujatí: začal premávať katamarán „Twin-City-Liner 2“, konalo sa hospodárske 
fórum, sympózium o infraštruktúre miest, Kultursalon Hörbiger – fórum operných sólistov, 
žiaci a študenti sa stretli v rámci projektu „Danube Twins 08“ a ďalšie. Záver patrí festivalovému 
orchestru zloženému z hráčov Wiener Symphoniker a Slovenskej fi lharmónie. Koncert z diel 
skladateľov, ktorí sú spojení s týmito dvoma mestami spolu s viedenským galavečerom, ukončí 
„Twin City-rok Bratislava-Viedeň 2008“.
 

Pondelok  24. 11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie 
 Veľký symfonický orchester P. I. Čajkovského       
 dirigent: Vladimir Fedosejev
 sólista: Alexander Kniazev, violončelo
 A. Glazunov: Koncertný valčík č.1 D dur op. 47
 N. Miaskovskij: Koncert pre violončelo a orchester c mol op.66   
            P. I. Čajkovskij: Symfónia č.4 f mol op. 36 
„Vynikajúce teleso zložené z vynikajúcich hudobníkov“, takto charakterizoval Dmitrij 
Šostakovič orchester, ktorý píše svoju tradíciu od roku 1930. Dirigovali ho také osobnosti ako 
L. Maazel, J. Mravinskij, L. Stokowski a ďalší. Vladimir Fedosejev stojí na čele orchestra vyše 
tridsať rokov. Od roku 1993 účinkuje orchester pod súčasným názvom ako prestížne teleso kon-
certujúce po celom svete. Charizmatický Vladimir Fedosejev stál za dirigentským pultom v La 
Scale rovnako úspešne ako na svetových koncertných pódiách. S Čajkovského orchestrom vystú-
pi Alexander Kniazev – Hudobník roku 1999 v Rusku. Kritici o ňom píšu ako o tajuplnom 
violončelistovi, ktorý si získal aj priazeň publika na minuloročných BHS.     

Utorok 25. 11.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie
 Rosamunde Quartett
 T. Mansurian, V. Silvestrov, D. Šostakovič

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Sinfonia Varsovia
 dirigent a sólista: Gábor Boldoczki, trúbka
 W. A. Mozart: Divertimento F dur  KV 138 
 A. Vivaldi: Koncert pre husle, sláčiky a basso continuo G dur op. 3 č. 3 RV 310 
 (v transkripcii Koncert pre trúbku, sláčiky a basso continuo F dur)
 K. Penderecki: Sinfonietta č. 1 per archi (1991)                              
 J. B. G. Neruda: Koncert pre trúbku, sláčiky a basso continuo Es dur     
 A. Dvořák: Serenáda pre sláčikový orchester E dur op. 22 
 G. Ph. Telemann: Koncertná sonáta pre trúbku, sláčiky a basso continuo D dur  
„Génius trúbky tretieho tisícročia“, aj takýto prívlastok má Gábor Boldoczki. Je držiteľom 
mnohých ocenení, medzi iným aj ceny ECHO Klassik a Instrumentalist des Jahres -  Blechbläser 
2008. Renomovaný nemecký časopis Süddeutsche Zeitung ho označil za následníka kráľa trub-
károv M. Andrého. Gábor Boldoczki sa predstaví aj ako dirigent orchestra Sinfonia Varsovia 
(orchestra mesta Varšavy), o ktorom sa Yehudi Menuhin vyjadril: „Spolupráca so žiadnym 
iným orchestrom mi neposkytla takú satisfakciu ako dirigentovi a sólistovi ako spolupráca so 
Sinfoniou Varsovia“.
 



Streda 26. 11.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie 
   Orchestre de Cannes
 dirigent: Philippe Bender
 sólisti: James Galway, fl auta       Jeanne Galway, fl auta
 F. Devienne: Sinfonia concertante pre dve fl auty a orchester G dur op. 76  
 J. Ibert: Koncert pre fl autu a orchester  (1934)                  
 M. Ravel: Moja matka hus / Ma Mère l´oie                    
   Pavana pre mŕtvu infantku / Pavane pour une infante défunte                    
   Couperinov náhrobok / Le Tombeau de Couperin    
V rámci francúzskeho predsedníctva EU podporil Francúzsky inštitút v Bratislave hosťovanie 
dvoch popredných orchestrov na BHS. Orchester z Cannes má vyše 40-ročnú tradíciu a na 
svojom konte ocenenie  „Victoire de la musique classique“.
Dirigent koncertu Philippe Bender vyhral prestížnu Medzinárodnú súťaž v Besançone (1968) 
a získal 1. miesto a Zlatú medailu na súťaži Dimitria Mitropoulosa v New Yorku (1970). Svoje 
majstrovstvo získal v spolupráci s Leonardom Bernsteinom, či Pierrom Boulezom. Sir James 
Galway je živou legendou, patrí k hviezdam televíznej obrazovky a rekordérom v predaji zázna-
mov diel klasickej hudby, z ktorých sa predalo 30 miliónov albumov. Američanka Lady Jeanne 
Galway pôsobí v súčasnosti najmä na európskom kontinente a k virtuozite ju určite inšpiruje aj 
vzácny nástroj – hrá na zlatú 24-karátovú fl autu z nástrojárskej dielne Muramatsu.    

Štvrtok 27. 11.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie
 Nemecká pieseň na Slovensku
 účinkujú: Petra Chiba, soprán Petra Noskaiová, alt
    Ivan Buff a, klavír   Diana Cibuľová, klavír 
V 19. storočí sa popri klavírnej skladbe stala pieseň hlavným žánrom šírenia hudby v domácom 
i verejnom prostredí a súčasne aj katalyzátorom novátorskej hudobnej poetiky toho-ktoré-
ho autora. Tradícia tvorby nemeckej piesne bola na našom území kontinuitná od začiatku 
19. storočia až do tridsiatych rokov 20. storočia. Na koncerte odznejú piesne autorov, ktorí svojou 
umeleckou tvorbou, interpretačnou aj organizátorskou činnosťou ovplyvnili hudobný profi l 
Bratislavy: kapelníkov Cirkevno-hudobného spolku pri Dóme sv. Martina – Karla Mayerber-
gera, Josepha Th iarda-Laforesta a Alexandra Albrechta, ako aj zakladateľov novodobej slo-
venskej hudby Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidra–Trnavského a Ľudovíta Rajtera.

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Symfonický orchester Savaria   
 dirigent: Alpaslan Ertüngealp
 sólisti:  Miroslav Kultyšev, klavír Kristof Baráti, husle 
 P. I. Čajkovskij: Koncert pre husle a orchester D dur  op. 35    
 P. I. Čajkovskij: Koncert pre klavír a orchester č.1 b mol op.  23 
Medzi mimoriadnych mladých umelcov – víťazov súťaži, ktorých si na koncertné pódiá sveta 
už teraz vyberajú dirigentské hviezdy, patrí Kristof Baráti. Po súťaži Kráľovnej Alžbety v Bru-
seli (1997), kde sa stal laureátom a získal aj cenu divákov, Vadim Repin povedal: „Kristof má 
neuveriteľný talent a pred sebou sľubnú kariéru“. Miroslav Kultyšev  je  minuloročným víťa-
zom Čajkovského súťaže v Moskve, na ktorej ho označili  za zriedkavý talent. Mladý klavirista 
sa radí medzi senzácie v oblasti klasickej hudby: získava si publikum i kritikov, ktorí si všímajú 
jeho mimoriadne emotívne pôsobenie na poslucháčov. Mladí umelci vystúpia so Symfonickým 
orchestrom Savaria – jedným z najvýznamnejších maďarských reprezentantov hudobného 
života za posledné dve desaťročia. Pre zaujímavosť uvádzame, že v roku 1992 sa na základe 
rozhodnutia členov orchestra stal jeho čestným dirigentom prof. Ľudovít Rajter.



Piatok 28. 11.
17.00 a 20.00  Malá sála Slovenskej fi lharmónie
    Medzinárodná tribúna mladých interpretov 
  New Talent 2008 – Cena Nadácie SPP
 Komorné koncerty / semifi nále súťaže    
Súťaž inicioval v roku 1969 Sir Yehudi Menuhin. Organizuje ju Európska vysielacia únia EBU 
v mene Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO. Spoluorganizátorom sú Slovenský rozhlas 
a Slovenská fi lharmónia. Od roku 2002 získava víťaz vďaka podpore SPP a Nadácie SPP okrem 
titulu New Talent aj Cenu Nadácie SPP. Tento rok na dvoch komorných koncertoch účinkuje 
týchto osem semifi nalistov: klarinetisti – Emil Jonason (Švédsko), Irvin Venyš (Česká repub-
lika), violončelisti – Christian-Pierre La Marca (Francúzsko), Marcin Zdunik (Poľsko), hráč 
na bicie nástroje Kiril Gergiev (Bulharsko), hráč na lesný roh Andrej Žust (Slovinsko), ako 
aj dvaja operní sólisti – kontratenorista Sergejs Jegers (Lotyšsko) a  barytonista Jury Tsiple 
(Rumunsko). Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty sa traja z nich predstavia na fi ná-
lovom koncerte v pondelok 1. decembra 2008.

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Klavírny recitál Dang Th ai Son
 F. Mompou: Canciones y danzas, výber
 M. Ravel: Zrkadlá / Miroirs, klavírny cyklus 
 F. Chopin: Polonéza č. 1 cis mol  op. 26
   Andante spianato et Grande Polonaise brillante Es dur  op. 22
   Štyri mazúrky op. 24, Scherzo č. 2 b mol op. 31 
Dang Th ai Son je známy ako prvý ázijský klavirista, ktorý vyhral prestížnu Medziná-
rodnú klavírnu súťaž F. Chopina vo Varšave (1980). Stal sa jedným z najvýznamnejších 
interpretov diel tohto skladateľa. V súčasnosti žije v kanadskom Montreale. Fenomenálny 
umelec koncertuje na prestížnych svetových pódiách.
 

Sobota 29. 11.
16.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie
 Večer piesní           Franz  Schubert a gitara
 účinkuje: Emily Van Evera, soprán        Martin Krajčo, gitara 
Piesne so sprievodom klavíra, respektíve gitary predstavujú základné žánre šírenia hudby v prvej 
polovici 19. storočia. Bratislavský rodák Johann Kaspar Mertz patrí k najvýznamnejším 
tvorcom gitarovej hudby v 19. storočí. Jeho rozsiahle dielo obsahuje aj transkripcie piesní Franza 
Schuberta pre hlas a gitaru, ktorých textúra prezrádza, že sám Schubert ich pravdepodobne 
pre gitaru aj komponoval. Program koncertu prináša tento unikátny repertoár v interpretácii špe-
cialistov v oblasti historickej interpretácie – svetoznámej americkej sopranistky  Emily Van Evera 
a Martina Krajča, ktorého hudobno-historický výskum vyústil do konceptu tohto koncertu. 

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Bruckner Orchester Linz
 dirigent: Dennis Russell Davies sólista: Renaud Capuçon, husle
 L. Bernstein: Candide, predohra  
 Ph. Glass: Koncert pre husle a orchester (1987)  
 J. Brahms: Symfónia č. 4 e mol op. 98 
Bruckner Orchester Linz patrí k úspešným hosťom BHS – tentoraz vystúpi s vynikajúcim 
mladým francúzskym sólistom Renaudom Capuçonom, ktorý vo svojej doterajšej kariére mal 
možnosť účinkovať pod vedením dirigentov ako Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, 
či Claudio Abbado. Umelec hrá na vzácnych husliach z roku 1737 Guarneri del Gesu „Panette“, 
ktoré pôvodne patrili Isaacovi Sternovi.



Nedeľa 30. 11.
16.00  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 Ensemble Phoenix Munich        um. vedúci: Joel Frederiksen, bas
 Th e Elfi n Knight – renesančné balady a tance 
„Bas Joela Frederiksena je oslňujúci, je to dokonalý madrigalista a pôsobivý pevec, ktorý 
ohromil publikum v sále“ (Le Monde). Umenie Joela Frederiksena má mnoho podôb a jeho 
cieľom je hľadať to, čo má Starý a Nový svet spoločné v oblasti hudby – čo spája dva svety na 
obidvoch stranách Atlantiku stovky liet. Program koncertu obsahuje napríklad britské piesne, 
ktoré spievali Európania usadení v Amerike, ako aj piesne o historických udalostiach a citových 
vzplanutiach.   

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Slovenská fi lharmónia                 Slovenský fi lharmonický zbor 
 dirigent: Alain Lombard            zbormajsterka: Blanka Juhaňáková 
 sólisti:  Adriana Kohútková, soprán     Eva Garajová, mezzosoprán
   Tomáš Černý, tenor                    Peter Mikuláš, bas
 L. van Beethoven: Missa solemnis D dur op. 123 
Slávnostnú omšu D dur, ktorú mnohí označujú za desiatu Beethovenovu symfóniu, považo-
val autor za „najvydarenejší produkt svojho ducha“. Vznikala v rokoch 1819 – 1823 a po 
prvýkrát zaznela na koncerte 7. apríla 1824 v Sankt-Peterburgu. Za významný medzník 
možno považovať uvedenie diela v rámci cirkevnej liturgie v bratislavskom Dóme sv. Martina 
v roku 1835. Dirigentom koncertu je veľký obdivovateľ umenia Slovenského fi lharmonického 
zboru Alain Lombard. Už ako 22-ročný začal pôsobiť ako umelecký šéf v Lyonskej opere. 
V rokoch 1964 a 1965 bol asistentom Herberta von Karajana v Salzburgu, o rok neskôr sa stal 
víťazom dirigentskej súťaže Dimitria Mitropoulusa v New Yorku. Na základe tohto úspechu 
získal post asistenta Leonarda Bernsteina. Predstavil sa aj v Metropolitnej opere, kde v priebe-
hu šiestich koncertných sezón dirigoval 40 titulov.
 

Pondelok 1. 12.
20.00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
  Medzinárodná tribúna mladých interpretov 
 New Talent 2008 – Cena Nadácie SPP - fi nále
 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 dirigent:  Petr Vronský
 koncert troch fi nalistov súťaže ( v 1. časti)
 E. Suchoň: Malá suita s passacagliou ESD 48a
 

Utorok 2. 12.
17.00 Moyzesova sieň
 Projekt   Ján  Levoslav Bella
 Solamente naturali    umelecký vedúci: Miloš Valent
 Komorný zbor bratislavského konzervatória  
 dirigenti: Andrew Parrott, Dušan Bill  sólistka: Emily Van Evera, soprán  
Na koncerte odznejú takmer výlučne v novodobej premiére diela, ktoré Ján Levoslav Bella 
komponoval pre potreby katolíckej liturgie v rokoch 1863 – 1881. Bella v tom čase napísal 
okrem omší desiatky skladieb, ktoré od čias jeho vystúpenia z cirkvi (1881) až dodnes nadobudli 
výlučne muzeálny charakter. 
Dirigentom koncertu je Andrew Parrott – vyhľadávaný špecialista na vokálnu hudbu 16. 
až 18. storočia a všeobecne na starú hudbu. Do roku  2006 bol hudobným riaditeľom London 
Mozart Players. V súčasnosti je hudobným riaditeľom Th e New York Collegium.    



19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Ensemble Orchestral de Paris
 dirigent: Dmitry Sitkovetsky           sólista: Henri Demarquette, violončelo
 A. Honegger: Letné pastorále / Pastorale d‘été
 C. Saint-Saëns: Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol op. 33
 G. Fauré: Elégia pre violončelo a orchester  op. 24  
 G. Bizet: Symfónia C dur 
Dmitry Sitkovetsky pochádza z Azerbajdžanu, hudbu začal študovať na Konzervatóriu 
v Moskve, po emigrácii v roku 1977 pokračoval na Juilliard School v New Yorku. Ako huslista aj 
ako dirigent spolupracoval s najvýznamnejšími orchestrami, je pravidelným hosťom festivalov 
v Salzburgu, Luzerne, Edinburghu, Ravinii a New Yorku. Pôsobil tiež ako umelecký riaditeľ 
festivalov vo Fínsku, Švédsku, USA a v Taliansku (Toskánsky festival). Henri Demarquette 
sa na koncertnom pódiu predstavil ako 17-ročný recitálom v parížskom Th éâtre du Châtelet. 
Toto vystúpenie vyústilo do pozvania Lordom Yehudi Menuhinom, ktoré sa stali impulzom 
k Demarquettovej úspešnej medzinárodnej kariére. Umelec hrá na vzácnom talianskom nástro-
ji Goff reda Cappa z roku 1697 a používa sláčik z dielne J.– P. Marie Persoita z roku 1820.   

Streda 3. 12.
19.30      Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Cappella Istropolitana Spevácky zbor Lúčnica
 dirigent: Kirk Trevor  zbormajsterka: Elena Matušová          
 sólisti: Radek Baborák, lesný roh
   Katarína Štúrová, soprán     Terézia Kružliaková, alt
   Tomáš Juhás, tenor                Gustáv Beláček, bas        
 R. Glier: Koncert pre lesný roh a orchester B dur op. 91 
 D. Cimarosa: Rekviem g mol   
„Tento umelec je fenomén“, hodnotil kritik vystúpenie Radka Baboráka s Bamberskými 
symfonikmi na Mozartovom festivale vo Würzburgu (2001). Za koncert s Mníchovskou fi lhar-
móniou pod taktovkou Jamesa Levina získal ocenenie TZ-Rose der Woche, ktoré je udeľované 
za najpozoruhodnejší čin v oblasti kultúry. Jeho koncerty s orchestrom London Philharmonic 
vypredali katedrálu v anglickom meste St. Alban aj londýnsku Royal Festival Hall. Seiji Ozawa 
ho pozval na koncert pri príležitosti otvorenia zimných OH v Nagane. Víťaz Pražskej jari (ako 
15-ročný) Radek Baborák sa stal v roku 1993 aj laureátom Medzinárodnej tribúny mladých 
interpretov (New Talent) na BHS. V druhej časti je koncert venovaný 60. výročiu Speváckeho 
zboru Lúčnica. V programe bude len po druhýkrát na Slovensku uvedené dielo Mozartovho 
súčasníka Domenica Cimarosu Rekviem.

Štvrtok 4. 12.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Flámska kráľovská fi lharmónia
 dirigent: Philippe Herreweghe            sólista: Martin Helmchen, klavír
 R. Schumann: Koncert pre klavír a orchester a mol op.54  
 L. van Beethoven: Symfónia č. 3 Es dur „Eroica“ op.55   
Philippe Herreweghe sa spočiatku venoval štúdiu medicíny so špecializáciou na odbor psy-
chiatrie, jeho ďalšiu životnú púť však ovplyvnila láska k hudbe. Je medzinárodne uznávaným 
odborníkom na renesančnú a barokovú hudbu. Od roku 1991 sa venoval spolu  s parížskym 
Orchestre des Champs-Elysées romantickej hudbe, ktorú uvádzali na originálnych nástrojoch. 
Philippe Herreweghe sa v roku 1998 stal umeleckým šéfom Flámskej kráľovskej fi lharmónie. 
Sólistom koncertu je Martin Helmchen, ktorý napriek mladému veku získal už dve 
najvýznamnejšie ocenenia ECHO Klassik a Credit Suisse Young Artist Award.  



Piatok 5. 12.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie  Komorný koncert
 Pavel Gililov, klavír   Andrej Bielow, husle    
 Nicolas Altstaedt, violončelo  Mate Bekavac, klarinet
 D. Šostakovič: Klavírne trio č. 2 e-mol „In memoriam Ivan Solertinskij“ op. 67 

O. Messiaen: Kvarteto na koniec času / Quatuor pour la fi n du Temps 
Kvarteto na koniec času Oliviera Messiaena vzniklo počas skladateľovho internovania v zaja-
teckom tábore počas druhej svetovej vojny. Spolu so skladateľom boli vojnovými zajatcami 
huslista Jean Le Boulaire, violončelista Etienne Pasquier a klarinetista Henri Akoka.  Messiaen 
interpretoval klavírny part. Kvarteto premiérovo uviedli 15. januára 1941 v bizarnom prostredí 
za ostnatými drôtmi tábora v Görlitz (ležiaceho na dnešnom území Poľska). Mimoriadne talen-
tovaný umelec Pavel Gililov –  laureát Chopinovej súťaže vo Varšave (1975) vystupuje nielen 
ako sólista, ale je aj žiadaným komorným hráčom. Je pravidelným hosťom festivalov v Salzburgu 
a Edinburghu, poriada majstrovské kurzy v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Japonsku.

20.00  Malá sála Slovenskej fi lharmónie         Džezový večer
 Pavol Bodnár plus InterJAZZional Band      ECCE JAZZ
 účinkujú: Gábor Winand, spev; Radovan Tariška, altový saxofón
 Stano Palúch, husle; Monika Masarovičová, spev; Tomáš Baroš, kontrabas; 
 Marián Ševčík, bicie nástroje; Eddy Portella, perkusie

Sobota 6. 12.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Collegium 1704, pražský barokový orchester a zbor
 dirigent: Václav Luks  evanjelista: Eric Stoklossa
 J. S. Bach: Vianočné oratórium / Weihnachts-Oratorium BWV 248  
  

Nedeľa 7. 12.
16.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie
 Hommage à Eugen Suchoň
 Slovenský komorný orchester B. Warchala
 umelecký vedúci a dirigent: Ewald Danel
 E. Suchoň:  Symfonietta in D (1927)  svetová premiéra

 19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
 Záverečný  koncert 44. ročníka BHS
 Slovenská fi lharmónia
 dirigent: Ion Marin  sólista: Lars Vogt, klavír
 J. Brahms: Koncert pre klavír a orchester č. 1  d mol op. 15
 I. Stravinskij: Vták ohnivák  (originálna verzia z roku 1910)   
Ion Marin odštartoval svoju dirigentskú kariéru vo Viedenskej štátnej opere (1987 – 1991). 
Odvtedy sa venuje súčasne aj orchestrálnemu dirigovaniu na čele popredných symfonických 
telies (s BBC Scottish Symphony Orchestra debutoval na koncertoch BBC Proms v Royal 
Albert Hall v Londýne). V rámci operných produkcií hosťoval v Metropolitnej opere New York, 
Deutsche Oper Berlin, v San Franciscu aj v Paríži, kde spolupracuje s najrenomovanejšími vokál-
nymi sólistami ako Jessye Norman, Plácido Domingo, Cecilia Bartoli a ďalšími. Za svoje nahrávky 
získal tri nominácie Grammy, Cenu kritikov spoločnosti Deutsche Grammophon a Palme d´Or 
prestížneho francúzskeho časopisu Diapason.
Lars Vogt bol úspešný na Medzinárodnej súťaži v Leedse (1990) a odvtedy patria charizma-
tickému klaviristovi koncertné pódiá sveta. V lete  uviedol Brahmsa v rámci cyklu BBC Proms 
a Mozarta na Salzburskom festivale. 
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PREDPREDAJ VSTUPENIEK NA PODUJATIA BHS V KONCERTNÝCH SIEŇACH
v Slovenskej fi lharmónii v budove Reduty: nám. Eugena Suchoňa 1
od 1. 10. 2008:       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.

                        Sála opery a baletu
sobota 22.11. 19.00 E. Suchoň Svätopluk
nedeľa 23.11. 19.00 Hosťovanie Baletu ŠD Košice
   O. Šoth, M. Kocáb Odysseus
piatok 28.11.    19.00 M. Burlas Kóma – v Štúdiu

  
sobota 22.11. 19.00 Hosťovanie Baletu ŠD Košice
   W. A. Mozart, O. Šoth Svadby podľa Figara (Mozarta)
sobota  29.11.  19.00 M. Radačovský, I. Holováč  Bolero a viac...   balet  

piatok  5.12.  19.00 Ch. W. Gluck Orfeus a Eurydika  1. premiéra
sobota 6.12. 19.00 Ch. W. Gluck Orfeus a Eurydika  2. premiéra

BHS v Slovenskom národnom divadle

Generálny partner

Hlavný partner

Spoluusporiadatelia a mediálni partneri

Mediálni partneri

viac informácií: www.snd.sk
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