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Po skúsenostiach z predošlého roku môžeme 

smelo povedať, že jednotné riadenie bratislav

ských, piešťanských o trenčianskoteplických hu

dobných festivalov so osvedčilo. 

Bratislavské hudobné slávnosti so vo svojom 

treťom ročníku zameriavajú viac no medzinárodnú 

reprezentáciu výkonných umelcov. Dramaturgia 

pamätá no anticipáciu osláv 60. výročia Veľkej 

oktábrovej socialistickej revolúcie o no štvrté 

centenárium Claudia Monteverdiho, pričom však 

má no zreteli dominantnú úlohu našich orches

trálnych o komorných súborov. 

V programe festivalu je zastúpená tvorbo 

významných svetových skladatel'ov oko oj no 

vinky slovenských skladateľov v oblast i symfonic

kej i komornej hudby o navyše prem iéra opery 

mladého slovenského skladatel'a Miroslava Bázl i

ka Peter o Lucio . 

Zlotým klincom tohoročných BHS bude ne

sporne vystúpenie slávnej Len ingradskaj filhar

mónie pod taktovkou národného umelca SSSR 

Jevgenija Mravinského. Pokladám zo zvlášť zá

važnú skutočnosť. že festival otvorí Česká filhar

mónia pod taktovkou národného umelca Karla 

Ančeria. 

Nášmu koncertnému publiku predkladóme 

festivalový program, ktorý mó byť zóverom o sú

časne vyvrcholením koncertnej sezóny 1966/67. 

Dúfam, že so stretne s priaznivým prijatím o ohla

som. 

EUGEN SUCHOŇ 
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SYMFONICKe KONCERTY 

I. cyklus, abonentné poradíe A, B 

25. a 26. apríla 

OTVARACI KONCERT 

Účinkuje: Česká filharmónia 
Dirigent: Karel Ančerl 
Sólista: Ludwig Hoffmann, klavír, NSR 
Na programe: Prokofjev a Suk 

27. a 28. apríla 

KONCERT SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Dirigent: Francesco Mander, Taliansko 
Sólista: Milenko Stefanovič. klarinet, Juhoslávia 
Na programe: Cherubini, Mozart, Debussy, Bartók 

4. a 5. mája 

KONCERT SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Dirigent: Hans Muller Kray, NSR 
Sólista: Jozef Bulva, klavír 
Na programe: Blacher, Rachmaninov, Brahms 

11. a 12. mája 

KONCERT SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Dirigent: Zdenek Bílek 
Sólistka: líza Fuchsová, klavír, Anglicka 
Na programe: Beethoven, Honegger, Janáček 
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II. cyklus. abonentné poradie A 

14. mája 

SYMFONICKý ORCHESTER ČS. ROZHLASU 
V BRATISLAVE 

Dirigent: Dr. Otokar Trhlík 
Sólistka: Klára Havlíková, klavír 
Na programe: Očenáš, Bach, Martinu 

16. mája 

LENINGRADSKÁ FILHARMONIA 

Dirigent: Arvid Jansons 
Sólista: Michail Vaj man, husle 
Na programe: Smetana, Arapov, Čajkovskij 

18. mája 

KONCERT SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Dirigent: Dr. Ľudovít Rajter 
Sólista: Ricard Boadella, violončelo, Spanielsko 
Na programe: Haydn, Prokofjev, R. Strauss 

25. mája 

ZÁVEREčNÝ KONCERT BHS 

Účinkuje: Slovenská filharmónia 
Dirigent: ladislav Slovák 
Sólista: Shura Cherkassky. klavír, USA 

Bohuš Hanák, barytón 
Na programe: Kardoš, Sostakovič. Rachmaninov 

Abonentné poradie B 

17. mája 

LENINGRADSKÁ FILHARMONIA 

Dirigent: Jevgenij Mravinskij 
Na programe: Glinka, Prokofjev. Sostakovič 

19. mája 

KONCERT SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Dirigent: Dr. Ľudovít Rajter 
Sólista : Ricard Boadella, violončelo, Spanielsko 
Na programe: Haydn, Prokofjev, R. Strauss 

22. mája 

KONCERT 
SLOVENSK~HO I(OMORN~HO ORCHESTRA 

No programe: Kusser, Stamic a Viva ldi 

26. mája 

ZÁVEREčNÝ KONCERT BHS 

Účinkuje: Slovenská filharmónia 
Dirigent: ladislav Slovák 
Sólista: Shura Cherkassky, klavír, USA 

Bohuš Hanák, barytón 
Na programe: Kardoš, Sostakovič. Rachmaninov 

KOMORN~ A SOLlSTICK~ KONCERTY 

30. apríla 

KLAVIRNY RECITAL 

Udia Grychtolowna, Pol'sko 
Na programe: Schumann, Chopin, Ravel. 

7. mája 

MATIN~ 

Villa-lobos 

Musica viva pragensis 
Na programe: Vostrák, Rychlík, Schonberg, 

Kupkovič 

16. mája 

PIESŇOvý RECITAL 
Sólista: Bruce Abel, barytón, USA 
Na programe: Schubert, Brahms, Poulenc, 

Chanler, Reulter 

21. mája 

MATIN~ 

Slovenské kvarteto 
Na programe: Kardoš, Webern, Ravel, Bartók 

KOMORN~ OPERN~ PREDSTAVENIE 

BENÁTSKY KOMORNý OPERNý SÚBOR 
I MUSICl CANTORI 

Dirigent: Franco Piva 
Na programe: 
Claudio Monteverdi: a) Madrigaly, 

b) Tancredove boje, 
opera v jednom dejstve 

OPERN~ PREDSTAVENIA 

29. apríla 

OPERA SND 

M iroslav Bázlik: Peter a lucia 
Premiéra 

13. mája 

OPERA SND 

Giacomo Puccíni: Turandot 
Turandot: Anna de Cavalieri, soprán, Taliansko 

21. mája 

OPERA SND 

Giuseppe Verdi: Trubadúr 
Azucena: Do Čakarevičová, Juhoslávia 

24. mája 

OPERA SND 

Giuseppe Verdi: Traviata 
Alfréd: Alfonz Bartha. tenor. Maďarsko 



KAREL AN CER L 

KAREL ANCERL stoji na čele Ceskej filharmónie od r. 1950. 
Jeho umelecký nástup v tomto telese je spojený s pri
chodom mnohých mladších umelcov, s akýmsi generačným 
prevrstvovonim, ktoré v 50. rokoch prebehlo v Ceskej fil
harmónii. Pod Ančerlovým vedením rozšírila si eF re
pertoár najmä o súčasnú českú tvorbu a v poslednom 
čase i o tvorbu hudobných klasikov nášho storočia. Ančerl 
patrí k ',pu presne pracujúcich dirigentov, ktorý vie dobre 
odhadnúť tvorivé sily orchestra, s ktorým pracuje a svojim 
temperamentom priniesť tieto sily k plnému umeleckému 
uplatneniu. Nepatri k tým dirigentom, ktorí napodobňujú 
cudzie intepretačné koncepcie, mnohé i tradičné diela 
domýšl'a po svojom a vnáša do nich pečat' svojej osob
nosti . 

LUDWIG HOFFMANN, klavir, NSR. Popredný lápadone
mecký hudobný kritik Joachim Kaiser vo svojom diele 
Veľkí klaviristi našej doby, takto píše o Ludwigovi 
Hoffmannovi : "C:o v tomto klaviristovi všetko je, akú hlb
ku má jeho interpretačné umenie, prezrádza nám naj
lepšie, keď ho počujeme hrat napr. Stravinského. V Kon
certe pre dychy a klavír, v skladbe kde bohatá expressio
nistická fantastičnost sa kúzelne mieša s neoklasicistickou 
uvoľnenostou a kde takmer každý klavirista sa stáva ro
botom, Hoffmann vyžaruje zo seba maximálnu energiu 
a jednoducho triumfuje ." 

PROKOFJEVOV III. KLAVIRNV KONCERT ukazuje alda 
všetky vlastnosti, ktoré sú typické pre jeho najlepšie diela. 
V autobiografii hovori Prokofjev, že vo svojej tvorbe sle
doval pät základných linií: klasickú, modernú, motorickú, 
Iyrickú a grotesknú. Sám potom dokladá rad diel ako 
priklady pre toto konštatovanie. I spomínaný koncert po
tvrd!:uje, že tieto roviny možno ozaj nájst v Prokofjevpvom 
skladateľskom od kale. Nikdy nevyboči 1 klasickej for
movej rovnováhy. Naproti tomu rozšíruje novátorské mysle. 
nie svojich predchodcov. Rád vnáša do svojej tvorby pra
videlný rytmický spád, ktorý však vie v pravú chviru kon-

25. a 26. apríla 

KONCERT ČESKEJ FILHARMÓNIE 
Dirigent: Karel Ančerl 
Sólista: ludwig Hoffmann 

CESU FILHAIlMONIA ..... IIIhOnIb6 ............................. de ........., .. 

.,....... .................. , ............. ÄIII .. I .. ....., ............... II ..... 
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...... • ...... MI. Je ........... ltorf ........... .,..w ....... n6IhO II liU ..... 

_ ..... _,Ich ........ 16Ifch HJtadoch I ...................... ,. ....... . 

trastovaf s Iyrickou hudbou a niekedy so sklonom ku gro
teske. 

SUKOV AZRAEL má v československej hudbe .. Iáštne po
stavenie. Je to jedno z najfilozofickejšich diel zo za
čiatku nášho storočia, osobná spoveď nad smrtou svokra 
Antonína Dvoráka i manželky. Hudba sa tu stáva pro
striedkom, ktorý má citlivé vnútro utíš it. Má zblíž it člo
veko s prichádzajúcou smrtou o tragickým osudom. V ce
lom priebehu cítit' zrelého tvorcu, hlbokého umelca, pre
nášajúceho rudskú drámu do symfonického monumentu. 

LUDWIG HOFFMANN 



FRANCESCO MAN DER, poprednj taliansky dirigent, je 
odchovancom Akadémie Santa Cecilie v Rime, kde ab· 
solwoval s mimoriadnym úspechom štúdium dir igentstva. 
Vyšiel z prostred ia . v ktorom vyrástl i také p rominentné 
osobnosti d irigentského umenia ako Bernardino Molinari. 
Francesco Molinari Pradelli, Carlo Zecch i alebo Carlo 
Maria Giul ini. Takisto v Rime študoval aj kompo,iciu. Na 
dokreslenie citujeme ukážky , dvoch kritik. The Times: 
Mander, kú,elnj d irigent. Orchester mu pokorne slúžil 
a perfektne reagoval na jeho senzačné gesto. Corriera 
della Sera : Pri dirigentskom pulte milánskej Scaly stál 
dirigent typu a formátu De Sabatu. Jed i nečná technika, 
elegancia pohybu. Jedinečnj úspech. 

FRANCESCO MAN DER 

KO CERT 

SLOVE SKEJ 

FILHARMÓNIE 
Dirigent: Franaasco Mander, Taliansko 
Sólista: Milenko Stefanovič 
Na programe: Cherubini, Mozart, Debusy, 
Bartólc 

MILENKO STEFANOV IC sa narod il v r. 1930 a už ako 
pälročnj ,ačina študova l hudbu. Ako kla rinetista sa 
dopracoval európskej ú rovne. Je vitaz:om početných hu· 
dobnjch súlaži . V r. 195.4 hud o bnj kr itik Dan ilo Svara 
z [ubľa"y o ňom p íše : " Vita z p rvej ceny n a šej sútaže 
Milenko Ste'anovič so p rejav il ako dokonalý virtuóz, ktorý 
ovláda lY Oj ná stro j s mimo ri ad nou muzikalitou a tvori 
t voj tón s nezvyča j nou krásou . Je nesporne našim prvým 
k la ri netistom." K vôli za ujíma vosti uvódzame. že Steto
"cv ič bo l l aureótom a a b so lútny"" víťazom medz inárodných 
<úlaži v Moskve 1 ~57 , Mnichove 1957, 2eneve 1957 a v Pra· 
he 1 9~9. V roku 1 S62 bol vyznamena ný štátnou cenou . 
Ste fanov ič. nahráva l p re rozhlasové stanice v Moskve, 
Varšave, Ríme, Pariž i a v Lond ýne. 

MILENKO STEFANOVIC 



4. a 5. mája 

KONCERT 

SLOVENSKEJ 

FILHARMÓNIE 
Dirigent: Hans Muller Kray 
Sólista: Jozef Bulva 

HANS MULLER KRAY 

HANS MULLER KRAY patri k popredným západonemeckým 
dirigentom, ktorého umelecký význam a umelecká povesf 
narastajú najmä v posledných rokoch. Na programe lá. 
padonemeckých orchestrov a západných rozhlasových sta
nic predstavuje sa často ako umelec dobre priprovený pre 
hudbu našej doby, investujúci svoje sily do novinkových 
diel . Zdá so, ie tvori zdravý protipól k akademickému ty. 
pu dirigentov a ie práve jeho sklon k prirodzenej cito. 
vosť podporuje jeho tendenciu výrazne sa uplatniť v ce. 
lom eurápskom hudobnom kontexte. 

JOZEF BULVA, mladý československý klavirista, pred'llani 
absolvoval na Vysokej škole múzických umeni v Bratislave . 
v triede prof. Anny Kafendovej. V roku 1966 predviedol na 
Bratislavských hudobných slávnostiach premiéru Koncertu 
pre klavir a orchester Ilju Zeljenku. 

BORIS BLACHER, skladatel' žijúci v západnom Berline, 
patri, napriek s~ojmu veku, k umeleckej avantgarde. Hoci 
vyšiel zo skladatel'ského odkazu P. Hindemitha, predsa sa 
dopracoval k samostatnému umeleckému mysleniu. Jeho 
Ornamenty pre klavir, l ktorých každý je venovaný nie
ktorému súčasnému skladateľovi, prinášajú nové výdo
bytky na úseku rytmickom a metrickom. Zdá sa, že prob
lémy rytmu a celkového členenia skladieb lvlášl lomest. 
návajú novátorské myslenie tohto skladateľa. Okrem nie
ktorých baletov a opier presadil sa i ako skladateľ sym
fonický, ovplyvnil dokonca nie korka mladších skladatel'ov, 
ktorí uňho študovali o ktorí ho považujú oko výraIného 
mysliteľa .; oblasti umeleckého experimentu. 
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LIZA FUCHSOVA 

ZDENEK BllEK je prislušnikom strednej generocIe diri
gentov. Studoval na brnenskom Konzervatóriu , neskôr ab
solvoval dirigovanie u Václova Talicha na VSMU y 8ro· 
tislove. Mnohí sa ešte pamätajú na jeho dirigentské za
čiatky v Slovenskej filharmóni i. Dnes už má Zdenek Bílek 
IQ sebou rad veľkých koncertov . Na jeho dirigentskych 
výkonoch sa obvykle vyz.dvihuje snaha preniknú! do filo
zolickej podstaty hraných skladieb_ Zd _ Bilek patri k di
rigentom, ktorí vyhladóvajú skladby s meditativnym pod
textom. Rád interpretuje diela, ktoré sa štýlove pohybujú 
v okruhu impresionizmu. Dirigentsky sa uplatnil i na nie
kol'kých zahraničných zájazdoch . Pozoruhodné úspechy si 
priniesol z vlaňajšieho hosťovania s Leningradskou filhar~ 
móniou. 

LIZA FUCHSOVA patri ku skupine európskych klayiristoy, 
ktorí rozniesli slávu svojho koncertného umenia po celom 
svete . V štatistike jej zahraničných koncertov nechýba vý
namnejšie európske mesto, kde by nebolo bojovala o 
priazeň obecenstvo a nechcela obstáť v najvyššej umelec
kej konkurenci i. Jej gramofónové nahrávky, zamerané pre
važne na tvorbu klasikov a romantikov, hodnotí európsko 
krit ika s vel'kým uznaním, pričom si predovšetkým všíma , 
ako sa premieta citlivá ženská podstata umelkyne do cel
kovej koncepcie skladieb a ako je zvláštnym umením" ob
darená najmä v Iyrických miestach interpretovaných skla
dieb_ BEETHOVENOV IL KONCERT PRE KlAVIR A OR
CHESTER B-DUR C_ 2 OP_ 19 dáva sólistoy i prileiitosť 
ukázať no jednej strane svoje technické dispozície, vy
brúsené pasáže, zvukovú rovnováhu pravej a I'avej ruky, 
vkus pre akcenty a gradácie, správne a triezlivé použivanie 
pedálu, na druhej strane odkrýva hlbku jeho hudobnosti, 
ba až iilozofického nadhl'adu. 

11. a 12. mája 

KO CERT 

SLOVE SKEJ 

FILHARMÓ 
Dirigent: Zdenek Bílek 
Sóhstka: liza Fuchsova 

IE 

Program: Beethoven. Honegger. Janacek 

III. SVMFONIA ARTHURA HONEGGERA z rokov 1945-46 
má názov lITURGICKA_ Aj tituly jednatliyých viet : l. Dies 
irae, 2. De profundis domavi, 3. Dona nobis pacem na
značujú vzdialene religiózny charakter dielo. A predsa l 
A j z toho, čo Honegger o Liturgickej sám povedal, jasne 
~yniká , že chcel vyslov it' veci čisto I'udské a pozemské. 
Dies irae líči chaos, barbarstvo i slepotu sveta, pustoše
nie vojnou. Stredné Adagio, tonálne a trojdielne zachy
c-uje. vyčerpanie, avšak i nádej skúšaných sŕdc. A strašný 
boj I'udu (pochod) prot i všetkému zlu, násiliu, skaze, je 
obsahom posledne; vety . S čarokrásnym o dojímavým 
händlovským adag iom, ktoré pretína onú revolučnú búrku 
- želanie mieru. Sladká predstava iivota, aký by mol byť 
naveky. 

ZDENEK BllEK 



KLARA HAVLlKOVA 

Dňa 2. októbra uplynie 40 rokov od chvile, ked lalne 
zo stanice Bratislava prvý koncert rozhlasového orchestra 
Pri koliske tejto, dnes už historickej udalosti, stál vynika 
juci český dirigent a lnámy hudobný skladateľ Oska 
Nedbal. Terajšim jéfom SOeR je dr. Otokar Trhlik, jeho 
dirigentom Bystrík Režucha . Orchester študuje pomern 
y značnej širke súčasný repertoár slovenský, český a sve 
tový. Značná čast členov orchestra sú však mladí obsol 
venti československých konzervatórií a akadémii. Je preto 
tamozrejmé, ie pre umelecký rast tohto mladého teles 
treba súčasný repertoár vyvaiil vždy základnými dielam 
svetovej klasik, a romantiky. V premyslenom dramaturgie 
kom súlade sú potom pevnou zábezpekou kontinuity in 
terpretačného rastu a zrelého umeleckého rozhradu členo 
orchestra, ktorý má najväčšie tvorivé rezervy práve v svoje 
mladosti. 

Dr. OTOKAR TRHLlK študoval v Prahe na Majstrovskej 
škole dirigentstvo u prof. Václava Talicha. V rokoch 1943 
ai 52 pôsobil ako dirigent v Státnom divadle v Ostrave, 
dalšie št,ri roky bol dirigentom S,mfonického orchestra 
čs . rOlhlasu v Brne. R. 1956-1962, ked utvorili St. filharmó
niu v Brne, stal sa jej dirigentom. Od roku 1962 je šéf· 
dirigentom Sym. orchestra ~. rozhlasu v Bratislave. 
Otokar Trhlik dosiahol už vÝlnamné uspechy na lahranič
ných koncertných pódiách a to v Poľsku, Madarsku, Ru· 
munsku, NDR, SSSR, NSR, Francúzsku, $vajčiarsku, Grécku, 
Taliansku, ale aj na Kube a • ZAR. 

KLARA HAVLlKOVA študovala klavir na konlervatóriu 
v Bratislave u prof. A. Kafendovej. Po absolutóriu pokra
čovala v štUdiu na Vysokej škole mÚlických umeni v Bra
tislave u prof. R. Macudlinského. Roku 1966 ukončila 
ašpiranturu klavírnej hry u prof. A. Kafendovej. Od roku 
1959 vyvíja intenzívnu koncertnú činnost . Svoj záujem 
sústredila na interpretáciu slovenskej klavírnej literatúry. 
Naštudovala a s veľkým úspechom doma i v zahraničí 
predviedla diela svetovej tvorby XX. storočia, ale so 
záľubou študuje aj skladby staršie, najmä z pred roman· 
tického obdobia. V tejto sezóne ui absolvovala dva kon· 
certné lájaldy do Tolianska, po jednom do NSR a NDR. 

u. mČlja 

KONCERT 

SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRA 

ČS. ROZHLASU 

V BRATISLAVE 
Dirigent: Dr. Otokar rrhlík 
Sólistka: Klára Havlíková 
Program: Očenáš, Bach, MartinO 

OTOKAR TRHLlK 

ANDREJ Oť:ENAS - SVMFONIETTA, DielO 35. V roku 
1965 preživali sme kruté hodiny, dni a mesiace živelných 

rÔI. Katastrofálne dunajské lá pi avy spôsobovali rudom 
južného Slovenska nepredstaviteľné tragédie. V čase, ~ed 
skladater na Symfoniette pracoval, bol v lajati citového 
vzrušenia z hrôz a boravých I'udských strasti. Symfonietta, 

ie Io 35, vznikla v roku 1965 a doinštrumentovanie skon
čilo lačiatkom roku 1966. Po uspešnom uvedení baletu 
Vrchárska pieseň (1964) na scéne Wittembergu a Wolfene 
predstavil sa autor Symfoniettou pre orchester v d'alšom 
nemeckom centre hudby, v Cessou. Pre Nemecko premié
rove naštudoval dielo Generalmusikdirektor prof. dr. 
Heinl Rottger a odznelo na koncerte (1966) pri priležitosti 
200·ročných osláv jestvovania vynikajúcej koncertnej a oper· 
nej tradicie tohto mesta. 



JEVGENIJ MRAVINSKIJ 

16. a 17. mája 

LE I GRADSKÁ 

FILHARMÓ IA 
Dirigenti: Jevgenij Mravinský, Arvid Jansons 
Sólista: Michail Vajman, husle 
Na programe: Glinka, Smetana, Arapov, 
Prokofjev, Cajkovský, Sostakovič 

LENINGRADSKA FllHARMONIA so povoz Ule zo prvý or· 
chester v SSSR. Je to teleso s obrovskou umeleckou tra. 
díciou, ktorá siaha ai do dob" ked sa y Leningrade 
zhromaždili desiatky výborných európských hudobnikov, aby 
vystupovali pre potreby vtedajšieho dvora i jednotlivých 
iľachtických palócov. Osobitná kapitolo v dejinách teleso 
nastáva až po roku 1917. keď sa umenie Leningradskej 
filharmónie širi po SSSR o dostáva so do celej Európy. 
Teleso si pod vedením mnohých vynikajúcich dirigentov 
yypracovalo ylastný interpretačný štýl. Posledná etapa 
y dejinách tohto orchestra sa spája najmä s menom dl. 
horočného dirigenta Jevgenija Mrovinského, národného 
umelca SSSR. Mravinský so stol prikladným interprétom 
$ostakovičoYých skladieb i diel iných súčasných sovietskych 
skladoterov. Naštudoval už torko sovietskych premiér že 
ho môžeme !;m910 nazvat .,prvým staviterom zvukovej po
doby" reprezentačných sovietskych diel. V mnohých pri. 
podoch oko prvý prenikol do podstaty nových partitúr, 
v úzkych konzultáciách 50 skladateľom staval podobu diel, 
dokonalou prácou už no premiére objavil pred hudobným 
svetom h<>dnotu skladieb. 
Leningradská filharmónia vynikla medzi špičkovými európ
skymi telesami najmä dokonalou interpretáciou ruskjeh 
klasikov, l'vlášf t::ajkovského, i domyslenou a mnohonásob
ne pred publikom overenou interpretáciou skladieb $osta. 
kov iča a Prokofieva. Európska kritika si s uznaním všimla 
zvláštnu zvukovú priebojnosf dychových nástrojov. ohorený 
tón plechových nástrojovo vôbec sklon k určitej zvukovej 
razantnosti. s ktorou sa v takej miere nestretávame u iných 
orchestrov. 



SLOVE SKEJ 

11. a 19. mája 
Dirigent: Dr tudovlt Rajter 
Sólista· Rlcord Booct.f1o, vlolonltro. Spanie! ko 
Program: Penderedd, ProkofJ*V R. 5mNSS 

25. o 26. mája 
Dirigent: ladislav Slovále 
Sólisti: Shuro Cherleossley, leloyf" USA 
Bohuš Hanóle. barytón 

Dr. tUOOVIT RAJTER patri k dirigentom, ktorych umenie 
moino charakterizovaf niekol'kými pomerne presnými defi· 
niciami. S citlivou a uvóženou povahou dobre korešpon
duje jeho príklon k hudobnému klasicizmu. Rád interpre
tuje diela vnútorne vyvážené, v ktorých kaidý tón mó 
noje miesto a opróvnenosf. No skúškach i koncertoch 
presúva značnú zodpovednosf na hróčov, v ktorých vidi 
partnerov spoluzodpovednych zo vysledny dojem. K jeho 
o!obným miláčikom patri tvorba J. Brahmsa, ktorej dáva 
niekedy priam vzorovú podobu. takie pod jeho vplyvom 
sa vypracovalo Slovenská filharmónia na jedného J: naj
dokonalejších interprétov Brohmsovej hudby v strednej 
Európe. 

STRAUSSOVA SVMFONICKA USEŇ TAK VRAVEL ZA· 
RATHUSTRA nnikolo pod vplyvom Nietscheho filozofie. Je 
to príkladné dielo vrcholného romantizmu, využívajúce 
virtuózne orchester, pracujúc, monumentálne s dynamikou, 
vrstviace zvukové plochy, rátajúce s účinkom detailu i cel
ku a svedčiace o obrovskej stavebnej predstave autora. 
Najlepši dojem tu obvykle dociefujú dirigenti o orchestre , 
ktoré po zvládnuti obrovského množstva najrozmanitejších 
technických problémov, majú ešte dostatok sil i fudskych 
skúsenosti no preniknutie k filozofickej podstate skladby 
a vycibreniu farebných a dynamických nuancií, ktorými toto 
dielo priam hýri . 

LADISLAV SLOVAK 

LADISLAV SLOVAK je uŽ niekol'ko rokov šéfdirigentom 510· 
venskej filharmónie. Na jeho umelecký profil a spôsob 
práce mali značný vplyv prof. Václav Talich i dlhoročná 
práca so sborom Cs. rozhlasu v Bratislave. Veľa získal i 
u šéfa Leningradskej filharmónie J. Mravinského, u kto
rého pôsobil rok ako asistent. Slovák sa špecializoval 
najmä na tvorbu súčasných slovenských skladateľov a na 
hudbu XX. storočia . V živej pamäti sú ešte jeho naitu
dcvania $ostakovičových 10 poém, Kardošových symfónii, 
Smetanovej Vlasti, Honeggerovej Johanky .I Arcu, posled
ných $ostakovičových symfónii, Prokofjevovej V. symfónie 
atd. K domácim úspechom treba pripojit' úspechy v Ja
ponsku, Austrálii, Belgicku, Taliansku, Anglicku, Rakúsku, 
SSSR o NSR. 

SOSTAKOVICOVO ORATORIUM STEN KA RAZIN patrí 
k novším dielam skladatelIa. literárna predloha vychádza 
z poémy básnika Jevtušenka. Nemá to byf pateticky obral 
v zmysle romantického pohľadu, ale skôr literárny portrét 
tejto osobnosti, ako ju citi pritomnost'. Znalci $ostakovi
čovej tvorby sa zhodujú, že hudobná reč tohto diela má 
blízko k staršej $ostakovičovej opere Katarina Izmajlovová 
i k jeho revolučným 10 poémam. Novinka je azda v tom, 
že i vokálne party (sólista a sbor) akoby miestami vy
chádzali priamo .IO symfonického orchestrálneho myslenia . 

DR. tUOOVIT RAJTER 

V spomínanom diele sa nepracuje, čo iste prekvapi znal
cov $ostakovičovej tvorby, ani s jediným príznačným mo
tívom ústrednej postavy. Hoci sa objavujú niektoré tema· 
tické prvky, ktoré majú charakter okychsi ústrednych mo
tívov, predsa sa nikdy neviažu len na určitú postavu, ale 
majú mnohoznačný význam a objavujú 50 raz v súvislosti 
!o Sten kom Rozinom, inokedy v sbore, ktorý reprezentuje 
I'ud, alebo no niektorych psy,:,ôckych vrcholkoch. Ni~ktoré 
partie oratória si zachovávajú rozvinutú piesňovú formu, 
najmä~ tam, kde sa rozpráva hudobno-epickým spôsobom 
o osudoch Sten ku Razina. Pretoie prevažne ide o pomerne 
chmúrny osudový obraz tejto historickej osoby, berie si 
Sostokovič no pomoc oj intonočné prvky z ruských dúm 
o rudo.jch balád. Niektorym kritikom so zdá, že takto 
!taJané libreto by sa skôr hodilo pre operu a ie i Sosta
kovič niektoré miesta riešil operným spôsobom. Nechýbajú 
ani hlasy, že niektoré sborové vrcholy pripomínajú Musorg
s:kého Chovančinu a ie v nich ozaj cítit' bezprostrednú 
blizkosf k ruskej klasickej tvorbe. Zdá so, že skládoter 
mol ozaj no mysli predovšetkym hymnickú pôsobivosf sbo· 
rova ie i v týchto partiách je účinnost' diela najsugestiv
nejšia. 

KAROOSOVA V. SVMFONIA, opus 37, bolo dokončená no 
jeseň 1964. Jej nnik patri do rokov, kedy si celá Kardo
šova generácia ovel"a naliehavejšie ako predtým kládla 
otázku o ďalšich osudoch našej hudby. Kardoš i tu pra
cuje v duchu najosvedčenejších tradícii XX. storočia. Prvá 
čast' má formu vol'nej fantázie, ktorá vychádza z dvoch 
nápadov, alebo lepšie povedané, motivických buniek. Je 
to akási exaltácia, ktorá stále smeruje k vrcholu plecho
vych nástrojov. Druhá časf prudko konlrostuje s predchá
dzajúcou. Je koncipovaná výhradne pre plechové nástroje 
o skupinu bicich. Základný materiál so pretvára predo
všetkym v bohatych rytmickych metamorfózach. Nápadnou 
črtou je i prevaha homofónnych miest. V tretej časti sa 
pridriiava vel'kej piesňovej formy. Obsahove táto pripo
mina typ meditácií, ktorých účinnost' podporuje detailne 
vypracovaná dynamika. Vo finálnej časti ide o zaujímavú 
kombináciu formy sonáty o rondo. Skladatef pracuje po· 
drobne so základným moteriálom v jednotlivých nástro
joch a v ostrých rytmických zárezoch zhust'uje energické 
napätie záveru. 



SLOVENSKý KOMORNý ORCHESTER (vedúci Bohdon 
Warchal) pracuje sice ešte len šest rokov, avšak umelecky 
už vynikol doma i y zahraničí CI patri dnes lc: najvyhl'odá· 
vanejšim slovenským umeleckým telesám. Hoci došlo nie· 
koľkokrát lc: drobným i väčším zmenám y zloieni telesa, 
predsa so vidy podarilo jeho vedúcemu zachovaf umeleckú 
úroveň, pripadne ju ešte stupňovať. Napriek tomu, ie sa 
teleso venuje prevaine staršej hudbe a ie najväčšie za· 
hraničné úspechy malo s barokovými skladbami, predsa 
dolo zoujimavú zvukovú podobu i niekoľkým skladbám 
súčo!.nosti. Domáca i zahraničnó kritika všíma si na hre 
súboru najmä precíznosť YO vypracovani, zvláštnu slovan· 
skú vášnivosf i snahu o jednotné chápanie skladieb a jed· 
natné štýlové domýšlanie. 

JAN ZIGMUND KUSSER (1660-1727), syn bratislavského 
organistu a skladatera, neskôr uznávaný sldadater y Pa· 
ríii a Hamburgu. V záplave epigónov yypracoval sa k sa· 
mosta tnem u umeleckému mysleniu. čo dokazuje niekorko 

jeho, YO svojej dobe mimoriadne obrúbených opier a 
niekoľko koncertných suít. 

JAN VACLAV STAMIC (1717-1757). jeden z najznámejších 
českých hudobných emigrantov tejto doby, vynikajúci pri· 
slušník tzv. mannheimskej školy a priekopník sonátovej 
formy. História mu prisúdila titul reformátora·syntetika, 
ktorý y svojej tvorbe zhrnul mnoho cenných podnetov 
z minulosti. zaslúžil sa o stabilizáciu ranoklasickeho štýlu 
a mimoriadne sa zaslúžil i y dejinách inštrumentácie. 
Neskorší majstri sa k nemu hlásili ako k predchodcovi. 

ANTONIO VIVALDI (1676-1741). I on uplatnil v svojej 
dobe rad orig inálnych nápadov a zvlášť vynikol v hudob· 
nej forme Concerta grossa. kde proti sebe postayil a do 
zaujímavých kontrastov uviedol malú koncertujúcu skupinu 
a väčši súbor. H istór ia dostatočne preverila jeho tvorbu 
a prevažná čast' bádateľov sa nazdáva. že najsilnejšou 
stránkou jeho umenia sú pomale stredne vety. 



7. mája 

MUSICA VIVA PRAGENSIS 

Umelecký vedúci: Marek Kopelent 
V programe: Vosti'ák, Rychlík, Kopelent, Varese, 
Kupkovič, Schonberg 

Súbor MUlica _iwa pragenlll zalollll dr. Milan Koltah.,. 
a petr Kati. _ roku IHI. Jeho polianim Je pellOwaf lÚ
IIame naN hudbu. V IÚbore .. zdruflll Wfnl.aJúcl pral. 
... SÓIlIlI, ~1_1a ee ... J fllhann6nI., orchestra operr 
Náradn"'- dlwaclla. s,..fonicWho orchestra ee ......... 
.. "'- rozhlalU _ Prahe. ........1 MacN.io "'lcIlfch 
_nl _ prahe a pra"''''- 1IoouorYae6rIa. SúItrodIl tIOI 
ok"o .. ba &Ujch .. I __ r .. za_ntch dhlodno na 
-ú hudbu. IdOrI spolu .. IÚborom MusIca who pragenlil 
zalollll w ro.u tH5 ProI"ú "upinu -J hudbr. Obom 
pray/do"'fch "-rtow _ Prahe a _Iacerjch zahranlmtch 
zájcadoy uaIIutoätll súbor PKOtn6 rozhla.... nah...., 
a nahráYal aj na gra ............ platne. 

30. apríla 

KLAVíRNY RECITAL 

LlDIA GRYCHTOLOWNA, porsko 
V programme: Schumann. Chopin, Ravel, Villa
Lobos 

Naradila .. _ a,bnlku w por •. Ul pafromá zalala -Ju 
dráhu "záuaWho dlofata". Wfatupowala na mnohfch ...... 
c."och _o 1Y0J.J wlalll. Studowala na St6tnoJ WfUeJ hu6ob
noJ ibi. w K_lclach _ Iriodo prof. Wandr Chml ....... J. 
K .... daliohio diplom I nolWfUlm .,.no_nlm, DOIInKuJ. 
_o _Jich ItúcIlách .lowlmoJ hrr u profesora ibranliwa 
0 .... 1_ ..... w K_. a YO VoriaM. V rokoch 1f57 a 1_ 
.. ztWoatnlla no kurzoch IdowlmoJ hrr. YOdOnfCh _strom 
ArIIIrOM IonodoItIntoMIchoI .... II... Idorf _a a... porotr 
V. ....lnáradnoJ aút... Fredo"... ChopIno II "1_1 Jej 
hru a _rhol J.J ltúdlá pod "ojina Ndonlm. 
Nowltlwlla AngIIdIa. 8rculllu. '1Mb. MacIa,.... NSIt, Ta
li ..... N6rUo. NDR. elniku rudari republiku. aumuna. C:.UOaI __ a SSSIt. 
Li.lla o.,chIol- nahrala nI'Irt POUl k1aw1rn,ch "Ja
dl.b no gra ........... platne Poliid. N .. ranla a T.I ...... 
• on-Oocca. 

lIDIA GRYCHTOLOWNA 



I 

16. m6ja 

PIESŇOVÝ RECITAL 

BRUCE ABEL. USA 

V programe: Schubert. Brahms. Poulenc. Chanler. 
Reutter 

V rollu 'NO la ......... 11 koI.cw:a ..... obecen ..... " N_ v..... mladf -1CIIf barrtoniata __ AlMI. 
New York Ti_ po k ___ ..pti ... napilall: .. Je to objen." __ AlMI oorl6cla mi_iaci ... bOhaIf ........ 
toár k_j hud..,. StucI_1 " Jullliard School ol Music " ~ V ...... kdo _ triac r6z udelili VeI'kú _ 
Enrica Carula. Zl_I olte na""'"", cenr: pml c_ nMdzinárodMho Ipftáckeho IIanIIUnU " z-. 
(Ita,. pnú cenu Iach_j aút .... " Lip .... " ...... Z"láltnu cenu lozhl_oj aútalo " Mnlch_ " ...... 
Koci' listuje.... " propagafnom bulloti... tohto mimoriadno úipOlMho ...... áka. dKl..... Ia medal In": 

MUSICAL AMERICA. dOCOlllba , .... 
lola to naja_pia raCIOSf ..... mladého ...... áka. Idori spI."al nie Iba I krá...,.. ...... alo aj I ....... 
danau I ... I,--Iou. 

TELEGIAPH LONDON, február ,'" 
lruco AlMI Má ..... ., hlas. trfbarnt Iluch, jo ..... ur&nf na _JSInú JPftáCIIU kar" •. 

BRUCE ABEL 



2. a 3. mája 

BE ÁTSKYKOMOR 

SÚBOR 

I MUSlCI CANTOII 

Claudia Monteverdi: Madrigaly 
Boje Tancréda. opera v I. deJItve 
Dirigent: Franco piva 

Vo Florencii, y meste kvetov, a y uirachtilom kruhu grô* 
fov Bordiovcov, sa rozhýbala pollátená koliska opery. 
Okolo tejto kolisky stáli prvi majstri: Galilei, Emilio del 
CovaUeri, Ottovi a Rinuccini a dvaja najvýznamnejši, Jaa 
copo Peri a Jacopo Caccini. 
Bolo to v roku 1594, po smrti Orlanda di lasso a Pa
Jestrinu, ked' už slnko 16. stor. začínalo zopadaf, narodilo 
sa dieta renesancie a humanitmu - opera. Prísna monu. 
mentalita pol,/ánie musela ustúpif pred melodickým slo
Yam, pred vrúcnym fudskjm citom, ktoré toto spievané 
slovo naplnilo. 
Za ozajstného otca opery a hudobnej drámy môžeme po
vaiovof Claudia Monteverdiho, alebo ako ho volali, "II 
divino Claudio" (božský Claudio). 
U tohto kosinatého cremonského skladalel'a stoji vietko 
• službách dramatického výrazu. Recitati., melodické 
ariozo, prel údia a interlúdia. ktoré maestro nazýva .,s,m
fonie". všetko zdôrazňuje dramatick; okamih a pritahuje 
naiu pozornosf. 

Odkaz Claudia Monteverdiha je dnes aktuálnejii nei 
voraked,. Takisto je večne aktuálne jeho umelecké krédo, 
ktoré znelo: .. Treba pisaf chrámavú hudbu, alebo hudbu 
pre ľud. Beda ti však. ked' nie si úprimný vo svojom pri· 
hovore." 
S prichodom popredných benátsk,ch umelcov máme moi
nost aj v Bratislave osláviť význačné štvrté montever
diovské centenárium. ktoré prebieha na celom svete. 



ANNA DE CAVAlIERI. Artura Tosconini nahrával v USA 
na gramofónové platne Pucciniho operu BOH lEMA. Pre 
úlohu Muselly hl'adal náročný maestro speváčku so silnej· 
šim hlasom. Z 250 prihlásených si Toscanini vybral mladú 
pl,vabnú študentku I Hudobnej školy Juilliard v New Yorku 
ANNU DE CAVALIERI. To bol vlastne lačiatok vel'kej spe
váckej kariéry umelkyne. 
Po dvoch rokoch spieva Cavalieri opät' s Toscaninim, ten
torol v Beethovenovej IX. symfónii. Maestro radf svojej 
obl'úbenej mladej speváčke, aby išla študova! spev do 
Miláno a Idokonal'ovala sa takýmto spôsobom aj v ta
lianskom opernom repertoári. Cavalieri poslúchne a štu
duje s Maestrom Giuseppe Paisom. Debutuje v Pesare 
v úlohe Aidy. Úspech je prenikavý a čoskoro vystupuje na 
scéne neapolskej opery San Carlo. 
Anna de Cavalieri vystupuje pravidelne na takmer všet
kých svetových operných scénach a spieva najrollimejiie 
ulohy svetového operného reperteáru. 
V poslednom čase vystupuje s prenikavým úspechom aj 
v operách Richarda Wagnera. Je obdivovanou Iloldou, 

Ellou i Alžbetou a pripravuje sa na interpretáciu úlohy 
Brilnnhildy. 
Každoročne sa koná vo vilke Giacoma Pucciniho v Torre 
Del Lago krátky operný festival I tvorby losnulého majstra. 
Cavalieri spievala na tomto festivale úlohu Tosci po boku 
Maria del Monaco. 



29. april 

OPERA SND 

Miroslav Bázlik: Peter a Lucia 
(premiéra opery) 

V hlavných úlohách: t. Baricavá, Y. Czihalavá, 
J. Roninec. J. Martvoň, O. Hanáková 
Réžia: Bronislav Kriška 

Diriguje: Ladislav Holoubek 
Výprava : L. Vychodil 

MIROSLAV BAZlIK - je príslušníkom dnes ul strednej 
stovenskej skladate"skej generácie. Narodil sa 12. apríla 
1931 v Parti:rónske; [upči. Stredoškolské vzdelanie nado· 
budol však už v Bratislave. Zároveň so štúdiom no reólke 
bol aj poslucháčom konzervatória, kde študoval klavír 
u prof. A. Kafendovej. Už y poslednom ročníku konzerva
tória sa stol žiakom prof. A. Moyzesa, ktorý ho uviedol 
do tajov hudobnej kompozície. Po maturite a po ukončeni 
konzervatória odišiel študovať do Prahy na Karlovu uni
verzitu prírodné vedy (matematická analýza). No i y Prahe 
zostal verný svojim zóujmo~ o hudobnú skladbu a pokra
čoval súkromne v štúdiu u prof. J. Eliáša, ktorý bol žia
kom Leoša Janáčka. Po ukončení pražských štúdií vrátil 
sa spät do Bratíslavy a ,apísal sa na VSMU do kompo
zičnej triedy prof. J. Cikkera. Stúdium ukončil absolutóriom 
roku 1961. Z tvorby M . Bá,lika : Skladatel" napísal celý 
rad klavírnych diel, barokovú suitu pre malý orchester, 
Piesne na čínsku poéziu pre alt a inštrumentálne trio 
(flauta, klavír, violončelo). Hudbu pre husle a orchester, 
Tri kusy pre 1.4 nástrojov, celý rad filmových hudieb, Hud
bu k poélii, operu Peter a Lucia. 

NIEKOtKO POZNAMOK K OPERE PETER A LUCIA. 
(Z rOlhovoru s autorom) 

Známa rovnomenná novela Romaina Rollanda upútala 
skladatel'a M. Bá,líka a ro,hodol sa preto napísat operu 
na tento námet. Zaujal ho tu najmä dramatický kontrast 
dvoch svetov : lyricky intímneho n(ahu Petra a Lucie 
a vonkajšieho sveta poznačeného vojnou. Medli týmito 
dvomi protichodnými pólmi vytvára sa viacstranné napätie, 
ktoré je vďačné pre vytvorenie dramatického libreta. Na 
túto úlohu sa podujal Miroslav Horňák. Z úzkej spolu
práce so skladateľom vzišlo pozoruhodné libreto. M. Hor
ňák bol pre skladatera M . Bá,líka dobrým spolupracovní
kom, ktorý ochotne prepracovával jednotlivé obraq a pri· 

VVETTA C!IHALOVA 

spôsoboval ich predstavám skladatera. Nie je ta", nič 
náhodné, prichodí to oko ,.dobre urobený kontrapunkt", 
koidú postavu dopracoval, nenechal nič nedoriešené. Zdá 
sa byt prospešné, ie autorom libreta nie je spisovater, 
ale dramaturg a filmový režisér, ktorý vidí inými očami 
celé exponovanie tejto dramatickej lápletky. 
2 problémov, ktoré vyplývajú už z predlohy, vyplynuli aj 
závery pre komponistu. Hlavný problém videl vo výstavbe 
formy dielo, ktoré má 7 obralov. Opera Peter a Lucia 
je ako hudobný celok akousi zloiitou symfóniou, stavanou 
na komplikovanom sonátovom principe. Prvé dva obrazy 
'ú vlastne sonátou, štvrtý obraz je rondo a posledné dva 
passacaglia. Forme najviac a teda snáď aj "najopernej· 
šie" sú treti a piaty obraz opery. Skladoter tu chápe ato ... 
nalitu celkom relativne, kladie vedl'a leba partie atonáln. 
a trebárs aj celkom tonálne determinované. To Je Jedna 
z pomôcok, ako do istej miery charakterizovať také proti ... 
kladné svety tejto drámy. Hlavná dramatická línia sa raz ... 
.. ija vo 'Idahu dvoch hlavných postáv Petra a lucie, v ich 
nálor. a vzfahoch k drastickému svetu vojny, no význam
nou dramatickou postavou je tu aj vojak Filip, matka 
a dalši. Inscenovanie tejto opery na Icéne Slovenského 
národného divadla je isto záslužným umeleckým činom 
a zó roveň aj výrazom dobrého vztahu našej prvej opernej 
Iceny II: pôvodnej Ilovenlkej opernej tvorb •. 

WBA BARICOVA 



21. mája 

OPERA SND 

GIUSEPPE VERDI: TRUBADOR 

V hlavných úlohách: Durdevka Cakarevičová a. h , 
~uhoslávia, Margita Cesányi. Bohul Hanák, Imric 
Jakúbek, Ondrej Malachovský 

Dirigent: Viktor Málek 
Réžia: Július Gyermek 
Výtvarník: Pavol M. Gábor 

24. mája 

GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA 
V hlavných úlohách: Alfonz Bartha a. h., 
Budapešt. 
Jarmila Smyčková a Juraj Oničšenko 

Dirigent: Viktor Málek 
Réžia Miroslav Fischer 
Výtvarník: Jozef Hanák 

D 'URDEVKA c!AKAREVIc!OVA 

ALFONZ BARTHA 

DURDEVKA eAKAREVIc!OVA. Ked ome sa vlani v rámci 
koncertnej sezón, Slovenskej filharmónie oboznámili s krás. 
nym hlasom juhoslovanskej speváčky Durdevky c!akarevičo
vej, povedali sme si, že by bolo dobre počut tento nád
herný hlas aj na scéne našej opery. 
Túto výbornú speváčku sa nóm podarilo získal' pre opernú 
scénu SND. c!akareviéová prichádza k nám po svoj ich ver
kých úspechoch na scéne operného divadla Teatro Colon 
v Buenos Aires, kde spievala úlohu Amneris y svetovom 
obsa den i Aidy. 
D. c!akarevičová študovala na Hudobnej akadémi i v Be
lehrade. V roku 1959 na VI . medzinárodnej speváckej sú
taži v Holandsku (bolo to rok po skončeni štúdii) dostalo 
II . cenu. Jej nasledujúce medzinárodné vystúpenie _ opät 
v rámci medzinárodnej sútaže tentoraz v Belg icku (1961) 
- je ešte úspešnejšie. D . c!akarev ičová ziskovo I. cenu 
tejto súfaže. Teraz už podniká táto úspešná speyóčka zá
jazdy po Nemecku, Francúuku, Rakúsku, porsku, $vajéiar
sku a Taliansku. 

ALFONZ BARTHA. Predsedom porajy Medzinárodnej spe
váckej sútaže Ferenca Erkela v Budapešti bal v raku 1960 
svetoznámy taliansky tenorista Tito Sch ipa. Ked mladý 
tenorista Madarskej štátnej opery Alfonz Bartha dospieval 
áriu z c!arovnej flauty od Mozarta, Schipa nadšene po
vedol: .. Je ta jeden z najkrajších mozartovských hlasov, 
aký som v posledných dvadsiatich rokoch počul." 
V roku 1961 stretávame sa s Barthom v Holandsku, kde 
sa stáva opät absolútnym vitazom medzinárodnej spe',áckej 
sútaže. Zúčastňuje sa takisto vermi úspešne na dalších 
speváckych konkurzoch v Rio de Janeiro a v Sofii . 
Rak 1961 je pre mladého madarského tenoristu obzvláš! 
v;znamný. Má možnost' predstaviť sa náročnému obecen
stvu londýnskej koncertnej siene Royal Festival Hall. V ro
ku 1963 ho pozývajú na slávny Hudobný fest ival vo We.
forde, kde spieva úlohu Ernesta v Donizettiho opere Don 
Pasquale. Vo svojich úspešných pohostinských vystúpeniach 
pokračuje YO Viedni, y aerlínskej štátnej opere, y Tour 
a y Pariži. Bartha sa nedávno vrátil zo Sovietskeho sväzu, 
kde spieval tenorové úlohy v operách Rigoletto a La Tra
viata v Leningrade a v Odesse. Jeho úspech bol jedno
hlasný a Barthu pozvali na budúci rok okrem Leningradu 
a Odessy aj do Kijeva a Rigy. 
Na našej fotografii vidime Alfonza Barthu v úlohe Alfréda 
oo Verdiho La 'haviate. 



EPATMCnABCI{ME 

MYBMKAnbHbIE 

TOP>I\ECTBA 1967 

CI1M<I>OHl1qECKI1E KOHlJ,EPTbI 

25 - 26 anpeJIJI 

KOHlJ,EPT, IIOCBHIlJ,EHHbIM OTKPbITI1IO 

Y'laCTByeT: qelllcKalI qnfJIapMOHHlI 
.D:HpHlI<ep: KapeJI AH'lepJI 
COJIHCT: JlIOllBHr ľo<j><j>MaH , <j>opTenHaHo, <l>Pľ 
B nporpaMMe: CyXOHb, IIpOKo<j>beB H CyK 

7:1- 8 anpeJIlI 

KOHlJ,EPT CJlOBAlJ,KOM <l>I1JlAPMOHI1I1 
.D:Hp H ll< ep : <PpaH'leCKO MaHllep, I1TaJIHlI 
COJIHCT: MHJIeHKO lllTe<j>aHoBH'l, KJIapHeT, 
lOrocJIaBHlI 
B nporpaMMe: Xepy6HHH, Mo~apT, .D:e6IOccH, 
SapTOK 

4-5 Mali 

KOHllEPT CJlOBAlJ,KOM <l>I1JlAPMOHI1I1 
.D:HpMlI<ep: ľa HC MIOJIJIep KpaH, <PPľ 
COJIMCT: l103e<j> SyJIbBa, <j>opTenHaHo 
B nporpaMMe: SJIaxep, PaXMaHHHOB, SpaMC 

11-12 Mali 

KOHlJ,EPT CJlOBAlJ,KOM <l>I1JlAPMOHI1I1 

.D:MpMlI<ep: .D:-p 311eHeK SM JIeK 
COJIHCTKa: JlH3a <I>yKC, AHrJIHlI 
B nporpaMMe: Mo~apT, SeTxOBeH, RHa'l(K, 
ľOHHerep 

CI1M<I>OHl1qECKI1M OPKECTP 
qEXOCJlOBAlJ,KOľO PA.D:110 
B liPA TI1CJlABE 
.D:HpMlI<ep: .D:-p OTaKap TprJIMK 
COJIHCTKa: KJIapa ľaBJIMKOBa 
B nporpaMMe: O'leHalll, CMM<j>OHMeTTa, (npe
Mbepa), liax, MapTHHy 

16- 17 Mali 
JlEm'lHľP A.D:CKAR <l>I1JlAPMOHI1R 
.D:MpMlI<ep: EBreHMH MpaBHHCKHH 
ApBHll RHCOH 
COJIMCTa: MMXaHJI BaHMaH, CKpHnKa 
B nporpaMMe: CMeTaHa, Apanon, qaHKoBcKMH, 
IIpoKo<j>beB, lllocTaKoBM'l 

18-19 Mali 
KOHlJ,EPT CJlOBAlJ,KOM <l>I1JlAPMOHI1I1 
.D:HpHlI<ep: .D:-p JlIOlloBHT PaHTep 
COJIHCTa: PHKapll liOalleJIJIa, BeJIOOH'leJI, 
I1cnaHHlI, 
B nporpaMMe: ľablllH, IlpoKo<j>b~B, lllTpayc 

25-26 MaJl 

3AKJlIOql1TEJlbHbIM KOHlJ,EPT liMT 
Y'laCTnyeT: CJIOBa~J;<alI <j>HJIapMOHHlI 
.D:HpMlI<ep: JlallHCJIaB CJIOBaK 
COJIMCT: lllypa qepKaccKMH, KJIanH p, ClllA 
Sorylll ľaHaK, 6apMTOH 
B nporpaMMe: KapllOlll, qaHKoBcKMH, 
lllocTaKoBH'I 

KAMEPHbIE KOHlJ,ETbI 11 KOHlJ,EPTbI 
COJlI1CTOB 

30 anpeJIlI 

<l>OPTEIII1AHHbIM KOHlJ,EPT 
JlHllHlI ľpHXTOJIOBHa, IloJIbwa 
B nporpaMMe: lllyMaH, llloneH, CHMaHoBCKHH, 
PaneJIb 

7 Mali 

MYCI1lJ,A BI1BA IIP AľEHCI1C 
B nporpaMMe: BOCTpaK, PHXJII1K, llleH6epr, 
KynKOBM'l (npeMbepa) 

16 Mali 

KOHlJ,EPT IlECHH 
COJIMCT: lipIOC A6eJIb, 6apI1TOH, ClllA 
B nporpaMMe: lll y6epT, SpaMC, IloJII1KC, 
qaHllep , POHTep 

MATI1HE 
CJIOBaJ~KMH KBapT.eT 
B nporpaMMe : KapllOlll , PaBeJIb, Be6ep, liapToK 

22 Mali 

KOHlJ,EPT CJlOBAlJ,KOľO KAMEPHOľO 
OPKECTPA 
B nporpaMMe: KIOccep, CTaMHK H BHBaJIbllH 

OIIEPHbIE IIPE.D:CTABJlEHI1R 

29 anpe;IJI 

OIIEPA 
CJlOBAlJ,KOľO HAlJ,110HAJlbHOrO 
TEATPA 

Ml1pOCJIaB Sa3JII1K: " IleTep H JlIO~HJI " 
IIpeMbepa 

2-3 Mali 

11 MYCl1l.1;l1 CAHTOPI1 
.D:l1pl1l1<ep : <I>paHKo IlI1BO 
B nporpaMMe: 
KJIaBllHO MOHTeBeplll1: 
a) MallpHraJIbJ, 
6) "TaHKpellOBbJ 60H" 

onepa B OllHOM lleHcTBHH 

13 Mali 

OIIEPA 
CJlOBAlJ,KOrO HAlJ,110HAJlbHOrO 
TEATPA 

.D:lI<. Ily'l'lMHM ~"TypaHlloT" 
TypaHllOT : AHHa lla KaBaJIbepM, conpaHo, 
I1TaJIMJI 

21 Mali 

' OIIEPA 
CJlOBAlJ,KOľO HAlJ,110HAJlbHOľO 
TEATPA 

.D:lI<. BepllH: "Tpy6allYP" 
A3y'leHa: .D:. qaKapeHI1'lOBa 

24 Mali 

OIIEPA 
CJlOBAlJ,KOľO HAlJ,110HAJlbHOrO 
TEA TP A 

.D:lI<. Beplll1: "TpaBMaTa" 
AJIb<j>pell; AJIb<j>OHC liapTa, TeHop, BeHrpMlI 



BRATISLAVAER 

MUSIK-FESTIVAL 

SYMPHONISCHE KONZERTE 

Am 25.-sten u. 26.-sten April 

EROFFNUNGSKONZERT DES TSCHECHISCHEN 
FILHARMONISCHEN ORCHESTERS 

Dirigent: Karel Ančerl 
Solist : Ludwig Hoffmann, Klavier, DBR 
Programm: Werke von Suchoň, Prokofjev und Suk 

Am 27.-sten u. 28.-sten April 

KONZERT 
DES SLOWAKISCHEN FILHARMONISCHEN 
ORCHESTERS 

Dirigent: Francesco Monder, ltolien 
Solist: Milenko Stefonovič, Klarinette, Jugoslowien 
Programm: Werke von Cherubini, Mozart, 
Debussy, Bartók 

Am 4.-ten u. 5.-ten Mai 

KONZERT 

DES SLOWAKISCHEN FILHARMONISCHEN 
ORCHESTERS 

Dirigent: Hans Muller Kray, DBR 
Solist : Jozef Bulva, Klavier 
Programm: Werke von Blacher, Rachmaninov, 
Brahms 

Am 11.-ten u. 12.-ten Mai 

KONZERT 

DES SLOWAKISCHEN FILHARMONISCHEN 
ORCHESTERS 
Dirigent: Zdenek Bílek 
Solistin: Lisa Fuchs, Klavier, England 

Am U.-ten Mai 

DAS SYMPHONISCHE ORCHESTER DES 
TSCHECHOSLOWAKISCHEN RUNDFUNKS 
IN BRATISLAVA 

Dirigent: Dr. Otokar Trhlík 
Solistin: Klár0 Havlíková, Klavier 
Programm: Werke von Očenáš, (Symfonietta, Pre
miere), Bach, Martinu 

Am 16.-ten Mai 

DAS LENINGRADER FILHARMONISCHE 
ORCHESTER 

Dirigent: Arvid Jansans 
Solist: Michail Vojman, Violine 
Programm: Werke von Smetana, Arapov, 
Čajkovskij 

Am 17.-ten Mai 

DAS LENINGRADER FILHARMONISCHE 
ORCHESTER 

Dirigent: Jevgenij Mravinskij 
Programm: Werke von Glinka. Prokofjev. 
Sostakovič 

Am 18.-ten u. 19.-sten Mai 

KONZERT 
DES SLOWAKISCHEN FILHARMONISCHEN 
ORCHESTERS 

Dirigent: Dr. Ľudovít Rajter 
Solist: Ricard Boodella. Violoneello. Spanien 
Programm: Werke von Prokofjev. Haydn, Strauss 

Am 25.-sten u. 26.-sten Mai 

ABSCHLUSS-KONZERT DES BRATISLAVAER 
MUSIK-FESTIVALS 

Das Slowakische Filharmonische Orchester 
Dirigent: Ladislav Slovák 
Solist : Shura Cherkossky, Klavier. USA 
P;ogramm: Werke von Kardoš. Rachmaninov. 
Sostakovič 

KAMMER- UND SOLlSTEN-KONZERTE 

Am 30.-sten April 

KLAVIER-REZITAL 
LlDIA GRYCHTOLOWNA, Polen 
Programm: Werke von Schumann. Chopin. Ravel. 
Villa-Lobos 

Am 7.-ten Mai 

MUSICA VIVA PRAGENSIS 

Programm: Werke von Vosti'ák, Rychlík, Schôn
berg, Kupkovič (Premiere) 

Am 16.-ten Mai 

LlEDER-REZITAL 

Solist: Bruce Abel. Boriton, USA 
PrQgramm: Werke von Schubert. Brahms. Poulenc. 
Chanler, Reutter 

Am 22.-ten Mai 

KONZERT DES SLOWAKISCHEN 
KAMMER-ORCHESTERS 

Programm: Werke von Kusser, Stamic, Vivaldi 

OPERN- VORSTELLUNGEN 

Am 2.-ten u. 3.-ten Mai 

I MUSICl CANTORI 
VENEDIGER KAMMER ENSEMBLE 

Dirigent: Franco Piva 
Am Programm: Werke von Claudio Monteverdi 

Am U.-ten Mai 

DIE OPER DES SLOWAKISCHEN 
NATIONALTHEATERS 

G. Puccini: Turodont 
Turodont: Anna de Cavalieri. Sopran. ltolien 

Am 29.-sten April 

DIE OPER DES SLOWAKISCHEN 
NATIONALTHEATERS 

Miroslav Bázlik: Peter und Lucio, Premiere 

Am 21.-ten Mai 

DIE OPER DES SLOWAKISCHEN 
NATIONALTHEATERS 

G. Verdi: Der Troubadour 
Azucena: D. Čakarevičová. Jugoslavien 

Am 24.-ten Mai 

DIE OPER DES SLOWAKISCHEN 
NATIONALTHEA TERS 

G. Verdi: la Traviata 
Alfred: Alfonl Bortha. T9nor. Ungorn 



BRATISLAVA 

MUSIC 

FE"STIVAL 

SYMPHONIC CONCERTS 

April 25th and 26th 

OPENING CONCERT 

THE CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Conductor: Karel Ančerl 
Soloist : Ludwig Hoffmann, piano, 

German Federal Republic 
Works by: Suchoň, Prokofiev, Suk 

April 27th and 28th 

CONCERT 

OF THE SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Conductor: Francesco Monder, Italy 

Solaist : Milenka Stefanovič, clarinet, Yugosla vi a 
Works by: Cherubini, Mozart, Debussy, Bartók 

May 4th and 5th 

CONCERT 

OF THE SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Conductor: Hans Muller Kray, 

German Federal Republic 

Soloist: Jozef Bulvo, piano 

Works by: Blocher, Rachman inov, Brahms 

May 11th and 12th 

CONCERT 

OF THE SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Conductor : Zdenek Bílek 
Soloist : lisa Fuchs, England, pia no 
Works by : Beethoven, Janóček, Honegger 

May 14th 

SVMPHONIC ORCHESTRA OF THE 
CZECHOSLOVAK RADIO IN BRATISLAVA 

Conductor : Dr. Otokar T rhlík 
Soloist : Klóro Havlíkovó, piano 
Works by: Očenóš (Symfonietta, first performance), 

Bach, Martinu 

May 16th 

LENINGRAD PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Conductor : Arvi d Jansans 
Sol oist : Michai l Vojmon, violin 
Works by: Smetono , Arapov, Cajkovskij 

May 17th 

LENINGRAD PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Conductor : Jevgenij Mravinskij 
Works by: Glinka, Prakofjev, Šostakovič 

May 18th and 19th 

CONCERT 
OF THE SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Conductor: Dr. Ľudovít Rajter 
Soloist : Ricard Boodella, violončelo, Spa in. 
Works by: Haydn, Prokafj ev, Strauss 

May 25th and 26th 

FINAL CONCERT OF THE BRATISLAVA 
MUSIC FESTIVAL 

The Slovak Philharmonic O rchestra 
Conductor: Ladislav Slovók 
Soloist : Shura Cherkossky, piano, USA 
Works by : Kardoš, Rachmaninov, Šostakovič 

CHAMBER CONCERTS AND RECITALS 

April 30th 

PIANO RECITAL 
UDIA GRVCHTOLOWNA, Poland 

Works by: Schumonn, Chopin, Ro vel, Villa-Lobos 

May 16th 

SONG RECITAL 
MUSICA VIVA PRAGENSIS 

Works by: Vostrók, Rychlík, Schčinberg, Kupkavič 
(first performance) 

May 7th 
BRUCE ABEL, bory ton, USA 
Works by: Schubert, Brahms, Poulenc, Chanler, 

Reutter 

May 22nd 

CHAMBER CONCERT 
THE SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA 

Works by : Kusser, Stamitz, Vivaldi 

OPERA PERFORMANCES 

May 2nd and 3nd 

I MUSICl CANTORI-VENICE 

Conductor : Fronca Pivo 
Claudia Monteverdi : 
o) Madrig als 
b) Combattimenta di Tancredi e Clorinda 

opera in one act 

May 13th 

THE OPERA OF THE SLOVAK NATIONAL THEATRE 

G. Puccini: Turandot 
Turandot: Anna de Ca vali eri, soprona, Su isse 

April 29th 

THE OPERA OF THE SLOVAK NATIONAL THEATRE 

:vJiroslov Bózlik: Feter and Lucio first performance 

May 21st 

THE OPERA OF THE SLOVAK NATIONAL THEATRE 

G. Verdi: IITrovatore 
Azu cena: D. Cakorevičavó, Jugoslóvia 

May 24th 

THE OPERA OF THE SLOVAK NATIONAL THEATRE 

G. Verdi: Lo Traviata 
Alfred: Alionz Bartha, tenor, Hungary 



FESTIVAL 

DE BRATISLAVA 

CONCERTS SVMPHONIQUES 

25 et 26 Avril 

CONCERT D'OUVERTURE 

Donné par: Philharmonie tchéque 
Chef ďorchestre: Karel Ančerl 
Soliste : Ludwig Hoffmann, piano 

République Fédérale Allemande 
Au programme: Suchoň, Prokofjev et Suk 

'27 et 28 Avril 

CONCERT DE LA PHILHARMONIE SLOVAQUE 

Chef ďorchestre : Francesco Mander, Italie 
Soliste : Milenko Štefanovič, clarinette, Yougoslavie 
Au programme: Cherubini, Mozart, Debussy, Barták 

4 et 5 Mai 

CONCERT DE LA PHILHARMONIE SLOVAQUE 

Ch ef ďorchestre: Hans Muller Kray 
République Fédérale All emonde 
So1iste: Jozef Bulva, piano 
Au programme : Blacher, Rachmaninov, Brahms 

11 et 12 Mai 

CONCERT DE LA PHILHARMONIE SLOVAQUE 

Chef ď orchestre: Zdenek Bílek 
Soliste : Líza Fuchsová, piano, Angleterre 
Au programme: Beethoven, Janáček, Honegger 

14 Mai 

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO 
TCHÉCOSLOVAQUE A BRATISLAVA 

Chef ďorchestre: Dr. Otokar Trhlík 
Soliste: Klára Havlíková 
Au programe: Očenáš, Symphoniette, (premiere), 
Bach, :v1artinu 

16 Mai 

PHILHARMONIE DE LENINGRAD 

Chef ďorchestre: Arvid Jansons 
Soliste: Michail Vajman, violon 

Au programe: Smetana, Arapov, Čajkovskij 

17 Mai 

PHILHARMONIE DE LENINGRAD 

Chef ď orchestre: Jevgen ij M ravinskij 
Au programma : Glinka, Prokofjev, Čajkovskij 

18 et 19 Mai 

CONCERT DE lA PHILHARMONIE SlOVAQUE 

Chef ďorchestre: Dr. Ľudovít Rajter 
Soliste : Ricard Boadalla, violoncello, Spain. 
Au programme: Prokofjev, Haydn, Strauss 

25 et 26 Mai 

CONCERT DE ClOTURE DE FESTIVAL 
DE BRATISLAVA 

Donné par : Philharmonie Slovaque 
Chef ďorchestre: Ladislav Slovák 
Soliste: Shura Cherkassky, piano, USA 
Au programme: Kardoš, Rachmaninov, Šostakovič 

CONCERTS DE CHAMBRE ET DE SOLlSTES: 

30 Avril 

RÉCITAl DE PIANO 

lidia Grychtolowna, Pologne 
Au programme: Schumann, Chopin, Ravel, VilIa
Lobos 

7 Mai 

Musica viva pragensis 
Au programme : Vostrák, Rychlík, Schonbeg, Kup· 
kovič (premiere) 

16 Mai 

RÉCITAl DE CHANSONS 

Soliste : Bruce Abel, baritone, USA 
Au programme: Schubert, Brahms, Pou lenc, Chan
ler, Reutter 

22 Mai 

CONCERT D'ORCHESTRE DE CHAMBRE 
SlOVAQUE 

Au programme: Kusser, Stamic et Vivaldi 

CONCERTS D'OPÉRA 

29 Avril 

OPÉRA DE THÉATRE NATIONAL SlOVAQUE 
Miroslav Bázlik : Pierre et Luc ie, (premiere) 

2 et 3 Mai 

I MUSICl CANTORI 

l'ensemble d'opéra de chambre de Venise 
Chef ďorchestre: Franca Piva 
Au programme: 
Claudio Monteverdi: 
a) Madrigali, 
b) Lut!es de Tancrede, 

opéra en un acta 

13 Mai 

OPÉRA DE THÉATRE NATIONAL SlOVAQE 
G. Puccini: Turadont 

T urondot : Anna de Caval ieri, soprano, Su isse 

21 Mai 

OPÉRA DE THÉATRE NATIONAL SlOVAQUE 
G. Verdi: Troubadour 

Azucena : D. Čakarevičová, Jugoslavie 

24 Mai 

OPÉRA DE THÉATRE NATIONAL SlOVAQUE 
G. Verdi: Traviata 

AlfrÉd: Alfonz Bartha, ténor, Hongrie 



BRATISLAVA 

Z nových gramofónových nahrávok, ktoré vyšli na platniach 

SUPRAPHON 

Palestrina : Pieseň piesni. Spieva sbor Slovenskej filharmónie. diriguje J. M. Dobrodinský. 

A. Dvorák: Requiem pre sóla, sbor a orchester, op. 89. Spieva Staderová. Wagnerová. 

Hč:iflinger. Borg a Český pevecký sbor. Českú filharmón iu diriguje K. Ančerl. (GRAND PRIX. 

Paríž.) 

L. v. Beethoven: Koncert C·dur pre klavir, husle, violončelo a orchester. Hrajú: G. Anda . 

W. Schneiderhahn. P. Fournier. Symfonický orchester berlínskeho rozhlasu diriguje F. Fricsay. 

G. Verdi: Traviata. Opera. V interpretáci i sól istov. sboru a orchestra TEATRO ALLA SCALA. 

Diriguje A. Votto. 

G. Mahler: Symfónia č. 9. Českú filharmóniu diriguje K. Ančerl. 

B. Bartók: Sláč. kvarteto č. 4 - D. Šostakovič: Sláč. kvarteto č. 7 - I. Stravinskij Tri 

skladby pre sláč. kvarteto - A. Webern : Šesť ba gate I pre sláč. kvarteto. Hrá Slovenské 

kvarteto. 

A. Moyzes: Sonatina giocosa - D. Martinček: Simple ouverture - A. Albrecht: Sonatina 

pre 11 nástrojov. Slovenský komorný orchester vedie B. Warchal. Symfonický orchester bra 

tislavského rozhlasu diriguje B. Režucha. 

B. Martinu: Symfonická fantázia - Pamätnik Lidiciam. Českú filharmóniu diriguje K. Ančerl. 

(GRAND PRIX. Paríž.) 

Operný recitál Gustáva Pappa a Anny Martvoňovej. Hrá orchester Slovenského národného 

divadla . Dirigujú T. Frešo a L. Holoubek. 

L. Janáček: Vec Makropulos. Spievajú sólisti a sbor Národného divadla v Prahe. sborm . 

M. Malý. Hrá orchester ND. Diriguje B. Gregor. 

F. Liszt: Prelúdiá. - Berlioz: Rimsky karnevál. - C. M. Weber: Vyzvanie k tancu. - Rimskij

Korsakov: Španielske capriccio. Českú f ilharmón,iu diriguje K. Ančerl. 



GRAMOFÓNOVÝ KLUB 

GK,KTORÝDNES PATRI MEDZICELNÉ KULTÚRNE USTANOVIZNE NASHO STÁTU, 
ZDRUtUJE MILOVNIKOV DOBREJ HUDBY A SLOVESNÉHO UMENIA. GK VYDÁVA 
PRE SVOJICH CLENOV VRCHOLNÉ DIELA CESKOSLOVENSKEJ I SVETOVEJ HU
DOBNEJ KULTÚRY, POÉZIE I PRÓZY V INTERPRETÁCII NAJLEPSICH NASICH 

I ZAHRANICNÝCH UMELCOV 

NIEKOĽKO UKAZKOVýCH TITULOV Z EDICIE ROKOV 1966-67: 

W. A. Mozart: Requiem. Latinsky spievajú Lippová, Ri:isslová, Dermota, 
Berry a Viedenský spevácky sbor. Berlínsku filharmóniu diriguje H. v. Ka
rajan . 

I. Stravinskij: Svätenie jari. Obrazy z pohanského Ruska. Českú filharmóniu 
diriguje K. Ančerl. 

I. Zeljenka: Oswieczym - I. Hrušovský: Hirošima - P. Sima i : Víťazstvo. 

Dve moderné kantáty a orchestrálna predohra. Hrá sbor a orchester Slo
venskej filharmónie, sólo spieva E. Blahová . Dirigujú L. Slovák a Ľ. Rajter. 

A. Honegger: Symfónia č. 2 pre sláčikový orchester. - Symfónia Č. 3 litur
gická. Českú filharmóniu diriguje S. Baudo. · (GRAND PRIX NATIONAL. 
cena prezidenta Francúzskej republiky.) 

Z REPERTOARU ROČNIKA 1968 GK: 

Najstaršie pamiatky slovenskej hudby. Editor dr. R. Rybarič . Ukážky zo 
slovenskej polyfónnej hudby 16. a 17. storočia. Autori: Anonymus, Zarewu-

tius, Schimbraczky. Spieva sbor Slovenskej f ilharmónie, d iriguje 1. M. Dobro
dinský. 

Romantické husl'ové koncerty - Paganini, Saint-Saens. Hrá Zino Fran· 
cescatti . Filadelfský orchester diriguje E. Ormandy. Newyorskú filharmóniu 
diriguje D. Mitrop"ulos. (Snímka prevzatá od americkej gramof. spoločnost i 

COLU~BIA.) 

P. I. Cajkovskíj: Koncert O-dur pre husle a orchester. Hrá D. O istrach. 
Filadelfský orchester diriguje E. Ormandy. (Snímka prevzatá od americkej 
gramofónovej spoločnosti COLUMBIA.) 

O. Kardoš: Symfónia Č. 5. - R. Berger: Transformácie pre orchester. - Slo
venskú filharmóniu diriguje L. Slovák. Symfonický orchester bratislavského 
rozhlasu diriguje B. Režucha . 

Úplný zoznam 60 titulov ročníka 1968 nájdete v brožúrke GK, ktorá Vás 
oboznámi aj s členskými výhodami klubu. Túto brožúrku, obsahujúcu aj 
prihlašovací formulár, dostať v každej špeciálnej predajni gramofónových 
platní. 

STÁTNE HUDOBNÉ VYDAVATEľSTVO, N. P. PRAHA·BRATISLAV~ 



KONZERVATÓRIUM V BRATISLAVE 
nositel' vyznamenania Za vynikajúcu prácu 

OSLÁVI v r. 1969 
PÄŤDESIATE VÝROČIE SVOJHO TRVANIA 

Jeho základom bolo založenie hudobnej školy pre Slovensko 
v Bratislave v r. 1919 

Od šk. roku 1927/28 sa názov zmenil na Hudobnú a dramatickú akadémiu 
a šhola dostala právo verejnosti 

7. mája 1941 bola škola poštátnená a premenovaná na Státne 
konzervatórium v Bratislave 

Terajší názov znie: Konzervatórium v Bratislave 

V súčasnosti študuje na škole 400 žiakov denného štúdia a 59 žiakov 
popri zamestnaní. Vyučuje 67 profesorov na plný a 49 na neplný úväzok 

Na škole možno študovať balet, speva hru na klávesové nástroje: 
klavír, organ, akordeón; na strunové nástroje: husle, violu, čelo, 

kontrabas, harfu a priradene gitaru a hru na všetky dychové nástroje: 
flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbku, pozaunu 

Skola je v súčasnosti v ťažkej priestorovej situácii, ktorá sa komplikuje 
ešte v súvislosti s výstavbou mosta z Rybného námestia. Novostavba 

školy je však v pláne investičnej výstavby škôl ZsKNV pre roky 1968-70 
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