
 

 

 
      

 
      
         

      
       

  
  

 
        

        
         

       
       

        
      

   
 

       
       

            
        

         
             

       
         

            
  

 
     

      
        

     
     

      
       
         

         
        

    
 

Koncert České filharmonie poprvé živě na Mezzo Live HD 
První český orchestr představuje Czech Philharmonic Media 

Praha (14. ledna 2020) – Prestižní francouzský televizní kanál Mezzo Live HD 
bude v pátek 24. ledna od 19:30 hodin živě vysílat koncert České filharmonie. 
První mezinárodní přímý přenos umožní vyspělá technologie, která byla ve 
Dvořákově síni Rudolfina instalována v minulé sezoně. Živé vysílání se 
uskuteční pod značkou Czech Philharmonic Media, jež bude do budoucna 
zastřešovat všechny audiovizuální nahrávací projekty České filharmonie. 

„Příliš smělý sen. Tak se mohl zpočátku jevit nápad na zajištění přenosů v té nejlepší 
zvukové a obrazové kvalitě prostřednictvím digitálních technologií z Dvořákovy síně 
Rudolfina. Díky podpoře Ministerstva kultury se tento sen po několika letech příprav 
proměnil ve skutečnost a Czech Philharmonic Media, jak jsme celý projekt začali 
nazývat, může svůj program nabízet i těm nejnáročnějším televizním kanálům, mezi 
něž Mezzo Live HD jistě patří,“ říká generální ředitel České filharmonie David 
Mareček a dodává: „Mezzo ale není jedinou společností, která bude naše koncerty 
vysílat. Už brzy ohlásíme začátek spolupráce s dalšími distributory.“ 

Koncert 24. ledna bude řídit šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie 
Semjon Byčkov. V průběhu večera zazní tři skladby, jejichž společným tématem 
jsou hudební dvojice a k nimž má Semjon Byčkov silný osobní vztah. Symfonii Le 
Double, kterou nahrál v roce 1994 s Orchestre de Paris, konzultoval s jejím autorem 
a svým blízkým přítelem Henrim Dutilleuxem. Koncert pro dva klavíry Bohuslava 
Martinů zase často uvádí se svou manželkou Marielle Labèque a její sestrou Katiou. 
A Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány téhož autora byl 
první českou skladbou, kterou uvedl na pozici šéfdirigenta a uměleckého ředitele 
České filharmonie. Stejně jako poprvé se i nyní sólových partů ve dvojkoncertu 
zhostí Ivo Kahánek a Michael Kroutil. 

Přenos koncertu zajistí nahrávací tým Czech Philharmonic Media. Za 
obrazovou složku bude odpovědná německá režisérka Ute Feudel, která 
pravidelně spolupracuje na záznamech koncertů orchestrů jako Berlínská a 
Drážďanská filharmonie, Gewandhausorchester Leipzig nebo Lucernský hudební 
festival. O zvukovou stránku se postará německý hudební režisér Holger 
Urbach, s nímž Česká filharmonie naposledy spolupracovala na vydání 
mezinárodně úspěšného kompletu symfonií, klavírních koncertů a dalších 
orchestrálních děl Petra Iljiče Čajkovského pro britský label Decca. Zatímco zajištění 
přenosu bude v režii týmu Czech Philharmonic Media, jeho odbavení pro živé 
televizní vysílání bude mít pod kontrolou společnost Mezzo, která za tímto účelem 
k Rudolfinu přistaví i svůj satelitní vůz. 



 

 

      
         

        
          

  
 

 
 

          
            

           
         

         
      

            
         
       
       

           
      

 
 
 

 
 

 
   

 

Kromě tohoto koncertu kanál Mezzo Live HD a samozřejmě i Česká televize, 
s níž Česká filharmonie spolupracuje již dlouhodobě, plánují v roce 2020 
odvysílat i další záznamy z kolekce Czech Philharmonic Media. Diváci se tak 
mohou těšit na koncerty pod taktovkou Semjona Byčkova či Sira Simona Rattla, 
které byly natočeny v minulé sezoně. 

*** 

Mezzo je společnost, která si od roku 1996, kdy vstoupila na trh, vydobyla významné 
postavení na poli televizních přenosů klasické hudby. Od roku 2010 jsou v nabídce 
této společnosti dva samostatné televizní kanály – Mezzo a Mezzo Live HD. Zatímco 
první zmíněný kanál se zaměřuje na představování minulých, současných a 
budoucích interpretačních hvězd klasické hudby a vysílání hudebních dokumentů, 
záznamů koncertů klasické hudby, opery, tance nebo i jazzu, kanál Mezzo Live HD 
přináší především přenosy a záznamy v rozlišení HD z prestižních koncertních pódií, 
operních domů a baletních scén celého světa, mezi něž patří Pařížská opera, 
milánská La Scala, newyorská Metropolitní opera, Berlínská a Pařížská filharmonie, 
vídeňský Musikverein nebo festivaly v Aix-en-Provence, Salzburku nebo Bayreuthu. 
Nově se k nim řadí i Česká filharmonie. Divákům v České republice nabízí Mezzo 
Live HD kabelová televize UPC/Vodafone jako součást svých balíčků TV 
Komfort a TV Komplet. 

Pro více informací prosím kontaktujte: 
Luděk Březina 
PR manager 
tel.: 736 605 620 
e-mail: ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz 
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