
 

 

   
 

     
       

  
      

       
    

 
 

           
      
      

      
        

            
        

          
       

           
      

           
   

 
         

     
        

       
        
            
  

 
         

           
         

           
       

           
          

   
 

Česká filharmonie odjíždí na turné do Německa 
s Jakubem Hrůšou 

Praha (24. února 2020) – Česká filharmonie pod taktovkou hlavního hostujícího 
dirigenta Jakuba Hrůši a s violoncellistkou Sol Gabettou zavítá začátkem 
března do německých měst Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, 
Stuttgart, Friedrichshafen a Freiburg. Koncem dubna se pak po roce vrátí do 
hamburské Labské filharmonie na dvoudenní rezidenci s koncertním 
provedením Janáčkovy opery Káťa Kabanová, kterou předtím třikrát provede 
ve Dvořákově síni Rudolfina. 

„Na turné do Německa jezdíme prakticky každý rok a reakce na naše koncerty jsou 
vždy nesmírně pozitivní. Ani letos to pravděpodobně nebude jiné, zvlášť když 
orchestr povede hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša, který je u našich sousedů 
nejen jako šéf Bamberských symfoniků dobře známý a velmi oblíbený,“ říká 
generální manažer Robert Hanč, jenž v České filharmonii zodpovídá za koncertní 
činnost doma i v zahraničí. „Vždyť jenom v letošní sezoně má za sebou úspěšný 
debut u Vídeňských filharmoniků, s nimiž z českých dirigentů naposledy vystoupil 
Václav Neumann v roce 1991 a před ním pouze Rafael Kubelík, druhé hostování 
v Berlíně, koncerty v Clevelandu, New Yorku, Paříži a Londýně. Aby toho nebylo 
málo, do konce sezony ho vedle našeho orchestru čeká ještě Řím, Chicago a 
Amsterodam, kde v červnu nastuduje Rusalku,“ doplňuje Robert Hanč a uzavírá: 
„A to bylo právě ohlášeno první hostování Jakuba Hrůši v newyorské Metropolitní 
opeře v roce 2021.“ 

Na programu březnového německého turné i prvního koncertu v Labské filharmonii 
bude Dvořákův Violoncellový koncert h moll, Sukovo Fantastické scherzo a 
Janáčkův Taras Bulba. Dvě posledně jmenované skladby zazněly i na lednových 
abonentních koncertech, které sklidily mimořádně pochvalné recenze. Podle Dity 
Hradecké vtiskli filharmonici pod vedením Jakuba Hrůši Fantastickému scherzu 
„mladický drajv a hravou nonšalanci“ a Tarase Bulbu provedli slovy Jindřich Bálka 
„opojným způsobem“. 

Sólistkou Violoncellového koncertu h moll bude v březnu Sol Gabetta, která se 
k České filharmonii vrací již potřetí. První setkání s orchestrem a slavným 
Dvořákovým koncertem proběhlo v roce 2013, zatím poslední před třemi lety 
v Koncertu pro violoncello a orchestr e moll Edwarda Elgara. Ani Jakub Hrůša se 
nesetkává se Sol Gabettou poprvé, nicméně jejich společné provedení Dvořákova 
známého opusu bude mít na německém turné premiéru. V Hamburku se sólového 
partu Violoncellového koncertu h moll zhostí Daniel Müller-Schott, který s Českou 
filharmonií debutoval už v roce 2009. 



 

 

         
          

      
        

          
    

         
      

  
 
 

   
    
      
   
   

 
  
  

 
 
 

 
 

   
 

Druhým vystoupením v rámci dvoudenní rezidence v Labské filharmonie, kam se 
orchestr vrací po debutu se svým šéfdirigentem a hudebním ředitelem Semjonem 
Byčkovem loni v únoru, bude koncertní provedení opery Káťa Kabanová od 
Leoše Janáčka, které naváže na trojici abonentních koncertů v Rudolfinu. Titulní 
role Káti se ujme Kateřina Kněžíková, její osudovou lásku Borise zazpívá Aleš 
Briscein, manžela Tichona Jaroslav Březina, schovanku Varvaru Jarmila 
Balážová, kupce Dikoje Josef Benci, učitele Kudrjáše Martin Šrejma a obávanou 
Kabanichu Eva Urbanová. Spolu s nimi vystoupí i Pražský filharmonický sbor 
pod vedením Lukáše Vasilka. 

3. 3. Frankfurt am Main: Alte Oper 
4. 3. Köln am Rhein: Kölner Philharmonie 
6. 3. Stuttgart: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle 
7. 3. Friedrichshafen: Graf-Zeppelin-Haus 
8. 3. Freiburg: Konzerthaus Freiburg 

20. 4. Hamburg: Elbphilharmonie 
21. 4. Hamburg: Elbphilharmonie 

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