
Orchestr BERG | dirigent Peter Vrábel 
2023 – 23. sezóna – člověk a svět 
 

DARUJTE ZÁŽITKY SOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝM! 
ABONENTNÍ VSTUPENKY pro inspirativní rok 2023 
 
8 originálních večerů, nejrůznější prostory, světové premiéry i 
ikony současné hudby v premiérách českých 
 
VÝHODNÉ CENY  
abonentka pro jednoho: 8 koncertů za cenu 7 (= 2.450 Kč) 
abonentka pro dva: 8 koncertů za cenu 6 (= 4.200 Kč) 
abonentní vstupenky pro studenty a seniory 65+ 
(pro jednoho 1.400 Kč / pro dva 2.400 Kč) 
 
SPECIÁLNÍ ABONENTSKÉ BONUSY 

• pokud nebudete moci na koncert přijít, vrátíme Vám 50% z ceny 
vstupného nebo získáte poukázku na vstupenku (lze využít  
až 2x za sezónu!) 

• zdarma poukázky na vstupenky pro Vaše přátele  
(jedna k abonentce pro jednoho, dvě k abonentce pro dva) 

• rezervovaná místa (ostatní mají volné sezení) 
 
OBJEDNÁVKY, REZERVACE, INFO 
e-mail: eva@berg.cz, tel.: +420 604 205 937 
 
SLOW | … jiné plynutí času 
pondělí 13. března 2023, Fakulta humanitních studií UK 
Ondřej Štochl   … racek se směje poslední (světová premiéra) 
Hans Abrahamsen  Two Inger Christensen Songs (česká premiéra) 
David Lang   Slow Movement (česká premiéra)  
Pavla Radostová – soprán   
 
SLYŠET 2x | … nová hudba do hloubky 
pondělí 3. dubna 2023, Divadlo Archa 
Clara Iannotta – osobně a v českých premiérách! 
Dead Wasps in the Jam-Jar  
Intent on Resurrection – Spring or Some Such Things 
Jana Kubánková – housle  
 
RE-GENERATOR | … člověk a technologie 
úterý 2. května 2023, Technologické centrum UMPRUM  
Jiří Lukeš  nová skladba s technologií reGenerator (světová premiéra) 
Tristan Murail Liber Fulguralis (česká premiéra) 

NIPPON | … japonské tradice a inspirace 
pondělí 5. června 2023, Studio Hrdinů 
… ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague  
Jonáš Starý nová hudba k němému japonskému filmu (světová premiéra) 
Noriko Baba  Au clair d’un croissant (česká premiéra) 
... další program v jednání 
Akihito Obama – šakuhači 
 
POŘÁD STEJNÝ PŘÍBĚH | … eskymácká pohádka  
pondělí 4. září a úterý 5. září 2023, Divadlo Ponec 
… premiéra hudebně-tanečního představení pro dospělé i děti  
Jana Vörošová – koncept & hudba, Mirka Eliášová – koncept & choreografie  
Jazmína Piktorová, Radim Klásek – tanec  
 
ESPAÑA! | … současná španělská hudba 
pondělí 2. října 2023, DOX+  
Petr Hora   nová skladba (světová premiéra) 
José Manuel López López  Chakra (česká premiéra) 
José Manuel López López  Jenseits... Diesseits (česká premiéra) 
Raquel García-Tomás       Blind Contours no. 1 (česká premiéra) 
Elena Mendoza  Dort, doch, auch, nicht, vielleicht (česká premiéra)  
 
NEVIDITELNÉ SIGNÁLY | … lidská existence a samota 
pondělí 6. listopadu 2023, Divadlo Archa 
Pavel Šabacký    nová skladba pro baryton a ansámbl (světová premiéra) 
Karim Haddad     Ce qui dort dans l'ombre sacrée (česká premiéra) 
Sarah Nemtsov  Communication – lost – found (česká premiéra) 
Martin Smolka    Solitudo (česká premiéra) 
Adam Honzírek – kontrabas, Vojtěch Šembera – baryton  
 
COMMUNICATIO | … hudební svoboda, sdílení a spolupráce 
pondělí 11. prosince 2023, Fakulta humanitních studií UK 
Lucie Páchová / Štěpán Janoušek / Jan Jirucha / Michal Wróblewski 
… čtyři nové skladby s prvky improvizace (světová premiéra) 
Lucie Páchová – zpěv, Štěpán Janoušek, Jan Jirucha – trombón, Michal 
Wróblewski – saxofon  
 

 
     * změny vyhrazeny 

https://brahms.ircam.fr/fr/karim-haddad

