
 
pondělí 13. června 2022 
20:00 
Savarin – jízdárna 
 
UNIVERSUM 
 
Soňa Vetchá – Odlesky nebeských hvězd (světová premiéra) 
Lucas Fagin – Soyuz 237 (česká premiéra) 
Matouš Hejl – Kaleidoscope 
 
Peter Vrábel – dirigent 
 
Orchestr BERG 
Jana Kubánková, Kateřina Klimánková, Martina Müllerová – housle; Kateřina Lískovcová, 
Vanda Kubíková – viola; Helena Velická, Jan Pech – violoncello; Tomáš Novák – kontrabas, 
Tomáš Mika – banjo, Jana Jarkovská – flétna, Tereza Podsedníková – klarinet, Barbora 
Šimůnková – horna, Martin Levický – syntezátory, Aneta Pávková – harfa, Oleg Sokolov, 
Radek Doležal – bicí nástroje 
 
Jiří Lukeš – elektronika a technická podpora, Michal Hodan – zvukový design 
Jan Komárek – light design 
___________________________________________________________________________________________ 
 
19:00 – Jan Spratek / vesmír a my (bonus ke vstupence na koncert) 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Soňa Vetchá (*1992) vystudovala na brněnské konzervatoři vedle 
klavíru také skladbu u Pavla Zemka-Nováka. Ve studiu kompozice 
pokračovala na Akademii múzických umění v Praze (Ivan Kurz), kde 
v současnosti působí jako doktorandka a pod vedením Slavomíra 
Hořínky a Zdeňka Otčenáška zkoumá vliv sluchových iluzí na 
kompoziční proces. S tímto tématem a dopadem psychoakustických 
jevů na proměnlivé subjektivní vnímání posluchače pracuje ve většině 
svých děl z poslední doby. Získala několik ocenění v soutěži Generace a 

v rámci Ivan Juritz Prize pro doktorandy nebo cenu OSA (Nejúspěšnější autorka vážné hudby 
do 30 let, 2021). Nové skladby vytvořila mj. na objednávku festivalů MusicOlomouc 2021 
nebo Contempuls 2021. Její hudba také pravidelně zní na koncertech skladatelského 
sdružení Konvergence, jehož je členkou, i v zahraničí (Slovensko, Švédsko, Belgie, Itálie, USA, 
Portugalsko, Německo, Rakousku, Hongkong ad.). 
www.sonavetcha.com 
 

Hvězdy jsou od nás vzdáleny spousty světelných let, díváme-li se na ně, vždy vidíme jejich 
obraz z minulosti, pohled na nebe lze tedy vnímat jako bránu do minulosti. Skladba Odlesky 
nebeských hvězd je inspirována noční oblohou plnou světélkujících, různě pulzujících a 
blikajících hvězd. Snažila jsem se reflektovat pocity při pohledu na záblesky a mihotání 
obrovské hvězdné sítě, jejímž plátnem je tajemně tmavá modř, která může budit dojem 
neznáma nebo třeba i nekonečna. Při pohledu na hvězdy jsem si vytvářela své vlastní 
asociace, jejich specifické světélkování mi něco hezkého připomínalo. (Soňa Vetchá) 

http://www.sonavetcha.com/


Lucas Fagin (*1980) je argentinský skladatel, kytarista a hráč na 
klávesové nástroje, který střídavě žije v Paříži a Buenos Aires. Pochází 
z neklasického hudebního světa, v roce 2003 přesídlil z Buenos Aires 
do Paříže, kde vystudoval na konzervatoři skladbu (prof. Marco Stroppa, 
Stefano Gervasoni a Luis Naón). Zvuk pro něj představuje tvárný 
materiál – rád kombinuje hudební nástroje nebo syntezátory se zvuky 
obyčejných předmětů, a tak vytváří nové abstraktní zvukové světy. 
Často využívá prvky pocházející z oblasti rocku i jazzové improvizace. 

Názvy jeho skladeb prozrazují neobyčejný zájem o vesmír – Cometas, Galaxia Espiral 
(prostorové kompozice, obě 2005), Entre Mundos (Mezi světy – pro orchestr, 2006), Space 
Junk (prostorová kompozice, 2015) a mnoho dalších, včetně dnes uváděné skladby Soyuz 
237. Vytvořil nové skladby na objednávku Ensemble intercontemporain, Radio France, 
Teatro Colón, festivalů jako Ars Musica nebo Présences a mnoha dalších. Získal řadu cen ze 
skladatelských soutěží (mj. UNESCO International Rostrum 2010) i prestižní tvůrčí rezidenci 
Francouzské akademie (Casa de Velázquez v Madridu, 2016‒2017). V roce 2009 se stal 
jedním ze zakladatelů Babelscores, online knihovny a nakladatelství současné hudby. 
www.babelscores.com/LucasFagin 
 

Soyuz 237 … pro šest až sedm pasažérů 
Když jsem studoval na pařížské konzervatoři, pracoval jsem vždycky ve třídě 237. Byly tam 
dva klavíry, jeden naladěný o čtvrttón níž, abychom si mohli zkoušet mikrotonální barvy. 
Byla to pro mne opravdu důležitá místnost a tato skladba je vzpomínkou na ni – šlo o jakousi 
laboratoř i kajutu, v níž jsem zažil intenzivní hudební výpravy a mnoho dalšího. Až později 
jsem zjistil, že 237 je také číslo prokleté místnosti v Kubrickově filmu The Shining. Ve skladbě 
je použit dvouoktávový syntezátor Moog Sub Phatty, jehož zvuk se vrací k nahrávkám kapel 
Return to Forever, Pink Floyd a Yes ze 70. let. (Lucas Fagin) 
 

Skladbu objednal francouzský veřejnoprávní rozhlas Radio France pro svůj festival současné 
hudby Présences, 16. února 2020 ji v Paříži premiéroval Ensemble Multilatérale. 

 
Tvorba Matouše Hejla (*1989) zasahuje do oblasti vážné i 
experimentální hudby, divadla, filmu, radioartu nebo zvukové instalace. 
Skladbu studoval na Královské akademii ve Stockholmu a na Akademii 
múzických umění v Praze. V roce 2018 se stal finalistou skladatelské 
soutěže České filharmonie, která poté uvedla jeho skladbu Crossings. 
Za hudbu pro filmy Ztraceni v Mnichově a Staříci byl nominován na 
Českého lva. S divadelním spolkem JEDL na jaře tohoto roku připravil 
představení Opera Ibsen / Přízraky. Pro Orchestr BERG vytvořil od roku 

2016 již pět skladeb, mimo jiné Kaleidoscope, který získal cenu Trochu nižší C4, nebo 
celovečerní imerzivní prostorovou kompozici Prolínám, stmívám. 
 

První verze skladby Kaleidoscope vznikla v roce 2015 jako má absolventská kompozice, už 
ale s vědomím toho, že ji provede Orchestr BERG. Pro premiérové uvedení 
jsem skladbu přepracoval, 16. října 2017 ji pak Orchestr BERG představil v dnes již neexistující 
budově holešovické Továrny v Dělnické ulici blízko Libeňského mostu. Skladba volně zrcadlí 
strukturu stejnojmenné povídky Raye Bradburyho, která mne inspirovala. Zde její úvod: 
 

První náraz prorazil bok rakety obrovským otvírákem na konzervy. Muži byli vyvrženi do 
vesmíru jako hrst mrskajících se rybek. Rozprskli se do temného moře a jejich vesmírná loď 
letěla jako roj meteorů v milionech úlomků dál za ztraceným sluncem. 
„Barkley! Barkley, kde jsi?“ 
Hlasy zněly jako volání ztracených dětí ve studené noci. 
[…] 
Padali. Padali jako kamínky do studny. Rozprášili se jako kuželky po gigantickém úderu. 
Místo mužů zůstaly jen hlasy, nejrůznější hlasy zbavené těla a bolestně vzrušené, rozličně 
zbarvené hrůzou a rezignací. 
„Vzdalujeme se od sebe!“ 
 

překlad: Jarmila Emmerová 

http://www.babelscores.com/LucasFagin


Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 
1995 založil Orchestr BERG a určil jeho hudební směřování – díky němu 
je dnes tento orchestr oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. 
století a hudby soudobé. Spolupracuje se soudobou českou 
skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající 
umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona Kleina. Za svoji 
práci s Orchestrem BERG získal v roce 2010 od České hudební rady / 
UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby. 

 
Orchestr BERG je špičkové české těleso, které již řadu let přináší svěží 
vítr na českou hudební scénu – uvádí inovativní a zároveň divácky 
atraktivní projekty kombinující současnou hudbu s tancem, filmem, 
divadlem, projekcemi apod. Je průkopníkem uvádění současné hudby 
mimo tradiční sály – od roku 2005 vystoupil v celé řadě industriálních 
objektů i v rozestavěné stanici pražského metra. Jednou 
z nejvýznamnějších aktivit orchestru je podpora českých skladatelů 
především mladé generace. Za dobu své existence objednal a ve 

světové premiéře uvedl více než dvě stovky nových děl. V českých premiérách také 
představuje tvorbu těch nejvýznamnějších zahraničních skladatelů, mimo jiné i hudební 
divadlo Schwarz auf Weiss Heinera Goebbelse, hudebně filmový kus Up-close Michela van 
der Aa, unikátní celovečerní kompozici In vain Georga Friedricha Haase nebo legendární dílo 
Györgye Ligetiho Poème symphonique pro 100 metronomů. Orchestr BERG uvedl celou řadu 
vlastních originálních projektů, například ve spolupráci s tanečníky 420PEOPLE, režisérkou 
Petrou Tejnorovou, choreografkou Mirkou Eliášovou nebo režisérským duem SKUTR. 
Spolupracuje s nejvýznamnějšími českými kulturními organizacemi, mezi nimiž jsou 
například Centrum současného umění DOX, Divadlo Archa, Národní divadlo, festivaly Struny 
podzimu, Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové ad. Věnuje se také edukativním 
aktivitám pro všechny věkové kategorie. V roce 2020 měl oslavit 20. sezónu. Je čerstvým 
držitelem prestižní ceny Prix Italia 2021 za projekt Hudba k siréně. 
www.berg.cz 
 
 
SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ AKCI LETOŠNÍ SEZÓNY PO PRÁZDNINÁCH! 

 
Spitfire Company – Orchestr BERG – Divadlo Komedie 
uvádí 
 
TAK TIŠE AŽ | ... intimní hudební monodrama 
 
pondělí 5. září + úterý 6. září 2022 | premiéry 
středa 7. září + čtvrtek 8. září 2022 | reprízy 
pondělí 10. října + úterý 11. října 2022 | reprízy 

 
„Sněží. / Už léta nesněžilo. / Být vločkou… / a nebýt, / nemít tělo.“ 
Hudební inscenace o ženě, která se rozhodla veřejně vypovědět vše, co se jí stalo ve chvíli, 
kdy se z dítěte proměňovala v dívku. Dětství by mělo být nedotknutelné. Plné imaginace, 
čistoty, lásky a hravosti. Někdy však dojde k události, která člověka navždy poznamená. 
 

hudba: Slavomír Hořínka 
režie: Petr Boháč a Miřenka Čechová 
libreto: Jana Šrámková 
scéna a kostýmy: Lucia Škandíková 
light design: Jiří Šmirk 
dirigent: Peter Vrábel 
účinkují: Markéta Cukrová, Sarah Alon / Tereza Šlosárková, Martin Dvořák, Martin Talaga 
Orchestr BERG 
 
 

http://www.berg.cz/


MIMOŘÁDNÉ KONCERTY – MIMO SEZÓNU 
 

THE TIGER LILLIES & ORCHESTR BERG – BOHEMIAN NIGHTS 
pátek 24. června 2022 ve 20h | Divadlo Archa  
sobota 25. června 2022 ve 20h | Divadlo Archa 
 

Hudba britské kapely The Tiger Lillies v aranžích 
Michala Nejtka, jednoho z „bergovských“ skladatelů. 
Autor písní a zpěvák Martyn Jacques se tematicky vrací 
do divokých devadesátých let, kdy Praha byla prvním 
zahraničním cílem dnes slavné formace. Nostalgie, 
ironie a drsný humor patří k základním znakům jejich 
hudebního stylu dodnes. Tento projekt vznikl díky 
Divadlu Archa a z více než rok trvající spolupráce 
Martyna Jacquese a Michala Nejtka. Premiéru měl 
v roce 2018 a ze záznamu živého koncertu vzniklo 

kritikou ceněné album Devil’s Fairground. Po řadě covidových přeložení se plánované 
koncerty konečně uskuteční na začátku léta! 
 
 

A NĚCO NAVÍC! 
Chcete s námi být intenzivněji? 
Nebo nám prostě jen dát dárek? 
Staňte se členy KLUBERGu! 
Získáte báječný pocit, že přispíváte ke vzniku nových skladeb! Díky Vám 
se Orchestr BERG stane také o něco méně závislý na veřejných zdrojích. 
A navíc Vás pozveme například na letní klubové akce, kde se potkáte se 
skladateli i hudebníky! 

 

Roční členství vyjde na 1 476 Kč, pro dva je to 2 808 Kč. Nebo nám můžete každý měsíc 
posílat 123 Kč / 234 Kč. 
 

ZAJÍMAVOST 
Víte, že i kdybychom vyprodali sál jen vstupenkami za plnou cenu, činí příspěvek z grantů a 
dotací na každou z nich obvykle 700‒800 Kč? 

 

přípitek členům KLUBERG po představení M IS FOR... 
Eva Kesslová (Orchestr BERG), choreograf Jiří Kylián a patronka KLUBERGu Soňa Červená 
 
FANDÍTE NÁM? STAŇTE SE ČLENY KLUBERGu! 
 

Chcete podpořit jedinečné projekty z oblasti nového umění? 
Zajímá Vás, co se v BERGu chystá, a chcete u toho být jako první? 
PŘIDEJTE SE! 
 

Patronkou KLUBERGu je paní Soňa Červená, herečka a zpěvačka. 
Měsíční členský příspěvek: 123 Kč (jednotlivec) / 234 Kč (ve dvou) 
ČLENOVÉ KLUBERGU VZKAZUJÍ 
„Jste úžasní, jak se neustále zdokonalujete a vymýšlíte nové a nové nápady!!! Gratuluji, 
obdivuji a držím palce:-)!!!!!“ Martina B. 
„Držím palce do další činnosti, obdivuji koncepci a koncerty se mi moc líbí.“ Jana M. 
 



DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU! 
 

Více informací: www.kluberg.cz 
Obrátit se můžete také na Evu Kesslovou – T: 604 205 937, E: kluberg@berg.cz 
 
DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ! 
  
DÁRCI: Věra Babišová, Martina Bahbouhová, Radvan Bahbouh, Jarmila a Pavel Baudišovi, 
Soňa Červená, Jan a Zora Činčerovi, Petr Doležal, Světlana Jägerová, Ondřej Jäger, Jakub 
Koutník, Tibor Lopušan, PGK, Kristián Suda, Tomáš Svatoň, Eva a Ivan Špirkovi, Helena a 
Martin Vágnerovi 
 

KLUBERG (klub dárců Orchestru BERG) 
Martina & Radvan Bahbouhovi, Eva Bendová, Petr Beneš, Šimon Caban, Soňa Červená, 
Nevelina Dodovová, Hana Dvořáková, Václav Eis, Petr Foltánek, Běla Hátlová, Anna a Petr 
Hejlovi, Lucie Chrápavá, Pavel Keller, Drahoslava Krnáčová, Rudolf Kryl, Jiří Kubíček (ve 
dvou), Rudolf Leška (ve dvou), Jana Lukešová, Jana Macharáčková, Jiří Malíř, Jana Maříková, 
Alena Miltová, Mahulena Nešlehová, Jáchym Novotný, Iva Riley, Ivan Studený, Kristián Suda, 
Kateřina Svatoňová, Ing. Tomáš Svatoň, Ondřej Svoboda, Šárka Svobodová, Vladimíra 
Šefranka, Tomáš Šenberger, Eva & Ivan Špirkovi, Milan Štěrba, Danilo Tuzar, Yvona 
Vágnerová, Vladislava & Martin Valchářovi, Jan Vít, Petr Vlasák, Dušan Vymětal, Zuzana 
Zubercová a jeden anonymní člen 
 

ANDĚLÉ (dobrovolníci) 
Věra Babišová, Radvan Bahbouh, Eva a Tonda Blomannovi, Jan Brázda, AK Anna Císařová & 
Peter Babiš, Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel Dvořák, Rut Fialová, Ondřej Holas, Pavel 
Hons, Veronika Jaklová, Aleš Janíček, Tomáš Jindříšek, Jitka Kloučková, Adam Kneblík, Šimon 
Kočí, Ivana Kolářová, Johana Kratochvílová, Petr Kubík, Maja Madárová, Daniel Mikolášek, 
Alena Miltová, Martin Pavala, Michal Pečeňa, Kateřina Plevová, Eva Ridenourová, Michael 
Romanovský, Michaela a Howard Sidenberg, Petr Somol, Jonáš Starý, Barbora Šlosárková, 
Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan Trojan, Pavel Trojan Jr., Šimon Urban, Michaela Volfová a David 
Zábranský ... 
 
PODPOŘILI 
Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Praha 1, Partnerství OSA 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
KlasikaPlus, Český rozhlas, HISvoice, Harmonie 
 
Děkujeme kreativní agentuře Brainz.cz za vizuální styl. 
 
texty: Eva Kesslová 
korektura: PhDr. Alena Miltová 
fotografie: Jakub Kajbin (Vetchá), Valeria Fiorini (Fagin), Tomáš Vodňanský (Hejl), Karel 
Šuster (Vrábel), Pavel Hejný (BERG), Patrik Borecký (Tak tiše až), Andrey Kezzin (The Tiger 
Lillies) 
 

http://www.kluberg.cz/#_blank

