20. listopadu se uzavře série „Setkání s příběhy umění 2017“ donátorské
řady PKF – LOBKOWICZ abonmá. „Závěrečná fanfára“ v podání Gábora
Boldoczkiho. Speciální host Vica Kerekes.

Výjimečná koncertní řada PKF – LOBKOWICZ abonmá spojující velkorysé
prostředí Lobkowiczkého paláce, poklady Lobkowiczkých sbírek a virtuozitu
orchestru PKF – Prague Philharmonia uzavře 20. listopadu svůj první ročník.
Sólistou večera s podtitulem „Závěrečná fanfára“ bude čerstvý držitel prestižní
ceny ECHO Klassik v kategorii „Instrumentalista roku“, maďarský trumpetový
virtuóz Gábor Boldoczki. Koncert odstartuje čtrnáctidenní evropské turné
Gábora Boldoczkiho a PKF – Prague Philharmonia, v rámci kterého společně
vystoupí hned v několika prestižních koncertních sálech v Německu, Francii a
Maďarsku: Elbphilharmonie v Hamburku, Liederhalle ve Stuttgartu, Alte Oper
Frankfurt, Auditorium de Lyon, Franz Liszt Academy v Budapešti a dalších.
V rámci večera bude pokřtěna první společná nahrávka Gábora Boldoczkiho a
PKF – Prague Philharmonia „Bohemian Rhapsody“ pro společnost Sony
Classical, prezentující hudební bohatství Habsburské monarchie přelomu 17. a
18. století se silným českým akcentem. Speciálním hostem večera a patronkou
nové nahrávky bude herečka Vica Kerekes, která symbolicky spojuje
maďarské, slovenské a české umělecké prostředí. „Bohemian Rhapsody má
švih a je plná emocí a energie. Přeji novému CD Gábora Boldoczkiho a PKF –
Prague Philharmonia mnoho nadšených posluchačů a hodně úspěchů na
společném evropském turné,” uvádí Vica Kerekes ve své zdravici.
Koncert bude tradičně doplněn krátkou hudebně-vědnou přednáškou.
Tentokráte představí Petr Slouka, kurátor Lobkowiczkých sbírek, výběr z děl
vrcholného klasicismu, které jsou součástí lobkowiczkých archivů. Konkrétně
bude řeč o 4. a 5. symfonii Ludwiga van Beethovena, Haydnovu oratoriu

Stvoření, které mimo jiné uvede PKF – Prague Philharmonia 20. ledna
v Rudolfinu, a Mozartově úpravě monumentálního oratoria Mesiáš Georga
Friedricha Händela.
První ročník donátorské řady PKF – LOBKOWICZ abonmá si získal mezi
posluchači mimořádnou popularitu. Již nyní je v prodeji abonmá na rok 2018.
Všichni, kteří již zakoupili či zakoupí abonentní vstupenku 2018, tímto krokem
významně podpoří umělecké plány a fungování orchestru PKF – Prague
Philharmonia. Tělesa, které – byť není napojeno na žádného stálého
zřizovatele – mimořádným způsobem obohacuje kulturní dění v České
republice a je nepřehlédnutelným reprezentantem české kultury v zahraničí.
Donátorské vstupenky na tento koncert jsou k dispozici na:
www.pkf.cz/lobkowicz
Fotografie ke stažení:
https://we.tl/i4snyXMR3T

PKF – LOBKOWICZ abonmá 2017 „Závěrečná fanfára“
20. listopadu 2017 od 19.00
Lobkowiczký palác na Pražském hradě

PROGRAM
Jan Křtitel Jiří Neruda (1707–1780): Koncert pro corno da caccia, smyčce a
basso continuo Es dur (úprava pro trubku Gábor Boldoczki)
František Benda (1709–1786): Symfonie č. 2 G dur
Ján Nepomuk Hummel (1778–1837): Introdukce, téma a variace pro hoboj f
moll op. 102 (úprava pro trubku a křídlovku Soma Dinyés)

Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813): Symfonie g moll op. 17/2
Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro kontrabas a orchestr D dur (úprava pro
křídlovku Gábor Boldoczki)
Gábor Boldoczki – trubka, křídlovka, piccolo
Soma Dinyés – cembalo, umělecký vedoucí
Jan Fišer – umělecký vedoucí
PKF – Prague Philharmonia
Cyklus pořádá PKF – Prague Philharmonia ve spolupráci s rodinou Lobkowiczů.
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