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Donátorská řada PKF – LOBKOWICZ abonmá vstupuje do své
druhé sezony
Donátorská koncertní řada PKF – LOBKOWICZ abonmá, která vznikla v roce
2016 s cílem podpořit umělecké aktivity orchestru PKF – Prague Philharmonia,
vstoupí v pondělí 5. března do svého druhého ročníku. Sezona 2018
s podtitulem „Setkání s příběhy umění“ nabídne opět čtyři večery
v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě, které kombinují hudební zážitek
s možností proniknout hlouběji do bohatství Lobkowiczkých sbírek.
Za rok svého fungování získal projekt sympatie společností i soukromých
dárců, kteří se cestou mecenátu kombinovaného s nákupem abonmá rozhodli
tímto způsobem podpořit orchestr PKF – Prague Philharmonia. Pro ročník
2018 byla v únoru prodána jubilejní stá donátorská abonentní vstupenka.
PKF – LOBKOWICZ abonmá se tak stalo významnou součástí fundraisingového
portfolia PKF – Prague Philharmonia, pro níž je – jako pro orchestr bez stálého
zřizovatele – finanční podpora soukromých donátorů jednou z klíčových
oblastí, kterou soustavně rozvíjí a která dnes tvoří důležitou součást jejího
rozpočtu.
Sezona 2018 představí čtyři výrazné umělecké osobnosti: trumpetistu ruskoizraelského původu a vládce „věčného dechu“ Sergeje Nakarjakova (5. 3.),
mladého maďarského houslistu, držitele prestižní Kossuthovi ceny, Kristófa
Barátiho (9. 4.), šéfdirigenta PKF – Prague Philharmonia Emmanuela
Villauma (12. 9.) a výrazného francouzského hobojistu Jeana-Louise
Capezzaliho (30. 10.). Dramaturgicky se opírá opět především o repertoár
18. a počátku 19. století. Sezona letos například naváže na probíhající

„beethovenovský cyklus“ provedením Beethovenovy Osmé symfonie a uvede
také společný projekt Kristófa Barátiho s PKF – Prague Philharmonia –
kompletní živé provedení skladeb pro housle a orchestr W. A. Mozarta, které
je plánováno v měsíci dubnu v Budapešti.
„PKF – LOBKOWICZ abonmá prezentuje repertoár, ve kterém PKF – Prague
Philharmonia tradičně exceluje a který je pro nás v tomto nádherném
palácovém prostředí oslavou a návratem ke kořenům tohoto orchestru.
Osobní zájem našich podporovatelů a donátorů je pro nás tou nejlepší
zpětnou vazbou,“ říká ředitel PKF – Prague Philharmonia Radim Otépka
a potvrzuje důležitost mecenátu pro úspěšnou práci orchestru.
Projekt je realizován v úzké spolupráci s rodinou Lobkowiczů. „Příběhy umění“,
které jsou nedílnou součástí každého večera, budou opět prezentovat kurátoři
Lobkowiczkých sbírek: Petr Slouka, Lucie Vojtíšková a Soňa Černocká. Letošní
témata představí nejvýznamnější díla Lobkowiczkých sbírek, odkaz W. A.
Mozarta v Lobkowiczkých sbírkách, mj. partituru třetí části úpravy Händelova
Mesiáše, která je jediným původním dochovaným exemplářem této verze na
světě, poklady Lobkowiczké knihovny a zmapuje vývoj hudebního tisku.
Informace o donátorské řadě PKF – LOBKOWICZ abonmá jsou k dispozici
rovněž na www.pkf.cz/lobkowicz

Fotogalerie ke stažení
www.uschovna.cz/zasilka/WAVFPG78SVIRY99L-LTW
Videa:
PKF Lobkowicz abonmá 2018, zve Emmauel Villaume
https://www.youtube.com/watch?v=N-LEfOTa45Q

PKF – LOBKOWICZ abonmá 2018, zve William Lobkowicz
https://www.youtube.com/watch?v=EVa6qGbmG94
Vstupenky online
http://www.pkf.cz/koncerty-a-vstupenky/pkf-lobkowicz-abonma-l/

Mecenáši PKF – LOBKOWICZ abonmá 2018
Julius Pruger, Milan Popilka, Helena Čacká

Ve spolupráci s Lobkowicz Events Management
Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny
Design partner: Modernista

Kontakt Press
Dana Syrová
ředitelka projektu PKF – LOBKOWICZ abonmá
T +420 724 245 372
syrova@pkf.cz

Program PKF – LOBKOWICZ abonmá 2018
PAGANINI TRUBKY SERGEJ NAKARJAKOV
pondělí 5. března 2018, 19.00
Lobkowiczký palác
JOSEPH HAYDN
Symfonie č. 52 c moll Hob.I:52
Koncert pro hoboj a orchestr C dur Hob.VIIg:C1 (úprava pro křídlovku Michail
Nakarjakov)
JEAN-BAPTISTE ARBAN
Variations sur le Carnaval de Venise (úprava pro trubku a orchestr Michail
Nakarjakov)
Sergej Nakarjakov, trubka & křídlovka
Jan Fišer, umělecký vedoucí
____________________________________________________________________________
KRISTÓF BARÁTI SE SVOU "LADY HARMSWORTH"
pondělí 9. dubna 2018, 19.00
Lobkowiczký palác
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Houslový koncert č. 3 G dur KV 216
Rondo C dur KV 373
Rondo B dur KV 269/261a
Houslový koncert č. 5 A dur KV 219
Kristóf Baráti, housle
Jan Fišer, umělecký vedoucí

DIRIGENTSKÉ SÓLO PRO EMMANUELA VILLAUMA
středa 12. září 2018, 19.00
Lobkowiczký palác
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Předehra k opeře Figarova svatba KV 492
JOSEPH HAYDN
Houslový koncert C dur Hob.VIIa:1
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symfonie č. 8 F dur op. 93
Emmanuel Villaume, dirigent
____________________________________________________________________________
HOBOJ D'AMOUR JEANA-LOUISE CAPEZZALIHO
úterý 30. října 2018, 19.00
Lobkowiczký palác
ANTONIO VIVALDI
Koncert pro dva hoboje a orchestr d moll RV 535
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV 314 / K. 271k
FRANZ SCHUBERT
Symfonie č. 5 B dur D 485
Jean-Louis Capezzali, hoboj
Jan Souček, hoboj
Jan Fišer, umělecký vedoucí

www.pkf.cz/lobkowicz

