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Štefan Margita zazpívá s Pražskými symfoniky pro UNICEF 
 
Na stříbrnou adventní neděli 17. 12. 2017 si připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 
koncert pro UNICEF. Od 19,30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu bude znít lahodný 
tenor Štefana Margity, v duetech ozdobený sopránem Andrey Dankové. Zpívat budou 
vybrané slavné árie z oper Pucciniho, Gershwina, Čajkovského a dalších autorů. Na 
programu nebudou chybět ani česká jména jako Antonín Dvořák a Leoš Janáček, jehož dílu 
se Štefan Margita rád věnuje. 
 
K dlouhým adventním večerům patří klidné rozjímání, vztahování se k sobě, k druhým lidem i 
k dění ve světě. Dva lidské hlasy, které dokáží rozechvět i to nejsmutnější srdce, zazpívají ve 
znamení naděje, jejíž světélko věnují těm, kteří ji potřebují nejvíce – dětem v krizových 
situacích. Veškerá činnost organizace UNICEF je konána s vědomím, že péče o děti a jejich 
zdravý vývoj jsou základní podmínkou rozvoje lidstva. „Jsme přesvědčeni, že společně 
můžeme přispět k šíření lidskosti,“ stojí v jejím poslání. Hřejivý pocit z činnosti organizace 
UNICEF doplní prvotřídní hudební zážitek a krásná architektura Obecního domu. 
 
Slovo dramaturga Martina Rudovského 
Světoběžník Štefan Margita je již pravidelným hostem ve Smetanově síni. A je třeba si toho 
považovat, neboť pravidelným hostem je také v Paříži, Londýně, Turíně, Chicagu, San 
Franciscu a New Yorku. Tam všude se věnuje rolím z oper Wagnerových, Musorgského či 
Bergových, ale především Janáčkových. Jeho hudba rovněž zazní na mimořádném adventním 
koncertě s orchestrem FOK. Nebude také chybět host a partner do duetů, přesněji řečeno 
partnerka. Bude jí výtečná slovenská sopranistka Andrea Danková, působící zejména na 
předních scénách italských. 
 
ŠTEFAN MARGITA PRO UNICEF 
17. 12. 2017, neděle, 19.30 hod. 
Smetanova síň, Obecní dům 
 
CARL MARIA VON WEBER 
ANTONÍN DVOŘÁK 
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV 
GIACCOMO PUCCINI 
RICHARD WAGNER 
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ 
LEOŠ JANÁČEK 
GIUSEPPE VERDI 
FRANCESCO CILEA 
GEORGE GERSHWIN 
PIETRO MASCAGNI 
 
Štefan MARGITA | tenor 
Andrea DANKOVÁ | soprán 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK 
Marek ŠTILEC | dirigent 
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Zajímavé odkazy: 
 
Událost na Facebooku: 
https://www.facebook.com/events/1480287818756720/ 
 
Vstupenky v benefičním prodeji e-shopu UNICEF: 
https://www.unicef.cz/aktualne/akce/124318-stefan-margita-pro-unicef 
 
 
Novinářský servis a bližší informace:  
Ing. Tereza Palasová 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, e-mail: t.palasova@fok.cz, tel: +420 222 002 420, 
mobil: +420 722 207 943 
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