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bylo zalo!eno v roce 2002 a slaví tak v leto"ním roce 11 let
své existence. Jeho #leny jsou v sou#asné dob$ skladatelé
Tomá" Pálka, Ond%ej &tochl, Michaela Plachká a Jan Rybá%. 
Konvergence po!ádá ka"doro#n$ se sv%m stejnojmen n%m
souborem, ale i s dal&ími #esk%mi #i zahrani#ními ansámbly,
cyklus koncert' komorní hudby. Zam$!uje se p!itom na to
nejnov$j&í, co u nás i ve sv$t$ v této oblasti vzniká. V rámci
koncertního cyklu uvádí jednak skladby #len' sdru"ení
Konvergence, ale také nová #i málo hraná díla jin%ch autor'.
Podílí se na v%m$nn%ch mezinárodních projektech, které
umo"(ují prezentovat #eskou hudbu v zahrani#í.

v sou#asnosti pat%í k velmi respektovan'm komorním
t$les(m soudobé hudební scény. Ú#inkují v n$m jak "pi#koví
hrá#i, v$t"inou absolventi hudební Akademie, tak samotní
skla datelé. Tato kombinace vytvá!í symbiózu, která v%znamn$
posouvá mo"nosti celého ansámblu vp!ed. Dosud má na svém
kont$ desítky premiér #esk%ch i zahrani#ních autor'. Soubor
krom$ vlastní koncertní !ady vystupuje také na domácích
a zahrani#ních pódiích a festivalech. Mezi nejv$t&í dosavadní
úsp$chy pat!í vystoupení na Mezinárodním festivalu Pra"ské jaro
2009. Ansámbl také n$kolikrát vystoupil na festivalu Pra"ské
premiéry (2008, 2009), Forfest (2002, 2003, 2010), v roce 2009
na festivalu Intersonanzen Postdam, v roce 2012 na festivalu
Wien Modern a na festivalu Opera Schrattenbach v Olomouci.

viola ) Ond%ej &tochl ) um!leck" vedoucí
flétna ) Zuzana Bandúrová
klarinet ) Ji%í Mráz
housle ) Viktor Mazá#ek, Mat$j Vlk, Irena &tochlová
violoncello ) Sebastian Tóth, Helena Velická
kontrabas ) Ond%ej Meleck'
klavír ) Eva Hutyrová, Jan Rybá%
kytara ) Jan Tulá#ek

Kostel sv. Vav%ince
(Koncertní sí( Pra"ského jara)
Hellichova 18, Praha 1-Malá Strana
Za#átek koncert( v 19.30 hodin

pond!lí
15/4/2013 ) SBÍHÁNÍ A SBLI)OVÁNÍ

Koncert k 10. v%ro#í Konvergence
PROGRAM ) Jan Rybá#, Tomá$ Pálka, Ond#ej %tochl, 

Michaela Plachká
ANSÁMBL KONVERGENCE

úter"
23/4/2013 ) AD VITAM

PROGRAM ) Milan Slavick", Tomá$ Pálka, Ond#ej %tochl, 
Mauricio Kagel

ORBIS TRIO

úter"
11/6/2013 ) BUBU-KONVER-REZA-GENCE

PROGRAM ) Michaela Plachká, Steve Reich, Hanu$ Barto&,
Jan Rybá#, Jan Klusák

BUBUREZA !ensk' vokální soubor
ANSÁMBL KONVERGENCE

úter"
1/10/2013 ) SOTTO VOCE

PROGRAM ) Tomá$ Pálka, Pavel Zemek-Novák, Albert Breier,
Ond#ej %tochl, Sofia Gubajdulina

ANSÁMBL KONVERGENCE

úter"
15/10/2013 ) CALL FOR SCORES

PROGRAM ) Edith Canat de Chizy, Rita Ma'ili(nait),
Michaela Plachká, Helmut Lachelmann, 
Jan Rybá#, Karlo Margeti*

ANSÁMBL KONVERGENCE

skladatelské
sdru"ení

konvergence

ansámbl
konvergence

#lenové
ansámblu

konvergence
koncerty

2013



konvergence
znamená ) sbíhání poetik, názorů, vizí

) sbli!ování prostředků, "ánrů, směrů, lidí 

) spolupráci osobností, institucí, hudebníků

konvergence
) uvádí nejnověj"í komorní díla

) sází na skladby mlad'ch česk%ch i zahraničních autorů
) propaguje málo známá díla skladatelů star"í generace

) je zárukou kvalitního nastudování

) vytváří smysluplné a promy&lené dramaturgické celky

) podílí se na mezinárodních projektech

www.konvergence.org

kontakt ) Mgr. Kate!ina Riethofová
Public Relations
tel.: 731 157 383
e-mail: riethofova@konvergence.org


