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FOK oslaví 450. narozeniny Monteverdiho se špičkovým souborem Huelgas 
 
V rámci cyklu FOK Stará hudba vystoupí v Praze světoznámý belgický vokální soubor 
Huelgas Ensemble, který se zaměřuje především na středověkou a renesanční polyfonii. 
Tentokrát zazní i hudba Claudia Monteverdiho, a to u příležitosti 450. výročí jeho narození. 
Kontrastem k jeho dílu budou skladby starších skladatelů, mezi nimi také Philippe de 
Monte. Toho Huelgas zařadil do repertoáru speciálně pro pražské publikum, neboť 
skladatel zde působil na dvoře Rudolfa II. Koncert se uskuteční 10. října 2017 v kostele sv. 
Šimona a Judy, a před ním bude na témže místě od 18,15 hodin možnost setkat se s 
umělci. 
 
Huelgas Ensemble působí pod vedením Paula van Nevela na světové scéně staré hudby již 
více než čtyřicet let a od samých začátků sklízí úspěchy, a to nejen díky brilantnímu 
provedení skladeb s důrazem na dobovou interpretaci a stoprocentně spolehlivou intonaci, 
ale také za cenné znovuobjevování děl, která by jinak zapadla v archivech. Mimochodem 
členem ansámblu je také vynikající český zpěvák Vojtěch Semerád, který uvedl: „Jsem rád, že 
mohu vystoupit s Huelgas Ensemble právě v Praze a být součástí tak skvělého ansámblu. 
Každé vystoupení je pro mě zážitkem a věřím, že tomu bude tak i pro domácí publikum.“ 
Koncerty tohoto souboru charakterizuje dechberoucí splývání interpretů s hudbou, které 
umožňuje jejich hluboký vhled do estetiky středověku a renesance. Porozumění původním 
konceptům děl navíc dovoluje interpretům přinášet citlivé inovace a přistupovat ke staré 
hudbě jako k živému materiálu. Proto je také Huelgas považován za špičku ve svém oboru. 
 
Tímto koncertem končí možnost zakoupení abonmá na cyklus Stará hudba (SH), ve kterém 
se dále můžete těšit na loutnový večer s Evangelinou Mascardi, na českou premiéru oratoria 
Svatý Mikuláš z Bari v podání Martiny Jankové, večer s violami da gamba a mnoho dalších 
skvělých zážitků. 
 
Slovo dramaturga Martina Rudovského 
Průzračné hlasy členů belgického vokálního ansámblu Huelgas se proplétají jako jemná 
vlákna pavučinky polyfonie a bezezbytku tak naplňují výrok neznámého autora, že hudba je 
jen ozdobou ticha. Z ticha vyrůstá a do ticha se opět ztrácí. Pomíjivá a přesto 
nezapomenutelná. Neustálý dialog a přitom vždy v harmonickém souzvuku. Světoznámý 
ansámbl, který se specializuje na středověkou a renesanční hudbu, se do naší řady Stará 
hudba vrací po deseti letech. Mistrovské Monteverdiho dílo Messa da Cappella však v Praze 
provede poprvé. Umělecký vedoucí ansámblu Paul van Nevel postavil vedle Monteverdiho 
tradičně zpracované mše díla několika jeho progresivních předchůdců a vytvořil tak 
fascinující kontrast dvou kompozičních světů. 
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Kostel sv. Šimona a Judy  
 
HUELGAS ENSEMBLE & MONTEVERDI 
 
CLAUDIO MONTEVERDI Messa da Cappella 
PHILIPPE DE MONTE Solingo in selve, Fui preso 
NICOLA VINCENTINO Laura che ‘l verde lauro 
CESARE TUDINO D’ATRI Amor i’ho molti e molt’ anni pianto 
GIACHES DE WERT Mia benigna fortuna 
LUCA MARENZIO Solo e pensoso 
 
HUELGAS ENSEMBLE 
Paul van NEVEL | umělecký vedoucí 
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI 10. 10. 2017 18.15 hod. 
 
Zajímavé odkazy: 
Více o Huelgas ensemble: 
http://www.huelgasensemble.be 
 
Událost na Facebooku 
http://bit.ly/2wRNtIa 
 
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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