
 
 
 
Koncerty plánované v Muzeu Podblanicka v roce 2022 v zámku ve Vlašimi 

Změna programu vyhrazena. Předprodej: Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek 1, Vlašim           
* Koncerty neuskutečněné a přeložené z minulé sezóny 

 

*20. 1. čtvrtek v 19 hodin Quartetto Telemann     
Vladimír Petr - flétna, David Holý - kytara,  
David Prosek - hoboj, anglický roh, Václav Petr - violoncello  

Díky svému netradičnímu nástrojovému obsazení se komorní soubor velmi rychle začlenil do koncertního života 
nejprve na domácích podiích a poté i v zahraničí. Flétnista a hobojista střídají zobcové flétny a anglický roh, 
kytarista mandoru a violoncellista violu da gamba, což umožňuje interpretovat hudbu všech hudebních stylů 
od renesance až po hudbu současnou, jazzovou i populární. 
 

*17. 2. čtvrtek v 19 hodin Julie Svěcená – housle, Ladislav Horák – akordeon 
Ojedinělý společný recitál mladé úspěšné houslistky a výjimečného hráče na akordeon. 
  

17. 3. čtvrtek v 19 hodin Tadeáš Hoza - baryton, 
Vojtěch Červenka - klavír     

Za klavírního doprovodu zazpívá mladý umělec, zapsaný na Listině mladých umělců NČHF, laureát mnoha 
domácích i zahraničních pěveckých soutěží. V současnosti hostuje v ND Brno, ND Olomouc a NDM Ostrava .    
   

*21. 4. čtvrtek v 19 hodin Kytarové duo Siempre Nuevo /Matěj Freml, Patrick Vacík/ 
v projektu s názvem  4+2 se smyčcovým kvartetem Epoque Quartet, který 

známe i ze StarDance, zahrají nové kompozice od českých skladatelů zkomponovaných pro toto seskupení. 
Skladatelé jako Brunner, Wajsar, Ille a Rak složili skladby, které nabízejí mix mezi hudbou vážnou, 
latinskoamerickou a jazzovou. 

 

27. 5. pátek v 19 hodin /muzejní noc/ Hlasy tří světů - Victoria Ensemble a Teatro Comico 
 l'Amfiparnaso - Madrigalová komedie z renesančních Benátek. 

Hlasy tří světů je název nového koncertního cyklu a festivalu vokální hudby na pomezí tří krajů, pořádaného 
souborem Victoria Ensemble.   
      

13. 10. čtvrtek v 19 hodin Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové 
3 pěvce, kteří budou známí po skončení soutěže, doprovodí slovem  
i zpěvem Jakub Pustina – tenor a Marta Vašková – klavír.  

V loňském roce zazpívali pěvci z Korey a Ruska. Bylo to nádherné, ostatně jako vždy, nenechte si ujít! 
 

24. 11. čtvrtek v 19 hodin Adam Klánský – violoncello 
    Marie Šumníková – klavír 
Adam Klánský již v šesti letech získal 2.cenu v soutěži Prague Junior Note a od té doby se stal laureátem mnoha 
národních i mezinárodních soutěží. Je zapsán na Listině mladých umělců NČHF. Na klavír ho doprovodí mladá 
fenomenální česká klavíristka a též vítězka a laureátka mnoha českých i zahraničních soutěží.   
 

15. 12. čtvrtek v 19 hodin Markéta Fassati a hosté.  
Sopranistka Markéta Fassati / roz. Mátlová/je laureátka několika mezinárodních soutěží, její neobyčejně 
rozsáhlý repertoár obsahuje pestrou škálu stylů od baroka přes romantismus, písňovou tvorbu až po 
operní árie. Úspěšně se věnuje i jiným žánrům, jako je filmová hudba, jazz a swing a také moderování.  
Je zakladatelkou projektů Fassati Art Festival Prague a Kostelní slavnosti.  
Přijměte pozvání na její vánoční koncert a zakončete s námi slavnostně letošní sezónu.  
 

28. 10. pátek v 18 hodin  Vickor Stocker – akordeon, Kateřina Ševidová – zpěv,  
Zdeněk Kopecký – el.piano, saxofon,   

Koncert konaný u příležitosti Dne Středočeského kraje. 
 
Koncerty podporuje Nadace Český hudební fond. 

 MUZEUM PODBLANICKA, příspěvková organizace 

 Zámek 1, 258 01 Vlašim 

 Telefon: 317 842 927, 739 203 302 

E-mail: koncerty@muzeumpodblanicka.cz,  

info@muzeumpodblanicka.cz Web: www.muzeumpodblanicka.cz 
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