
 
 

 

Koncerty plánované v Muzeu Podblanicka v roce 2023 v zámku ve Vlašimi 
Změna programu vyhrazena. Předprodej: Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek 1, Vlašim           

 

26. 1. čtvrtek v 19 hodin  Doležalovo kvarteto  -  "Il divino Boemo" / "Božský Čech"/ 
 Václav Dvořák, Jan Zrostlík – housle  
 Vojtěch Urban – violoncello, Martin Adamovič – viola 

Smyčcové kvartety Josefa Myslivečka, kterého obdivoval i W. A. Mozart. Koncert tematicky zařazen v době, kdy 
se dostává do kin premiéra českého filmu o Josefu Myslivečkovi - IL BOEMO.  
 

16. 2. čtvrtek v 19 hodin Jitka Čechová – klavír 
Recitál vynikající české klavíristky, která získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je 
vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích i v zámoří. Je členkou Smetanova tria.  
  

16. 3. čtvrtek v 19 hodin MUSICA DOLCE VITA - Jarní poetická rozjímání 
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, 
Zbyňka Šolcová – harfa 

Komponovaný večer plný krásné hudby a poezie. Jako host vystoupí oblíbený herec seriálu Ulice 
a malý harfista Felix Šrámek. 
 

13. 4. čtvrtek v 19 hodin Robin Červinek – baryton 
 Marta Vašková – klavír 

Za klavírního doprovodu zazpívá mladý umělec, zapsaný na Listině mladých umělců NČHF, laureát mnoha 
domácích i zahraničních pěveckých soutěží. Je členem SND v Bratislavě, hostuje v ND Brno a ND v Ostravě. 
    

11. 5. čtvrtek v 19 hod.  Kytarové duo Siempre Nuevo /Matěj Freml, Patrick Vacík/ 

v projektu s názvem 4+2 se smyčcovým kvartetem Epoque Quartet /znám 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. 
 

2. 6. pátek v 19 hodin /muzejní noc/ Shadow quartet 
Štěpán Švestka – violoncello, Marek Švestka – kontrabas 
Jaromír Žižka – akordeon, Ondřej Plhal – housle 

Tato naprosto jedinečná formace hudebníků vznikla ke konci 90.let jako reakce na stávající tvář klasické hudby. 
Záměrem tohoto seskupení je tedy interpretace klasické hudby v netradičních úpravách. V širokém repertoáru 
této kapely nechybí hudba filmová, muzikálová a populární. Asi k největším úspěchům patří zápis do 
Guinessovy knihy rekordů skladby N. Rimského-Korsakova, “Let čmeláka”. 
    
28. 10. sobota v 18 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.  

Koncert konaný u příležitosti Dne Středočeského kraje. 
 

16. 11. čtvrtek v 19 hodin Jakub Junek – housle 
    Martina Včeláková – housle 

Ojedinělý koncert houslového dua. Program: Bach, Leclair, Prokofjev a další. 
 

14. 12. čtvrtek v 19 hodin Adventni koncert – kouzlo sopránu a proslulé árie 

                                                         Tereza Mátlová – soprán, sólistka ND a Opery v Opavě  

a Ensemble Martinů – pražské klavírní kvarteto, které vystoupilo na více jak 1200 koncertech a festivalech 

ve 40 zemích světa a v tuzemsku.   Miroslav Matějka – flétna, Radka Preislerová – housle, 
               Bledar Zajmi – violoncello, Andrea Mottlová – klavír 

 
 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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