Milí pﬁíznivci klasické hudby,
podpora mlad˘ch nadûjn˘ch hudebníkÛ, o jejichÏ dal‰í rozvoj se stará ná‰ pﬁední houslov˘ virtuos Václav
Hudeãek, je na‰í tradiãní a velmi milou aktivitou. Jejich nev‰ední talent a úctyhodné nasazení v kombinaci
se zku‰enostmi, pﬁíkladnou péãí a ‰armem Václava Hudeãka jsou zárukou mimoﬁádného umûleckého
záÏitku pro publikum a pﬁíslibem nové generace umûlcÛ mezinárodního vûhlasu.
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Kultura je du‰í národa a Václav Hudeãek jí sv˘m umûním a pedagogickou ãinností dává tu
neju‰lechtilej‰í podobu. S uznáním toto úsilí podporujeme a máme radost z úspûchÛ jeho svûﬁencÛ.
Ing. Andreas Kaulfuss, M.B.A,
generální ﬁeditel Euromedia Group

JiÏ devût let na‰e firmy podporují úsilí mlad˘ch houslistÛ na letních kurzech Václava Hudeãka.
Sledujeme jejich nelehkou cestu na koncertní pódia a dojímá nás jejich obrovské pracovní nasazení
a oddan˘ vztah ke krásné hudbû. Pﬁipíjím na‰ím skvûl˘m pivem na zdar leto‰ního turné
a posluchaãÛm pﬁeji krásné záÏitky pﬁi poslechu koncertÛ.
Ing. Jiﬁí Fusek
spolumajitel a generální ﬁeditel pivovaru âerná Hora

Nejnovûj‰í CD Václava Hudeãka
obsahuje úchvatné skladby italsk˘ch
barokních mistrÛ Vivaldiho, Corelliho
a Loccatelliho v podání skvûlého
orchestru Barocco sempre giovane
s vybran˘mi nejlep‰ími úãastníky
Hudeãkovy luhaãovické Akademie
Petrem Matûjákem, Janem Mráãkem
a Jakubem Junkem.
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VÁCLAV HUDEâEK,
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
SPOLUÚâINKUJE JAKUB JUNEK

Václav Hudeãek
Zahájil svoji pﬁíkladnû strmou cestu mezi ãeskou a mezinárodní interpretaãní elitu v ‰edesát˘ch letech. JiÏ ve vûku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Lond˘nû s Royal Philharmonic Orchestra. O den pozdûji ho sly‰el legendární David Oistrach, pﬁedpovûdûl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 aÏ
do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl Ïákem tohoto velkého Mistra.
Od svého lond˘nského debutu vystupoval po celém svûtû na nejprestiÏnûj‰ích podiích (Carnegie Hall, Royal Festival
Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlep‰ími svûtov˘mi orchestry (Berliner Philharmoniker,
Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a dal‰í) jakoÏ i na svûtov˘ch festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dal‰ích velikánÛ ruské houslové ‰koly se stále hlásí. A tak cílevûdomû spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana
a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy Supraphon.
Hudeãkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervnû tvoﬁen˘m a emocionálnû bohat˘m tónem a s radostí, kterou dovede nezamûniteln˘m zpÛsobem pﬁená‰et do publika okouzluje obecenstvo bez rozdílu vûku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále
nejúspû‰nûj‰í produkcí v âeské republice a interpret za ni obdrÏel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. RovnûÏ za dal‰í svoje nahrávky obdrÏel interpret zlaté desky.
Václav Hudeãek se nevûnuje jen kompozicím star˘ch mistrÛ, ale roz‰iﬁuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáãek, Prokofjev) a skladby soudob˘ch ãesk˘ch autorÛ (Kymliãka, Fi‰er, Mácha).
Systematicky se stará o pomoc nastupující ãeské interpretaãní generace a to jak kaÏdoroãním poﬁádáním letních houslov˘ch kurzÛ v Luhaãovicích, tak pﬁedstavováním tûch nejlep‰ích jako hostÛ na sv˘ch koncertech v rámci tradiãních vánoãních turné nebo na Hudeãkem poﬁádan˘ch Svátcích hudby v Praze. V roce 2007 udûlil prezident republiky Václav
Klaus V. Hudeãkovi vysoké státní vyznamenání ”Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umûní“.

O souboru Barocco sempre giovane
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je
komorní soubor sloÏen˘ ze ‰piãkov˘ch mlad˘ch profesionálních hudebníkÛ. Byl zaloÏen v roce 2004 v Pardubicích
violoncellistou Josefem Kreãmerem.
Tento, dnes jiÏ renomovan˘ komorní soubor, má za
sebou celou ﬁadu v˘znamn˘ch koncertÛ, nahrává na CD,
vystupuje v televizi a pravidelnû spolupracuje s âesk˘m
rozhlasem.
Mladí interpreti se vûnují pﬁedev‰ím hudbû mistrÛ evropského baroka, klasicismu a téÏ hudbû soudob˘ch autorÛ.
KaÏd˘ ãlen BSG je nejen komorním hráãem, ale vystupuje
na pódiích téÏ jako sólista v nûkterém z mnoha instrumentálních koncertÛ, které má soubor v repertoáru.
Barocco sempre giovane spolupracuje s v˘znamn˘mi
sólisty i s celou ﬁadou vynikajících mlad˘ch interpretÛ - zpravidla vítûzÛ v˘znamn˘ch mezinárodních interpretaãních soutûÏí.
V‰ichni houslisté – ãlenové BSG se v minulosti s úspûchem zúãastnili Hudeãkov˘ch letmích houslov˘ch kurzÛ v Luhaãovicích.

Jakub Junek
V ‰esti letech získal základy hry na housle od svého dûdeãka Václava Junka, dlouholetého prvního trumpetisty âeské
filharmonie. Pokraãoval v Hudební ‰kole hl.m.Prahy u Hany Metelkové, po dal‰í 4 roky na ZU· Dunická u Harbi Shabu.
V roce 1999 byl pﬁijat na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zamûﬁením, zde hrál pod vedením Jiﬁího Nováka.
V souãasné dobû je studentem PraÏské konzervatoﬁe ve tﬁídû Pavla Kudeláska a zároveÀ studentem prvního roãníku Hudební fakulty AMU u Bohuslava Matou‰ka. Kromû
sólové hry se pomûrnû intenzivnû vûnuje i hﬁe orchestrální a komorní. âasto se úãastní
hudebních kurzÛ v âechách i zahraniãí (Hudeãkovy kurzy v Luhaãovicích (2008 vítûz), hudební kurzy v Bechyni (Pavel Kudelásek), Meadowmount School of Music ve Spojen˘ch
státech americk˘ch u profesora univerzity v Michiganu Charlese Avshariana, komorní kurzy Pro Corda ve Velké Británii (Wihan kvartet). Získal absolutní vítûzství na soutûÏi Josefa
Muziky v Nové Pace, 2. místo na Prague Junior Note (2000), roku 2005 se stal vítûzem
své kategorie na soutûÏi konzervatoﬁí âeské republiky v Teplicích. Následovala 3. cena
na Kocianovû Houslové SoutûÏi v Ústí n.. Orlicí. S kolegou Ivanem Vokáãem se stali absolutními vítûzi (nositely ceny Heleny Karáskové) 40. roãníku mezinárodní rozhlasové
soutûÏe Concertino Praga. Získal 2.cenu na mezinárodní Beethovenovû soutûÏi v Hradci
nad Moravicí (2006). Je finalistou mezinárodní soutûÏe "Violine in Dresden 2008". Pﬁes
svoje mládí uÏ má za sebou ﬁadu koncertÛ s pﬁedními orchestry a dirigenty.
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BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umûleck˘ vedoucí Josef Kreãmer

VÁCLAV HUDEâEK
JAKUB JUNEK - HOUSLE
Program:
PIETRO ANTONIO LOCATELLI (1695-1764)
Introduzione op. 4 ã. 4
I. Allegro, II. Andante, III. Presto

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)
Concerto Grosso g moll op. 6 no. 8
"Fatto per la Notte di Natale" (Vánoãní)
I. Vivace. Grave, II. Allegro, III. Adagio. Allegro. Adagio,
IV. Vivace, V. Allegro, VI. Largo (Pastorale). Allegro
Violoncellová sóla Helena Matyá‰ová / Jan Zemen

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Koncert E dur pro housle, smyãce a cembalo BWV 1042
I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro assai
Pﬁestávka

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
D dur Divertimento KV 136
I. Allegro, II. Andante, III. Presto

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Koncert d moll pro 2 housle, violoncello, smyãce a cembalo RV 565
I. Allegro, II. Adagio, III. Largo e spiccato, IV. Allegro
Violoncellová sóla Helena Matyá‰ová / Jan Zemen

