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BAROCCO SEMPRE GIOVANE 
Umělecký vedoucí Josef Krečmer 

 

 

 
 

Iva Kramperová – housle 
 
 

Johann Pachelbel (1653 - 1706) 

Canon in D 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Le Quatro Stagioni Op. 8 No. 1-4 

 

Koncert E dur "Jaro" 

I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, III. Allegro 
 

Koncert g moll "Léto" 

I. Allegro non molto, II. Adagio, III. Presto 
 

Koncert F dur "Podzim" 

I. Allegro, II. Adagio molto,  III. Allegro 
 

Koncert F moll "Zima" 

I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro 

 
 

 
 

Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou 
a komorní hráčkou, spolupracuje s osobnostmi jako Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Jiří 
Stivín, Barbara Maria Willi, Radek Baborák. Hru na housle studovala na pardubické 
konzervatoři, pražské AMU a účastnila se řady interpretačních kurzů. Obdržela řadu 
soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní 
soutěže Leoše Janáčka v Brně. Je sólistkou a koncertním mistrem komorního souboru 
Barocco sempre giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry 
na Konzervatoři Pardubice. 
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Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze 
špičkových mladých profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb 
vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Soubor byl založen v 
roce 2004 jeho uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem. Má za sebou řadu 
významných koncertů, je zván na domácí i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro, 
Mezinárodní hudební festival Brno, The Ohrid Summer Festival, Concentus Moraviae, 
Mladé pódium, Svátky hudby v Praze, Nitrianska hudobna jar, Le Quattro Stagioni, 
IMusicFest of George Lobkowicz, Podblanický podzim, Theatrum Kuks, Čarovné tóny 
Macochy, Klášterní hudební slavnosti atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu 
Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní 
cykly koncertů. Barocco sempre giovane pravidelně spolupracuje s renomovanými 
českými i zahraničními sólisty i s celou řadou vynikajících mladých interpretů - zpravidla 
vítězů významných mezinárodních interpretačních soutěží. 
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