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Dny evropského dědictví | PROGRAM

5.–11. září 2016 | ded.olomouc.eu
Komentované prohlídky & procházky
5.–11. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst
se zajímavými osobnostmi
Olomouc má koule | pétanque na náměstí
5.–10. září | 10:00–20:00 | Horní náměstí
koncerty & doprovodný program
Řeka má duši
6.–11. září | řeka Morava
multižánrový festival v přístavišti OLOLODI Kordulky
noční plavby osvíceným korytem
projekce a nasvícení historického koryta řeky
scénicko-divadelní představení
Evropský trh
7.–10. září | 10:00–20:00 | Horní náměstí
představení gastronomie a výrobků z evropských zemí
koncerty & doprovodný program
Olomoucké lafayettovské slavnosti
7.–10. září
divadlo v autentických historických kulisách
o olomouckých osobnostech
Causa Karel Sabina
středa 7. září | 19:00 | Správní archív Armády ČR
Václav III. – O historii jedné královraždy
pátek 9. září | 20:30 | před katedrálou Sv. Václava
Začalo to v Olomouci
sobota 10. září | 19:00 | Arcibiskupský palác
Orfeus – Jiří a Otto Bubeníček & SKUTR
čtvrtek 8. září | 19:00 | Pavilon A Výstaviště Flora
světová premiéra inscenace inspirovaná řeckou mytologií

Otevřená radnice
pátek 9. září | 21:00–23:00 | radnice
noční prohlídky radnice s výstupem na věž
sobota 10. září | 10:00–16:00| radnice
prohlídka reprezentativních prostor, kaple, obřadní síň
Letní čítárna u kašny
pátek 9. září | 12:00–18:00 | náměstí Republiky
sobota 10. září | 9:00–18:00 | náměstí Republiky
čítárna Knihovny města Olomouce s OLOknihovníky
PechaKucha Night Olomouc vol.12
pátek 9. září | 20:20 | kino Metropol
prezentace na téma architektury, urbanismu
a veřejného prostoru
Dny otevřených památek
10.–11. září
zpřístupnění olomouckých památek,
institucí a zajímavých objektů
komentované prohlídky & doprovodný program
Koncerty absolventů Univerzity Palackého
sobota 10. září | 10:00–21:00 | Horní náměstí
No Distance Paradise, Flash the Readies,
Hotsy Totsy Five, Underpass, Hope Astronaut,
Sugar and Spice, Holding Company, Sabrage,
Loco Poco, Dirty Old Dogs a další…
Tancelář se představuje
sobota 10. září | Horní náměstí
vystoupení Pole Dance olomoucké taneční školy
Tancelář

Olomoucké knižní trhy & burza učebnic
8.–11. září | 9:00–18:00 | Dolní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy spojené s Burzou učebnic

Ukaž, že jsi silný jak Frištenský
neděle 11. září | 10:00–18:00
Korunní pevnůstka
sportovně-zábavní den k poctě Gustava Frištenského

StreetArt Festival
8.–11. září
výstavy, workshop a exhibice grafﬁti a street-art
9. ročník největšího festivalu v České republice

Promenádní koncert
neděle 11. září | 16:00 | Smetanovy sady, altán
New Street Band
ukončení sezóny promenádních koncertů
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Dámy a pánové, vážení přátelé,
setkáváme se dnes díky zcela mimořádné příležitosti, kterou je světová premiéra nového baletního díla Orfeus v podání mistrů Otty a Jiřího Bubeníčkových.
Tato světová premiéra je o to vzácnější, že se jedná velmi pravděpodobně
o poslední projekt fenomenální bratrské
dvojice, která se nesmazatelně zapsala
do kroniky světového baletního umění.
I dnešní olomoucké představení se tedy
stane součástí onoho dlouhého příběhu
dvou vynikajících tanečníků.
Balet k Olomouci neodmyslitelně patří
už bezmála celé jedno století. Je pro
mne velkým potěšením, když mohu konstatovat, že součástí našeho Moravského divadla Olomouc je jeden z několika
málo profesionálních a dobře hodnocených baletních souborů v České republice. V Olomouci vždy působili baletní mistři
i choreografové těch nejvyšších kvalit, stačí vzpomenout jména jako Josef Škoda,
Vladimír Nechyba, či Rudolf Macharovský, balet pod jejich vedením pravidelně přicházel a přichází s premiérami ze zlatého fondu klasických představení i se zcela
moderními projekty.
Olomoucké publikum je tedy na špičkový balet zvyklé. Dnes večer jej nicméně čeká
skutečná lahůdka; troufám si říci, že půjde o představení, jaké zde ještě nebylo. Jak
oba bratři svěřili v jednom z rozhovorů, balet jim dává pocit štěstí, svobody a duševní
spokojenosti. Věřím, že právě tyto prvky budou při dnešním představení v plné míře
přítomny.
Všem hostům tedy přeji krásný zážitek a Jiřímu a Ottovi Bubeníčkovým děkuji za vše,
co nám divákům dávají.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města Olomouce
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Vážení přátelé,
vnímáme jako velkou prestiž, že se naše
marketingová společnost TK PLUS může
podílet spolu se statutárním městem Olomouc na organizaci světové premiéry
baletního představení Orfeus. Rád bych
připomenul, že toto představení proběhne opět mimo tradiční kulturní metropoli
Prahu, což je nejen unikátní příležitost
pro prezentaci Olomouce i regionu
střední Moravy, ale i další přesvědčivý
důkaz, že kulturní projekty k městu Olomouc už tradičně patří. Čtyři roky za
sebou jsme společně nabídli open air
koncerty světových interpretů vážné hudby, nyní v prospěšné spolupráci přicházíme s vynikajícím baletem Jiřího a Otty
Bubeníčkových, podloženým hudebním
mistrovstvím dalších interpretů. V halasně flustrovaném světě, plném nezodpovězených otázek, je stále složitější věnovat se
kultuře a povznášet její význam. Mnohdy mám pocit, že ji nepotřebujeme a nechceme
se ponořit do její hloubky. S pokorou tedy vzhlížejme ke všem, kteří v téhle oblasti
dosáhli světovosti. A přesně tohle – představení Orfeus nabízí.
TK PLUS vstoupila do kulturních projektů před dvaceti lety, v roce 1996 výstavou Koláže, světoznámého Jiřího Koláře. O dva roky později se konala za účasti Ivana Lendla
slavnostní vernisáž výstavy Alfons Mucha v Čechách a na Moravě, v roce 1999 to byla
další výstava Alfons Mucha Paříž 1900 a opět s účastí světové tenisové legendy. Následovala výstava Pocta kubismu, pak výstava Svět kolem nás, která přibližovala Skupinu
42. V roce 2004 měla velký ohlas výstava Josef Lada, po ní agentura TK PLUS stála
za výstavou Poklady českého výtvarného umění 19. století. V roce 2007 naše agentura
zajišťovala připomenutí a oslavy 100. výročí otevření Národního domu v Prostějově
a krátce poté vznikla myšlenka pořádání divadelní přehlídky APLAUS. Našimi kulturními projekty jsme se dostali za tenisové lajny a nikdy jsme toho nelitovali.
Přeji všem výjimečný kulturní zážitek a rád bych poděkoval společnostem a obchodním partnerům, kteří přispěli k uskutečnění neopakovatelné světové premiéry.

doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.
jednatel TK PLUS, s.r.o.
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Zásobujeme pitnou vodou město Olomouc a dalších 51 obcí,
tedy asi 140 tisíc občanů. Spravujeme šestnáct vodojemů, šest
úpraven vody, čtyři kanalizační sítě a tři čistítny odpadních vod.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, Tel.: 585 536 384, Fax: 585 226 869, www.vhs-ol.cz
program-a5.indd 8
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Foto: Benedik Renc

Les Ballets BUBENÍČEK
Bratři Jiří a Otto Bubeníčkovi patří mezi mezinárodně uznávané tanečníky, opravdové
mistry ve svém oboru. Jména bratří Bubeníčků se stala uznávanou a respektovanou
značkou nejenom v tanečním světě. Na jejich vystoupení chodí i ti, kteří tanci běžně
neholdují, ale na Bubeníčky musí jít, protože mají stejný věhlas jako některé operní
divy. Oba bratři mají v sobě neobyčejnou vitalitu, hravost a otevřenost vůči novým
impulsům, což jim velmi pomáhá nejen v jejich profesi tanečních interpretů, ale i v dalších uměleckých profesích. Tato dvojčata se od svého prvního - a pro ně osudového
- angažmá v souboru Johna Neumeiera v Hamburku vypracovala k mezinárodnímu
renomé a uznání. Své umění předvedli na světových scénách Pařížské opery, Govent
Garden v Londýně, Bolshoi v Moskvě, D. Koch Theater v New Yorku a pod.
K příležitosti zakončení jejich profesionální taneční kariéry se představí v unikátním
představení Orfeus, které se jako světová premiéra koná v Olomouci, na Výstavišti Flora. Projekt Orfeus, inspirovaný řeckou mytologií, formálně překračuje hranice tance,
fyzického pohybu, slova a hudby. Na scéně se kromě Jiřího a Otty Bubeníčků objeví
německá tanečnice Anna Herrmann a populární slovenský herec Csongor Kassai.
O hudební část představení se postarají Tereze Kovalová a Annabelle Dugast. Režie
projektu se ujal renomovaný tandem SKUTR Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.
Autor a režir: JIŘÍ a OTTO BUBENÍČEK a SKUTR I Choreografie: JIŘÍ a OTTO BUBENÍČEK I Hudební aranžmá:
OTTO BUBENÍČEK I Učinkující: JIŘÍ a OTTO BUBENÍČEK, ANNA HERRMANN, CSONGOR KASSAI I Violoncello:
TEREZIE KOVALOVÁ I Housle: ANNABELLE DUGAST I Scénografie a výprava: ADRIANA ČERNÁ I Světla:
JAKUB SLOUB I Zvuk: MATOUŠ PILNÝ
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Otto Bubeníček
První sólista Hamburg Ballett Johna Neumeiera, skladatel a jevištní výtvarník

Před absolvováním dnešní Taneční konzervatoře hl. m. Prahy (pedagog hlavního oboru
A. Halász, scénická praxe u J. Slavického) získal artistickou průpravu u svého otce. Ještě
za svých studií na konzervatoři získal mezinárodní ocenění na prestižní mezinárodní
soutěži Prix de Lausanne, 1992. V roce 1993 se stal členem Hamburg Ballett a od té
doby na sebe upozorňoval elegancí a formální vybroušeností svého projevu spolu s niterným lyrismem. Roku 1995 byl jmenován sólistou a o dva roky později prvním sólistou.
Stal se ideálním představitelem Romea (Romeo a Julie), prince Désiré ve Spící krasavici
nebo Solora v Bajadéře (choreografie: N. Makarova), ale také Jamese v La Sylphide
nebo Alberta v Giselle. Nové umělecké úkoly odkryly i dosud neohraničené žánrové
možnosti jeho osobnosti: vášnivý dramatismus (Tybalt v Romeovi a Julii, Jago v Othellovi, Duch války v Odysseji, Carabosse ve Spící krasavici v choreografii M. Eka) a smysl
pro nadsázku a humor (Drosselmeier v Louskáčkovi, Puk ve Snu noci svatojánské ad.).
J. Neumeier pro něj vytvořil roli Trigorina v Rackovi na hudbu D. Šostakoviče a „ušil mu
na míru“ role Zlatého otroka a Fauna v představení Nijinsky, se kterým hostoval spolu
se svým bratrem v pařížské Opeře v roce 2003. Tajuplného erotického a svůdného Zlatého otroka, kterým vyjádřil a přímo zhmotnil sexualitu a zároveň senzualitu reálného
Nižinského a Fauna, kde se převtělil do mytického polo člověka z jiného světa. Zároveň
alternoval i hlavní roli v tomto díle. Když se John Neumeier v roce 2009 znovu vrátil
k tématu života velkého tanečníka ve večeru Nijinsky-Epilog, vytvořil pro Ottu Bubeníčka
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roli Václava Nižinského (Der Mann – Vaslaw Nijinsky) v baletu Le Pavillon d‘Armide.
Vedle postav v baletech Neumeiera Otto Bubeníček samozřejmě tančil v baletech jiných
choreografů: Eka, Balanchina, Duata, Ashtona, Robbinse, Thosse, Lacotteho a dalších.
V témže roce ztělesnil roli hlavní roli v Neumeierově baletu Orfeus, která se stala jedním
z jeho největších interpretačních triumfů.
Není proto divu, že za skvělý výkon v této
roli získal nominaci na prestižní cenu Faust,
udělovanou za nejlepší divadelní výkony.
Následovala ocenění: Premi Danza&Danza, časopis TANZ ho rovněž odměnil titulem Nejlepší tanečník roku 2009. Cenu
Best Duet 2012 získal spolu s bratrem na
tanečním festivalu Dance Open v Petrohradě. Velkou poctu vzdal samotný Neumeier
Ottovi Bubeníčkovi, když pro něho a baletní
hvězdu Darcey Bussell postavil pas de deux
Lento k znovuotevření budovy Covent Garden v Londýně (1999). V roce 2000 hostoval v Národním divadle v Praze hned dvakrát: v galavečeru Hvězdy nové generace
a v Neumeierově choreografické verzi Snu
noci svatojánské (v roli Puka). V době, kdy
začal Jiří Bubeníček choreografovat, Otto se
začal věnovat hudbě. V jeho případě se nejedná pouze o hudební dramaturgii, nebo
experimentování a kompilaci, ale stal se
osobitým skladatelem, který se nebojí psát partitury v různých hudebních formách (Unerreichbare Orte, Hamburg Ballett, 2005; Ai No Yaukue Mo, Sapporo, 2005; Toccata,
New York City Ballet, 2009). Je autorem hudby pro film Nachtrausch Jany Pulkrábkové.
Zájem o design a umění ho přivedl až k scénografii. Má za sebou několik pozoruhodných scénografií, a také realizací kostýmního designu. Ottův zájem o design vedl až
k navrhování webových stránek nebo speciálních termo bot pro baletní umělce, které si
svým designem získaly oblibu mezi tanečníky na všech kontinentech. Otto Bubeníček
je i vynikajícím baletním pedagogem. Řadu mladých tanečníků připravil na různé mezinárodní soutěže, vyučoval na letních International Ballet Masterclasses v Praze, které
pořádá Daria Klimentová. Vedle kreativní práce, díky svým bohatým znalostem z historie a dějin baletu, divadelní vědy a dramaturgie, je stálým spolupracovníkem bratra na
poli dramaturgie jeho děl.
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Jiří Bubeníček
První sólista Semperoper v Drážďanech, choreograf

Foto: Costin Radu

Jako dítě z artistické rodiny, která vystupovala jako 5 Bertis, získával svou první pohybovou výchovu spolu se svým bratrem-dvojčetem Ottou v útlém věku. Jeho velký talent se dále
rozvíjel na dnešní Taneční konzervatoři hl. m. Prahy (v klasickém tanci žák A. Halásze,
scénická praxe u J. Slavického), kterou absolvoval v roce 1993. Již během studia získal
mezinárodní ocenění (například Prix de Lausanne, 1992). Plně rozvinout jeho interpretační schopnosti mu umožnilo angažmá v Hamburg Ballett (od 1993, v roce 1995 jmenován
sólistou, od roku 1997 první sólista), kde ztělesnil titulní role v baletech J. Neumeiera, M.
Eka, N. Makarové aj. Vrcholné fyzické výkony spojuje s formální dokonalostí a charakterizačním mistrovstvím. Rozpětí jeho hereckých možností je nebývale široké: od rolí plných
humoru a komiky (např. Petruccio v Crankově Zkrocení zlé ženy) po role lyrické a tragické (Solor v Bajadéře, Král Ludvík Bavorský, Muž ve stínu v inscenaci Illusionen – Wie
Schwanensee, Albert v Giselle a jiné). J. Neumeier pro něj vytvořil řadu rolí: jmenujme
kupříkladu Konstantina Trepleva v Rackovi (2002) a zejména roli geniálního tanečníka
Václava Nižinského (Nijinsky, 2000), se kterou slavil úspěch po světě, pařížskou Operu
nevyjímaje. Bubeníček se zde zcela bravurně chopil interpretace hlavní postavy, vystavěl
v obdivuhodných nuancích jeho lidský rozměr i tvůrčí muka. S inscenací pak soubor
procestoval celý svět. Roli Armanda Duvala v Dámě s kaméliemi dovedl v obtížné choreografii k sugestivnímu ztvárnění. Postava dějem retrospektivně prochází, v nespočetných
adagiích a pas de deux smazal hranici mezi tanečníkem a jeho interpretací. Za tento
osobitý výkon získal Jiří prestižní baletní cenu Benois de la Danse (2002).
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Tančil v choreografiích G. Balanchina, S. Celise, J. Cranka, D. Dawsona (filmové zpracování baletu Giselle), M. Eka (např. role Prince v jeho verzi Spící krasavice), W. Forsytha, J. Kyliána a dalších. Hostoval v pařížské Opeře a na mnoha světových festivalech
a gala večerech. Získal i řadu dalších ocenění svého tanečního umění: Cena Premi Danza&Danza 2009 v Itálii a nominace časopisu Ballettanz na nejlepšího tanečníka roku
2009, Best Duet 2012 na festivalu Dance Open v Petrohradě (spolu s bratrem), Cena
Mary Wigman v roce 2013. V roce 2006 přijal pozvání Aarona S. Watkina a stal se
prvním sólistou baletu Semperoper v Drážďanech. Zde ztvárnil nové role, od klasických
baletů jako Bajadéra, Giselle, Spící krasavice, Louskáček, Labutí jezero, Coppélie a
legendárního Apollona (Balanchine), až po kreace současných choreografů (Ek, Inger,
Ekman, Dawson, Godani, Forsythe, Celis, Kylián, Belarbi, Larbi Cherkaqui a další). Stijn
Celis pro něho vytvořil Romea, Ohad Naharin ho postavil do centra své choreografie
Minus 16. Před českým publikem se představil jako interpret v roli Oberona ze Snu
noci svatojánské při hostování Hamburg Ballett v Národním divadle v Praze (2000).
Následovaly další návštěvy s rodícím se společným projektem Les Ballets Bubeníček: Bubeníček and Friends (2009, Národní divadlo v Praze), Bubeníček Ballet World (2011,
zámek Velké Losiny a 2012, Státní hrad Šternberk).
V posledních patnácti letech se Jiří Bubeníček projevil jako talentovaný choreograf
a sklidil hned několik ocenění. Od menších
baletů jako A Different Drum (2000, Hamburg Ballett), Bolero II (2001, Sapporo), Prisoners of feelings (2003, Kodaň), Made on
Earth (2002, Varna), Beyond Words (2002,
Kodaň) přes Grafitty a Absinth (Nová scéna Národního divadla v Praze, 2002),
Unrreichbare Orte (Hamburg Ballett, 2005)
až po Le Souffle de l’Esprit (2007, Curych,
Vídeň), Faun (2012, Semperoper), Toccata
(2009, New York City Ballet) a Gentle Memories (2012, New York City Ballet), Outrenoir (2012, Čínský národní balet), Burning
Bridges (2013, Gauthier Dance Stuttgart),
The Picture of Dorian Gray (2011, Kodaň,
Tokio), novou verzi Gentle Memories (2012,
Mariinské divadlo, Petrohrad), balet Prelude and Fugue (pro étoiles baletu pařížské
Opery Hervé Moreaua a Dorothée Gilbert,
2013, Tokio), L’Heure Bleue (2013, Charlotte, USA), Stravinského Příběh vojáka (2013,
Musiktheater Gelsenkirchen). V Drážďanech vzbudila ohlas jeho taneční instalace Die
innere Stimme/The inner voice pro galerii Albertinum v roce 2010. V roce 2002 získal
2. cenu na Mezinárodní baletní soutěži ve Varně za choreografii Made on Earth na
hudbu Ch. Zehndera, dále Cenu diváků (2004, Hannover). V současné době má na
kontě již přes čtyřicet choreografií (!), z nichž mnohé vstoupily do repertoáru baletních
souborů v Evropě, Americe a Číně.
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Anna Herrmann
Narozena v Curychu. Své taneční vzdělání začala ve svém rodném městě, dokud jí
nebylo uděleno plné stipendium na Migros-Kulturprozent Schweiz, které jí umožnilo
dokončit studium na Vysoké škole baletu v Hamburku. Po dokončení studia v roce 1998
byla pozvána, aby se stala součástí Hamburg Ballet, kde tancovala prvních tři roky své
profesionální kariéry. Anna se poté stala členem společností Niedersächssiche Staatsoper Hannover, Göteborgs Operan, Staatstheater Wiesbaden a později i Nederlands
Dans Theater, kde vystupovala od roku 2009 až do roku 2016.
Během své kariéry měla Anna tu čest vytvářet a spolupracovat s průkopnickými choreografy, jako je John Neumeier, Jiří Kylián, Mats Ek, Stephan Thoss, Crystal Pite, Hans van
Manen, Lightfoot/Leon, Marco Goecke, Johan Inger, Amanda Miller, Franck Chartier,
Hofesh Shechter, Natalia Horecna a Medhi Walerski a další. V posledních letech Anna
předváděla vlastní choreografickou tvorbu a byla pozvána jako vyučující host na Královskou konzervatoř v nizozemském Haagu. V současné době pracuje jako nezávislý
taneční umělec.

Csongor Kassai
Absolvoval vysokoškolské studium na VŠMU
v Bratislavě, v roce 1997 zakončené titulem
Mgr.Art. Od roku 1996 učinkuje na bratislavských scénách v Radošinskom naivnom
divadle, v Slovenskom národnom divadle, na
Novej scéne a v divadle GunaGu.
Obsadil titulní role na pražských scénách: ve
Státní opeře (Kudykam), ve Švandove divadle
(Merlin), v divadle Hybernia (Quasimodo)
a v muzikálu Lucrezia Borgia (Ceasare Borgia).
Úcastní se pohybově-tanečních projektů: Canto Hondo, Jablko (divadlo Elle danse, Bratislava), 100 Wounded Tears (skupina DOT
504, Praha).
Spolupracuje s režijním tandemem SKUTR:
Quasimodo, Mauglí, Sen noci svatojánské,
Bouře. Významnejší filmy: Musíme si pomáhat, Sluneční stát, Krajinka, Der letzte Zug
(Poslední vlak), Učitelka.
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Terezie Kovalová
Violoncello
Narodila se 10. září 1989 v Ostravě.
Studovala Janáčkovu konzervatoř Ostrava (hlavní obor hra na violoncello u Mgr. Jiřího
Hanouska, PhD.); Pražskou konzervatoř (hlavní obor hra na violoncello u prof. Mgr.
Miroslava Petráše); HAMU Praha (bakalářský obor hudební management – vedoucí studia PhDr. Jiří Štilec); HAMU Praha (magisterský obor hudební management – vedoucí
studia PhDr. Jiří Štilec); účastnila se studijního programu „Elévové„ v Českém rozhlase.
Spolupracuje na hudebních projektech: Vladivojna La chia, Calm Season, Boris Carloff
a Vivaldianno.
Účastnila se soutěží: 1999 Prague junior Note – 1. místo a prémie ČHF za nejlepší
provedení české soudobé skladby; 2000 Ústřední kolo soutěží ZUŠ – 1. místo ve hře
smyčcových a symfonických orchestrů; 2000 Rozhlasová a televizní soutěž Concerto
Bohemia – 1. místo a titul laureáta soutěže; 2001 Ústřední kolo soutěží ZUŠ – 1. místo
v komorní hře s převahou dechových nástrojů; 2001 Soutěž Karla Ditterse z Ditterdorfu
– 2. místo v komorní hře; 2002 VI. Spotkania najmlodszych wiolonczelistow – zvláštní
cena pořadatele; 2002 Ústřední kolo soutěží ZUŠ – 2. místo ve hře na violoncello;
2003 Mezinárodní violoncellový festival prof. A. Procházky Košice – 3. Místo; 2003
Ústřední kolo soutěží ZUŠ – 1. místo ve hře smyčcových a symfonických orchestrů; 2004
Ústřední kolo soutěží ZUŠ – 2. místo v komorní hře; 2008 Mezinárodní pěvecká soutěž
Zlatá Loutna – 3. místo; 2011 Cena Anděl v kategorii Objev roku s kapelou Republic of
Two; 2012 Nominace na žánrové Ceny Anděl v kategorii Elektronická hudba s projektem FORMA; 2013 Anketa Žebřík – 2. místo v kategorii Objev roku s projektem Calm
season; 2013 Tais Awards – cena TEN za album desetiletí s projektem Calm season.
Absolvovala několik hudebních turné: 2012 Turné s Českým národním symfonickým
orchestrem s kapelou Olympic; 2014 Turné s kapelou Lucie; 2015 Turné s projektem
Vivaldianno; 2016 Turné s kapelou Lucie – 30 let tour.
Spolupracovala na natáčení a vzniku mnoha hudebních alb: 2008 Addiction kapely
Southpaw; 2009 Sunflower Caravan; 2009 Tajemství lotopů zpěvačky Vladivojna La
Chia; 2010 Raising The Flag kapely Republic of Two; 2010 12 druhů samoty Jana
Buriana; 2010 Walking on the A-bomb zpěvačky Natálie Kocábové; 2011 Libertin
kapely Kofe-in; 2011 Bohémy zpěvačky Vladivojny la Chia; 2011 End of War kapely
Republic of Two; 2011 Call The Summer kapely River Jordan; 2011 Baromantika Lenky
Dusilové; 2011 Dear Anna kapely High Five; 2011 EP Earotikon projektu Forma; 2012
pro kapelu Moja Reč; 2012 Unholy kapely Peter Pan Complex; 2012 cover píseň A ty
tam s kapelou Niceland pro Mňága a Ždorp; 2012 PIANO zpěváka Mikoláše Růžičky;
2012 Vlci u dvěří kapely Umakart; 2012 Mosaic views kapely Calm season; 2012 The
Escapist Borise Carloffa; 2013 Reserse engineering Jamese Cooka; 2013 Under quiet
Never Sol; 2013 Scenica Musica vol.1 Vladivojny la Chia; 2014 Darkerst visions kapely Boy; 2014 Silent disco kapely Republic of two; 2014 Adventures in Ausland Jamese
Cooka; 2014 O duši zpěváka Lipo; 2014 Světlo ve tmě kapely Jelen; 2014 Tajemství
(s)prostěradel zpěvačky Vladivojna la Chia; 2014 3TEETH kapely 3TEETH; 2014 soundtrack Až po uši zpěvačky Vladivojny la Chia; 2014 Symboly kapely Calm season; 2014
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Morphosis zpěváka Borise Carloffa; 2015 Close to silence kapely LUNO; 2015 Válka
světů kapely Lety mimo; 2015 Kontakt Kittchena; 2015 básnická sbírka „Zlodějky lžiček“
dramaturgyně, režisérky a básnířky Blanky Fišerové; 2015 Boomerang Paulieho Garanta;
2016 What I´ve done Emmy Smetany; 2016 Is this Art? kapely Nano; 2016 Jako divoký
koně kapely Lola Běží; 2016 projekt Abenland; 2016 Jericho Davida Stypky.
Spolupracovala na tvorbě filmové a divadelní hudby: 2010 natáčení hudby pro představení Sunyata – spolupráce s Janem Burianem jr.; 2010 natáčení hudby pro představení
Nevěsty – spolupráce s V. Franzem; 2010 natáčení hudby k filmu Nevinnost – spolupráce
s Vladivojnou La Chia; 2011 natáčení hudby k filmu Zneužívaný – spolupráce s J.P.Muchowem; 2011 natáčení hudby k filmu Muži v naději – spolupráce s J.P.Muchowem;
2013 Natáčení hudby pro přestavení Molly Sweeney – spolupráce s Vladivojnou la Chia;
2013 Natáčení hudby pro film Pojedeme k moři – spolupráce s Peter Pan Complex; 2014
Natáčení hudby pro seriál Až po uši – spolupráce s Vladivojnou la Chia; 2015 Natáčení
hudby pro dokument Útěk na maledivy – spolupráce s Vladivojnou la Chia; 2015 Natáčení hudby pro představení WTF Natálie Kocábové – spolupráce s Vladivojnou la Chia;
2016 Natáčení hudby pro film Teorie tygra – spolupráce s J.P.Muchowem; Spolupráce
s AD Dance company; 2013 Prezentace kolekce Adidas Originals v rámci setkání evropské centrály v Plzni – spolupráce s JAD Dance company; 2014 Prezentace kolekce Adidas
Originals v Budapešti – spolupráce s JAD Dance company; 2014 Vystoupení v rámci
Reebok Yoga senstation – spolupráce s JAD Dance Company; 2014 Vystoupení na novoroční párty ve stylu Fantom opery v Cloud baru – spolupráce s JAD Dance Company;
2015 Vystoupení v rámci Reebok Yoga senstation – spolupráce s JAD Dance Company.

Annabelle Dugast
Housle
Narodila se 27. února 1989 ve francouzském
Cannes.
Studovala Hospodářské a sociální vědy Institute
Stanislas, Cannes; Master of Arts s vyznamenáním na Musikhochschule Lübeck u prof. Maria
Egelhof; Diplôme de Concert s vyznamenáním
v Haute École de Musique de Genève (Švýcarsko) u prof. Jean-Pierre Wallez; Diplôme
d‘Etudes Musicales s vyznamenáním na Conservatoire National de Region DE Nice (Francie), u prof. Pierre Bensaid; Fyziologie du violon
na Conservatoire de Cannes (Francie) u prof
Sulem; Housle metodou Suzuki na Conservatoire de Cannes (Francie) u prof. Danièle Calvayrac. Účastnila se letních škol a mistrovských
kurzů u Régis Pasquier, Gabor Tacacks, Svetlin
Roussev, DavidLefebvre, Olivier Charlier, Vladimir Nemtanu.
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Spolupracovala s renomovanými orchestry: Philarmonisches Staatsorchester Hamburg;
od 2014 pravidelná výpomoc u NDR Sinfonieorchester Hamburg; 2013 – 2014 2.
housle u NDR Sinfonieorchester Hamburg; 2012 – 2013 Academy u NDR Sinfonieorchester Hamburg; 2010 – 2011 2. housle Sinfonietta de Genève (stipendium); výpomoc u Orchestre de Chambre de Genève; výpomoc u Orchestre de la Suisse Romande;
2010 členka Festival des Nuits Lyriques de Bastia (Korsika) a Nuits Pianistiques d‘Aix-enProvence (Francie); pravidelně vystupovala v Orchestre Symphonique du Mont-Blanc
a Orchestre des Alpes Symphonique; 2007 – 2008 členka Orchestre Français des
Jeunes; 2007 členka Orchestre des Jeunes de la Méditerranée.
Jako sólová a komorní hudebnice vystupovala: 2011 Sólové koncerty s Sinfonietta de Genève; Sólové koncerty s orchestrem Academie Pasquier; 2010 Kvartet koncerty na švýcarské
velvyslanectví v Beijin (Čína); 2005 Sólistka „Symposium de lutherie“ s E.Vatelot v Cannes.
Získala mnohá ocenění: 2009 Vítězka Fondation Lalive ve Švýcarsku s houslemi; 2007
Stipendium Jeunes Talents du Conseil General des Alpes-Maritimes v Nice (Francie).

SKUTR
Režijní tandem SKUTR tvoří režiséři Martin Kukučka (nar. 1979 ve slovenském Martině)
a Lukáš Trpišovský (nar. 1979 v Praze). Společně začali pracovat při studiích na DAMU
u profesora Josefa Krofty a profesora Miloslava Klímy.
Už jejich absolventská představení vzbudila zájem kritiky a ohlasy u diváků. Proto je
po ukončení studia na DAMU přizval ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab ke spolupráci
a nabídl jim tvůrčí rezidenci. Inscenace SKUTRu se představily na mnoha prestižních festivalech v Evropě a Asii. Např. na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu absolvovalo
jejich představení Plačky 22 repríz a bylo nominováno na Total Theatre Aword.
Autorská představení SKUTRu kombinují tanec, pohyb, akrobacii, loutky, projekce, lightdesign, text a zvuk a dala by se jedním slovem označit za multižánrová či cross-over.
Kromě volné autorské tvorby (mj. Nickname, Malá smrt, La Putyka, Svěcení jara, Bouře,
Walls and Handbags) režírovali Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský také na předních
českých scénách (Národní divadlo v Praze, Brně i Ostravě, Divadlo Na zábradlí, Klicperovo divadlo, Divadlo Petra Bezruče, HaDivadlo, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově,
Letní Shakespearovské slavnosti) a v zahraničí (Polsko, Srbsko, Slovensko, Německo).
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský jsou odbornými asistenty na DAMU v Praze pro obory režie, dramaturgie a herectví. Za svou tvorbu získali mnoho cen, z nichž jsou nejvýznamnější Grand Prix na mezinárodním festivalu FIST v Bělehradě 2007 a Cena diváků
tamtéž 2007 a 2008, Cena Divadelních novin 2015 za nejlepší taneční inscenaci roku
(Walls and Handbags), Cena Evalda Schorma a Cena Josefa Hlávky. Nominace na Total Theatre Aword na Festivalu ve Skotském Edinburghu. Třikrát po sobě byli nominováni
na Talent roku Ceny Alfréda Radoka a v roce 2010 za inscenaci La Putyka na Inscenaci
roku Ceny Alfréda Radoka. V roce 2015 byli nominováni na Cenu Divadelních novin ve
4 kategoriích – činohra, alternativní divadlo, hudební divadlo, taneční divadlo.
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mediální partneři
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8. ZÁŘÍ 2016, 19:00

FLORA OLOMOUC, PAVILON A
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