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Úvodní slovo:

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený se po mnoha letech 
vrací do nádherného prostředí Klementina, kde již jako 
student Pražské konzervatoře vystupoval. V roce 2015 
nabídne publiku sérii koncertů, kterými chce přilákat 
české posluchače krásné hudby zpět do nezaměnitelně 
půvabného prostředí Zrcadlové kaple Klementina, která 
navíc disponuje vynikající akustikou.

,,K této úchvatné kapli plné nádherné energie chovám od 
svých studentských let hluboce osobní vztah,“ říká Jaroslav 
Svěcený. „Ona je tak nějak srostlá s mým životem a na 
začátku mé koncertní dráhy mně hodně pomohla.“

Protože je Jaroslav Svěcený také mezinárodně uzávaným 
expertem v oboru smyčcové hudební nástroje a řadu let 
mapuje bohatou, přesto však dosud málo známou historii 
pražských houslí, rozhodl se tyto nádherné skvosty zařadit 
do jednotlivých koncertů. Řada Koncertů pro zasvěcené 
bude díky kombinaci hudby, slavných mistrovských 
hudebních nástrojů a historického prostředí naprosto 
unikátní.
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1. KONCERT PRO ZASVĚCENÉ / 19. 2. / 19.00 hodin
Zahajovací koncert
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Julie Svěcená – housle
komorní orchestr Virtuosi Pragenses

Slavnostní zahajovací koncert cyklu nabídne hudbu J. S. Bacha, A. Vivaldiho, F. Kreislera, F. Bendy. 
Zazní housle pražských mistrů 18. století a slavné italské dobové nástroje.

2. KONCERT PRO ZASVĚCENÉ / 19. 3. / 19.00 hodin
Barokní seance
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Jitka Navrátilová – cembalo

Hudba autorů italského, francouzského, německého a českého baroka v dobově dokonalém souznění se 
Zrcadlovou kaplí. V jednotlivých skladbách se představí unikátní dobové nástroje ze soukromých sbírek 
a posluchači se v průběhu koncertu seznámí i s historickými špičkovými houslemi, které spatřily světlo světa 
v nedalekém okolí kaple.

3. KONCERT PRO ZASVĚCENÉ / 16. 4. / 19.00 hodin
Recitál tří generací aneb Sláva italských houslí
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Julie Svěcená – housle
Václav Mácha – klavír

Skladby L. van Beethovena, A. Piazzolly, D. Šostakoviče, J. Svěceného a dalších autorů budou hrány na 
exkluzivní housle slavné italské školy 18.–20. století.

4. KONCERT PRO ZASVĚCENÉ / 18. 6. / 19.00 hodin
Koncert pro všechny generace
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Barbora Perná – soprán
Ladislav Horák – akordeon

Populárně laděný koncert přiláká svým pestrým programem širokou veřejnost. Zazní argentinské “tango 
nuevo” Astora Piazzolly pro housle, soprán a akordeon s renomovaným akordeonistou Ladislavem Horákem 
a mladou talentovanou sopranistkou Barborou Pernou, ale také filmová hudba Johna Williamse, Václava 
Trojana a dalších skladatelů.

5. KONCERT PRO ZASVĚCENÉ / 17. 9. / 19.00 hodin
Vůně baroka 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo 
Josef Popelka – varhany

Proslulé i méně známé skladby barokních mistrů zazní na unikátních dobových houslích italských, českých 
a německých houslařů. Součástí koncertu bude i speciální výstava smyčcových hudebních nástrojů 
s průvodním slovem J. Svěceného.

6. KONCERT PRO ZASVĚCENÉ / 19. 10. / 19.00 hodin
Galavečer smyčců
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo 
Vivaldi Collegium Praha – komorní orchestr 

Jaroslav Svěcený zahraje s vynikajícími českými sólisty a komorními hráči, kteří založili Vivaldi Collegium 
Praha, houslové koncerty 18. století a představí ty nejlepší francouzské a německé mistrovské smyčce 
z tamních proslulých dílen.


