Varhany
znějící
Slaný–Peruc–Zlonice
.—. května 

Mezinárodní varhanní festival, který představí
památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích.
Festival pořádá město Slaný spolu s mezinárodním festivalem
Free Organ World – Pražské varhany.

Putování za historickými varhanami
Sobota . května  od  do  hodin
Čtvrtému ročníku varhanního festivalu Varhany znějící 2012 bude v sobotu 5. května 2012 opět
předcházet Putování za historickými varhanami. Spolu s varhaníkem Pavlem Černým, který „Putování“ po odborné stránce připravil, se během celodenního výletu vydáme do Pozdně, Kvílic,
Libušína a Tuchoměřic kde se seznámíme se zajímavými historickými varhanami.

Koncerty
Slaný, pondělí . května 

www.varhany.slansko.cz

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji v . hodin

„Varhany má bejt nástroj velebný…“
Na varhany J. I. Schmidta z konce . století hraje Eva Bublová (Praha,CZ)
Zpívá sopranistka Barbora Sojková (Praha, CZ)

Slaný, středa . května , Chrám sv. Gotharda ve  hodin
Od renesance po rokoko
poklady severoněmecké varhanní hudby
Na varhany Antonína Reisse z roku   hraje Martin Rost (Stralsund, D)

Peruc, sobota . května , Kostel sv. Petra a Pavla v  hodin
Dostaveníčko galantních mistrů v Peruci
Na varhany J. I. Schmidta z roku 
hraje Pavel Černý (Praha, CZ)
Na klasicistní klarinet hraje Ludmila Peterková (Praha, CZ)

Zlonice, pondělí ). května , Kostel Nanebevzetí Panny Marie v . hodin
Romantický dialog varhan a pedálového klavíru
Na varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 
hraje Dalibor Miklavčič (Lublaň, SI)

a na pedálový klavír

Slaný, středa +. května 
Kostel Nejsvětější Trojice kláštera bosých karmelitánů v . hodin

Italská hudba pro dvoje varhany
Na dva varhanní pozitivy umístěné dle italského zvyku po levé a pravé straně presbytáře
hrají Luigi Ferdinando Tagliavini a Liuwe Tamminga (Boloňa, IT)

VARHANY ZNĚJÍCÍ , SLANÝ–PERUC–ZLONICE

www.varhany.slansko.cz

Již počtvrté představí varhanní festival Varhany znějící památné varhany ve Slaném a některé zajímavé
nástroje z blízkého i vzdálenějšího okolí. Přímo ve Slaném se tak opět můžete těšit na tradiční koncerty
v kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje, v děkanském chrámu sv. Gotharda a na další
koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. Tam tentokrát nejenom uslyšíte, ale i uvidíte, dokonce
dva varhanní pozitivy – zrekonstruovaný nástroj neznámého českého mistra z počátku . století a jeho
novodobou kopii, kterou v roce 
zhotovil holandský varhanář Hans van Rossum pro Universität
der Künste v Berlíně. Kromě historických varhan a dvou varhanních pozitivů uslyšíte na koncertech také
pedálový klavír – dnes již téměř neznámý nástroj (Zlonice) a klasicistní klarinet (Peruc).
Za varhanami v okolí Slaného se nejprve vydáme do Peruce. V kostele sv. Petra a Pavla uslyšíme nádherný
a velmi cenný nástroj z dílny Johanna Georga Ignaze Schmidta z roku 
. Tyto varhany patří výtvarným
ztvárněním i svým zvukem k nejpůsobivějším varhanním památkám v Čechách. Koncertem na nástroj
v Peruci a na varhany v kapli bývalé piaristické koleje ve Slaném, které patrně pocházejí rovněž z dílny
Johanna Georga Ignaze Schmidta, si zároveň připomeneme . výročí narození tohoto loketského varhanářského mistra. Druhá zastávka nás zavede do nedalekých Zlonic, do kostela Nanebevzetí P. Marie.
Zde v roce  známý pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr vestavěl do původní barokní skříně nový
romantický nástroj s opusovým číslem .
Výsledkem renomovaného přístupu všech interpretů k historickým, technickým a zvukovým dispozicím
jednotlivých nástrojů je citlivá dramaturgie festivalových koncertů. Ta je také příslibem jedinečných hudebních zážitků.
Festivalu bude opět předcházet Putování za historickými varhanami. Společně s varhaníkem Pavlem Černým se během jednodenního výletu můžete vydat na čtyři místa v okolí Slaného – Pozdeň, Kvílice, Libušín a Tuchoměřice – kde se seznámíte s dalšími historickými varhanními nástroji.
Na festivalových koncertech budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!
-------------------Na koncerty v Peruci a ve Zlonicích je zajištěna zdarma autobusová doprava! Odjezd vždy hodinu
před konáním koncertu ze zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném.
VSTUP NA VŠECHNY AKCE A KONCERTY FESTIVALU JE VOLNÝ!
-------------------Tak jako v předchozích ročnících budou ze všech festivalových koncertů pořízeny živé nahrávky
z nichž bude sestaven kompaktní disk, který vyjde do konce roku  .
Koncerty se konají ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany
a pod uměleckou záštitou jeho zakladatele, varhaníka Pavla Černého.
Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící , Slaný–Peruc–Zlonice
se koná pod záštitou starosty Královského města Slaného Iva Rubíka.

PUTOVÁNÍ ZA HISTORICKÝMI VARHANAMI
Putování s varhaníkem Pavlem Černým za památnými varhanami v Pozdni,
Kvílicích, Libušíně a Tuchoměřicích.
Sobota . května  od  do  hodin
Čtvrtému ročníku varhanního festivalu Varhany znějící   předchází v sobotu . května   již třetí
Putování za historickými varhanami. Spolu s varhaníkem Pavlem Černým, který „Putování“ po odborné
stránce připravil, se vydáme do Pozdně, Kvílic, Libušína a Tuchoměřic kde se seznámíme se zajímavými
historickými varhanami.

www.varhany.slansko.cz

Ty mnohdy neprávem unikají naší pozornosti, neboť se nenacházejí v centrech kulturního dění. Nezapomeňme však, že velká tradice českého muzikantství (české hudební kultury) pochází právě z těchto
malých míst, a to díky působení kantorů – varhaníků kostelních kůrů i v té nejzapadlejší vísce Čech.
Na každé ze společných zastávek (Pozdeň, Kvílice, Libušín a Tuchoměřice) nás Pavel Černý nejprve seznámí s historií a konstrukcí každého nástroje a poté v malém koncertu nástroj představí i po zvukové
stránce. Po prohlídce nástroje v Kvílicích bude následovat oběd v Antošově pivovaru ve Slaném.
Každý organizovaný účastník Putování obdrží zdarma upomínkovou graﬁku s motivy varhan J. I. Schmidta v kostele
sv. Petra a Pavla v Peruci od graﬁčky Hany Čápové.
Odborný výklad, koncertní ukázky a doprava autobusem (pro přihlášené) je zdarma. Podle počtu účastníků bude v Antošově pivovaru ve Slaném v rámci urychlení objednán společný oběd, který si poté každý
hradí individuálně. Vzhledem k omezené kapacitě autobusu je nutné se přihlásit na níže uvedené e-mailové adrese.

Předběžné přihlášky, nebo dotazy posílejte prosím do konce března  na e-mailovou adresu: hornak@meuslany.cz, nebo volejte na číslo 2   . Počet míst společného putování je limitován kapacitou autobusu!

ODJEZD v sobotu . května  v  hodin z autobusové zastávky „U Váhy“
v Šultysově ulici ve Slaném. Návrat přibližně v  hodin na místo odjezdu.
---------------------------------------Připojit se k organizované výpravě je možné i individuálně (s vlastní dopravou) přímo v místech jednotlivých zastávek putování dle přibližného časového rozvrhu.

Přibližný časový rozpis:
Pozdeň • .2, Kvílice • ., Libušín • )., Tuchoměřice • +.

VARHANY ZNĚJÍCÍ 

Koncert první
Slaný, pondělí . května 
Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé
piaristické koleji v . hodin

„VARHANY MÁ BEJT NÁSTROJ VELEBNÝ…“

www.varhany.slansko.cz

Na varhany J. I. Schmidta z konce . století hraje Eva Bublová (Praha,CZ)
Zpívá sopranistka Barbora Sojková (Praha, CZ)
Jako motto koncertu v kapli Zasnoubení P. Marie ve Slaném si varhanice Eva Bublová a sopranistka Barbora Sojková zvolily citát z pamětí českého písmáka, kantora, muzikanta a houslaře – zakladatele české houslařské školy
Věnceslava Metelky ( – ). Metelkovy deníkové paměti nazvané Ze života zapadlého vlastence jsou mimo
jiné plné stesků a nářků na špatný stav nástrojů, absence při zkouškách, nedostatečnou přípravu a nakonec i velice
špatné životní podmínky a nedocenění umělecké. Deníky Věnceslava Metelky tak velice dobře vystihují život právě
těch skladatelů kteří jsou na programu tohoto koncertu. Hudebníků, kteří se pachtí a bojují s omezenými poměry
a prostředky, vzhlížejí ke svým šťastnějším kolegům a přitom sami komponují hodnotnou a krásnou hudbu. Metelkovy
deníky se staly nejdůležitějším pramenem Raisova románu Zapadlí vlastenci, včetně titulu.
Koncert se koná k 4. výročí narození loketského varhanáře Johanna Georga Ignaze Schmidta.

Bohuslav Matěj Černohorský | Jan Dismas Zelenka | Karel Blažej Kopřiva | Josef Antonín
Plánický | Wolfgang Amadeus Mozart | Jiří Antonín Benda | Jan Křtitel Kuchař
EVA BUBLOVÁ pochází z hudebnické rodiny. Na Pražské konzervatoři studovala varhany a klavír, na Akademii múzických umění absolvovala varhany pod vedením doc. Jaroslava Tůmy (
). Poté vystudovala Conservatoire National Supérieur de Musique ve francouzském Lyonu u J. Boyera (
–
).
Po návratu pokračovala ještě ve studiu na AMU, tentokrát v cembalové třídě Giedré Lukšaité Mrázkové
( –
). Zúčastnila se mnoha mistrovských kursů vedených renomovanými umělci, jako např. L.
Ghielmi, J. C. Zehnder, M. Sander, L. Lohmann, E. Kooiman, M. Bouvard, O. Latry. Eva Bublová je
vítězkou několika mezinárodních soutěží: Mezinárodní varhanní soutěž Pražské jaro 
, Gottfried
Silbermann Internazionaler Orgelwettbewerb   ve Freibergu, Johann Joseph Fux Orgelwettbewerb
  v Anger, Concorso Organistico Internazionale „Francesco dOnofrio“ 
v Carunchiu, Prix Joseph Bossard 
v Bellelay. V roce   byla ﬁnalistkou Royal Bank Calgary International Organ Festival
and Competition. Jako sólistka spolupracovala s mnoha renomovanými orchestry, nahrála několik snímků pro český, slovenský a lucemburský rozhlas a koncertovala ve většině evropských zemí, v Japonsku a v Kanadě. V roce  
vydala varhanní CD Les Fresques se skladbami K. Slavického, B. A. Wiedermanna, C. Francka a Ch. M. Widora. Eva Bublová vyučuje varhanní hru na konzervatoři v Českých Budějovicích, na Hudební škole hl. m. Prahy a na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy
v Praze. Je varhanicí francouzské farnosti v Praze a v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu.
BARBORA SOJKOVÁ se od dětství věnovala hře na klavír a zpěvu – od roku 1995 pak jako členka
Kühnova dětského sboru. S tímto souborem absolvovala více než 300 koncertů, desítky operních představení v Národním divadle a Státní opeře, natáčení CD a koncertních turné po světových pódiích.
Po dokončení gymnázia vystudovala obor Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je studentkou Hudební vědy na Filosoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze kde se specializuje na gregoriánský chorál. Studiu zpěvu se věnuje soukromě (I. Kusnjer, J. Jonášová, E. Toperczerová). Intenzivně se zabývá interpretací staré hudby (interpretační kurzy pod vedením
M. van Alteny, P. Kooije, J. Hassler a H. Crooka). Interpretaci středověké hudby se začala věnovat jako
členka souboru Schola Benedicta (2004–2007), se kterým natočila CD Václav II., a dále pokračuje jako
členka a umělecká vedoucí Tiburtina ensemble. Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Collegium
Marianum, Musica Florea, Capella Regia, Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon, Doulce Memoire ad.
Je členkou souboru Collegium Vocale 1704. Barbora Sojková měla možnost vystoupit na předních českých a evropských festivalech (Pražské jaro, Concentus Moraviae, Letní slavnosti staré hudby, Resonanzen Wien, Uckermärkische Musikwochen, Festival
de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Sully et Loiret, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Festival van Vlaanderen Brugge ad.) Věnuje se taktéž scénickým produkcím – C. Monteverdi: Orfeo, Národní divadlo (2007), A. Vivaldi: Argippo
se souborem Hofmusici (2008) a od roku 2009 účinkuje v inscenaci Radúz a Mahulena v činohře Národního divadla v Praze.

VARHANY ZNĚJÍCÍ 

Koncert druhý
Slaný, středa . května 
Chrám sv. Gotharda ve  hodin

OD RENESANCE PO ROKOKO
POKLADY SEVERONĚMECKÉ VARHANNÍ HUDBY

www.varhany.slansko.cz

Na varhany Antonína Reisse z roku   hraje Martin Rost (Stralsund, D)
Martin Rost působí jako kantor a varhaník v kostele Marienkirche zu Strahlsund v severoněmeckém Stralsundu.
V tomto kostele se nacházejí nejvýznamnější historické varhany Německa postavené Friedrichem Stellwagenem. Není
tedy náhodou, že program Rostova koncertu nás provede hudbou severoněmeckých skladatelů a to v širokém stylovém
záběru – od renesance až po rokoko. Konstrukce a technické možnosti varhan na protestantském severu Německa jsou
jiné než u starých českých nástrojů, které jsou ovlivněny zvyklostmi katolického jižního Německa a Itálie. Nebylo proto
snadné vybrat vhodné skladby severoněmeckých autorů, které lze interpretovat na Reissův nástroj ve Slaném. To je
také důvod, proč se výběr skladeb – a musí tomu tak být – může zdát trochu zvláštní. I přesto tyto technické obtíže je
program koncertu Martina Rosta pro posluchače velice pestrý a zvukově zajímavý.

Georg Böhm | Cajus Schmiedtlein | Andreas Neunhaber | Johann Decker | Christian Flor
Franz Tunder | Lüneburger Tabulatur | Heinrich Scheidemann | Christian Flor
Friedrich Christian Mohrheim | Johann Lorentz
MARTIN ROST se narodil v roce 
v Halle nad Sálou. Studoval na Vysoké škole hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku (  –  ),
kde byli jeho učiteli mimo jiné profesor Wolfgang Schetelich, omasorganist Prof. Hannes Kästner a Prof. Günter Kootz. Již během jeho studia
působil Martin Rost jako druhý varhaník v lipském Gewandhausu. Staral se
kromě toho také o řadu koncertů v hudebně a historicky velmi významné
kapli zámku Neu-Augustusburg zu Weißenfels. Od roku   až do roku

byl Martin Rost varhaníkem v koncertní hale Carla Philippa Emanuela
Bacha ve Frankfurtu nad Odrou, kde oživil festival Wilhelm-Sauer-Orgelfesttage. Od roku 
působí Martin Rost jako kantor a varhaník v kostele
Marienkirche zu Strahlsund, který vlastní jedny z nejvýznamnějších historických varhan Německa postavené Friedrichem Stellwagenem v letech
  –  . Na tomto vzácném instrumentu započal v roce   festival
Friedrich-Stellwagen-Orgeltage Stralsund, který měl pak na starost jako umělecký vedoucí a který pokračuje opět od roku 
jako Stralsunder Orgeltage. Martin Rost je jako odborník na varhany odpovědný za restaurování mnoha důležitých historických
nástrojů. Celkem dosud odborně provázel více než  oprav varhan. Je jedním ze zakládajících členů Baltského varhanního
centra(BOC). Všestranná koncertní činnost zavedla Martina Rosta jako sólistu na varhany a cembalo nebo společně se zpěváky
a jinými sólisty, soubory komorní hudby, sbory a orchestry do mnoha evropských zemí i do USA. Martin Rost realizoval mnoho
nahrávek na CD, pro rozhlas a televizi. Mezi jeho CD nahrávkami si zaslouží pozornost obsáhlé dokumentace varhan krajů Mecklenbursko a Pomořansko se snímky více než  varhan regionu a ojedinělá prezentace  historických varhan Pobaltí na třech
CD. Mnoho ze skladeb uvedených na CD jsou první nahrávky na světě zčásti nezveřejněných děl. Působil jako jeden z porotců
na soutěži Mládež provozuje hudbu, vedl mistrovské třídy a semináře a uveřejnil několik vědeckých příspěvků o historii stavby
varhan a varhanní hudby. Jeho uměleckou činnost doplňuje výuka na Vysoké školy hudby a divadla v Rostocku v oboru varhany.

VARHANY ZNĚJÍCÍ 

Koncert třetí
Peruc, sobota . května 
Kostel sv. Petra a Pavla v  hodin

DOSTAVENÍČKO GALANTNÍCH MISTRŮ V PERUCI

www.varhany.slansko.cz

Na varhany J. I. Schmidta z roku 
hraje Pavel Černý (Praha, CZ)
Na klasicistní klarinet hraje Ludmila Peterková (Praha, CZ)
Díky varhaníkovi Pavlu Černému a klarinetistce Ludmile Peterkové se u jedněch z nejpůsobivějších varhan v Čechách – po zvukové i výtvarné stránce– pomyslně sejdou hudebníci, jejichž tvorba spadá do období tzv. galantního stylu. A nebude to setkání jen formální. Většina skladatelů, jejichž díla v Peruci zazní se osobně znala. Mozart, Haydn
a Vaňhal hráli spolu s Dittersdorfem ve smyčcovém kvartetu. S Mozartem se znal velmi dobře také Jan Křtitel Kuchař, který byl varhaníkem na Strahově, kde Mozart za svého pobytu v Praze hrál na varhany. Na varhany si v Praze zahrál i Haydn. Tentokrát však v kostel sv. Šimona a Judy. Toto exklusivní společenství „starých známých“ mezi
sebe určitě laskavě přijme Františka Xavera Brixiho, který svým kompozičním stylem připravil Prahu na příchod
Mozarta, praotce českých houslistů Františka Bendu anebo varhaníka, pedagoga a skladatele Karla Blažeje Kopřivu
z nedalekých Cítolib. Perucké varhany Johanna Georga Ignaze Schmidta a klasicistní klarinet jsou ideálními nástroji
pro interpretaci skladeb všech zmíněných autorů. Historické nástroje spolu s poučenou dobovou interpretací a mistrovstvím obou renomovaných umělců slibují nevšední zvukový zážitek.
Koncert se koná k 4. výročí narození loketského varhanáře Johanna Georga Ignaze Schmidta.

František Xaver Brixi | František Benda | Karel Blažej Kopřiva | Joseph Haydn
Jan Křtitel Kuchař | Wolfgang Amadeus Mozart | Jan Křtitel Vaňhal
Varhaník, pedagog a organolog PAVEL ČERNÝ je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích pódiích účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě.
Vyučuje varhanní hru a improvizaci na AMU v Praze a JAMU v Brně a zasedá jako člen soutěžních porot.
Upozornil na sebe získáním . cen ve varhanních soutěžích v Opavě (
), Lublani ( ) a na Pražském jaru ( ). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací.
Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahraniční
kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Pavel Černý je uměleckým poradcem několika
mezinárodních varhanních festivalů. Jako organolog pracuje v odborných komisích při stavbách nových
varhan, restaurování a dokumentaci historických varhan. Publikuje odborné články a propaguje historické nástroje v České republice.
LUDMILA PETERKOVÁ – česká klarinetistka, laureátka mezinárodní soutěže Pražské jaro  . Profesorka Pražské konzervatoře, příležitostná moderátorka i herečka (pořad pro mládež Periskop na stanici
Český rozhlas  Praha, seriál České televize Hop nebo trop, Terra musica, ExpoHlednice). V mládí hrála
na klavír, saxofon i klarinet, kterému se začala věnovat intenzivněji. Hru na klarinet studovala na Pražské
konzervatoři a HAMU. Absolvovala roční stáž na pařížské Conservatoire National Supérieur a různé
kratší kurzy u klarinetistů zvučných jmen, od roku 
pořádá vlastní letní kurzy v Domažlicích. Ludmila Peterková vystupovala v zemích celé Evropy, doma účinkovala na prestižních akcích jako koncert
k zasedání MMF a Světové banky v Praze. Významné zahraniční koncerty absolvovala např. v roce  
v Japonsku. Japonští posluchači mohli v jejím podání vyslechnout Mozartův klarinetový koncert v Tokyu a Aichi Art Centru v Nagoyi s Nagojskou ﬁlharmonií, nebo Kalivodovy Variace na Českém národním
dnu na Expo   se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. V roce 
jste jí mohli slyšet při
provedení Messiaenova Kvartetu na konec času, Mozartova koncertu A dur na basetový klarinet – ve výroční den skladatelova úmrtí – se Symfonickým orchestrem českého rozhlasu a dirigentem Vl. Válkem. Od roku 
nahrává
exkluzivně pro společnost Supraphon. Její CD s nahrávkami Rossiniho, Mendelssohna a Brucha získalo prestižní cenu Harmonie za nejlepší nahrávku roku a v roce 
vyšel poslední, velmi úspěšný titul Playful Clarinet. Od roku 
se věnuje také staré
hudbě, kde se zaměřila na chalumeau, předchůdce klarinetu, a klasicistní dobové klarinety. Ludmila Peterková spolupracuje
s řadou umělců významných jmen – houslista J. Suk, dirigent Jiří Bělohlávek, Vl. Ashkenazy, G. Albrecht, mezzosopranistka
M. Kožená, Škampovo kvarteto, Tokio String Quartet a klavíristé Elisabeth Leonskaya, Gerhard Oppitz. (www.perkova.cz)

VARHANY ZNĚJÍCÍ 

Koncert čtvrtý
Zlonice, pondělí ). května 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v . hodin

ROMANTICKÝ DIALOG VARHAN A PEDÁLOVÉHO KLAVÍRU

www.varhany.slansko.cz

Na varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 
hraje Dalibor Miklavčič (Lublaň, SI)

a na pedálový klavír

Koncert předního slovinského varhaníka Dalibor Miklavčiče ve Zlonicích je jedinečnou záležitostí nejen na našem
festivalu ale i v rámci celé České republiky. V kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích uslyšíte nejen romantické
varhany E. Š. Petra, ale také pedálový klavír. Nástroj, který na našich koncertních pódiích prakticky nespatříte.
Přitom je pedálový klavír, dříve ve formě pedálového klavichordu či cembala znám již od . století. Pro tyto pedálové nástroje komponoval J. S. Bach a vlastní pedálový klavír měl i W. A. Mozart. Největšího rozšíření dosáhl v době
romantismu. Pedálový klavír si oblíbil Robert Schumann, Johannes Brahms a mnoho dalších romantiků. A právě
Schumannovy a Brahmsovy skladby, které byly napsány pro tento nástroj a které se dnes hrají na varhany uslyšíte
v originální interpretaci na nástroji, pro který byly komponovány. Ve Zlonicích se tak můžete stát svědky vyjímečného
setkání a dialogu dvou romantických nástrojů – varhan a pedálového klavíru.

Johann Sebastian Bach | Dalibor Miklavčič | Robert Schumann
Johannes Brahms | 6éodore Dubois
DALIBOR MIKLAVČIČ studoval hru na varhany a kompozici na University of Music and performing Arts ve Vídni, později se věnoval
specializovanému studiu staré hudby v Miláně. Zúčastnil se četných
mezinárodních mistrovských kurzů. Ještě jako mladý získal několik
ocenění na evropských varhanních soutěžích. Koncertoval ve většině evropských zemí (Německo, Rakousko, Itálie, Belgie, Dánsko,
Švédsko, Lucembursko, Finsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Lotyšsko) a v Asii. Jeho CD
nahrávky byly vysoce ohodnoceny i v zahraničním tisku. Umělecky
působí také jako člen dua spolu s uznávaným britským barokním
houslistou Simonem Standageom. Je sólistou pro klávesové nástroje
v orchestru dobových hudebních nástrojů Haydn Sinfonietta Wien.
Od roku 
je hostujícím profesorem hry na varhany a improvizace na Hudební univerzitě v Grazu (Rakousko). Je také univerzitním
docentem na Hudební akademii Univerzity v Lublani a již od roku

působí jako varhaník v Kolegiu sv. Stanislava v Lublani. Současně je již několik let profesorem hry na varhany na Státní
konzervatoři v Lublani. Dalibor Miklavčič pravidelně vyučuje interpretaci a improvizaci na mezinárodních mistrovských kurzech a příležitostně přednáší v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Lotyšsku, Rumunsku a na Slovensku. Byl členem poroty
na mezinárodních varhanních soutěžích, např. v německém Arnstadte na soutěži Bach-Wettstreit an der Bachorgel. Hodně času
věnuje výzkumu a interpretaci severoněmeckého pedaliter-repertoáru, který interpretuje a nahrává na CD na pedálové cembalo. Od roku 
vede mezinárodní mistrovské kurzy s touto tématikou ve Slovinsku, Německu a na Slovensku. V letech

–  byl prezidentem Slovinské varhanní společnosti. Dalibor Miklavčič základní charakteristiku pro stavbu asi  nových varhan z dílen slovinských varhanářů (např. kopie Hildebrandta 
, Cavaillé-Coll  ).

VARHANY ZNĚJÍCÍ 

Koncert pátý
Slaný, středa +. května 
Kostel Nejsvětější Trojice kláštera bosých
karmelitánů v . hodin

ITALSKÁ HUDBA PRO DVOJE VARHANY

www.varhany.slansko.cz

Na dva varhanní pozitivy – pozitiv z . stol. a jeho novodobou kopii – umístěné dle italského
zvyku po stranách presbytáře hrají Luigi Ferdinando Tagliavini a Liuwe Tamminga (Boloňa, IT)
Dva nejuznávanější odborníci na starou italskou hudbu sestavili svůj festivalový koncert ze skladeb italských autorů
. a . století. Na koncertu se budou střídat kompozice pro jedny a dvoje varhany, které boloňští interpreti přednesou na dva varhanní pozitivy. Oba nástroje budou dle starého italského zvyku umístěny v presbytáři proti sobě – jeden
na epištolní a druhý na evangelní straně. Tento koncert bude nevšedním zážitkem nejenom díky světovému renomé
obou interpretů a zvolenému programu, ale také díky použitým nástrojům. První z koncertních pozitivů je dílem
neznámého českého mistra z počátku  . století a druhý je jeho novodobá kopie, kterou v roce  zhotovil holandský
varhanář Hans van Rossum pro Universität der Künste v Berlíně.

Giovanni Gabreli | Emilio De’ Cavalieri | Fabrizio Caroso | Giovanni Battista Ferrini
Adriano Banchieri | Cesario Gussago | Giovanni Battista Grillo | Nicolas Lebegue
LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI vystudoval hru na varhany, klavír a skladbu na konzervatoři v Boloni a na konzervatoři v Paříži. Studia ukončil na Univerzitě v Padově. Poté vyučoval
varhanní doprovod na konzervatoři v Boloni a později na Monteverdiho konzervatoři v Bolzanu. Působil jako docent hudební historie na Univerzitě v Parmě. Poté přešel na Universität Freiburg (Švýcarsko), kde se v roce   stal ordináriem a ředitelem Institutu pro hudební
vědu. Jako hostující profesor vyučoval na různých univerzitách v USA. Spolu s L. Tammingou
je varhaníkem v bazilice Sv. Petronia v Boloni. Založil časopis L‘Organo, pravidelně učil na letních kurzech v Haarlemu a na kurzech Akademie varhanní hudby v Pistoii. Významně přispěl
k znovuobjevení hry na barokní clavicembalo a varhany a je reprezentantem hnutí v Itálii, které
si klade za cíl restaurování varhan na základě historických kritérií. L. F. Tagliavini patří k nejvyhledávanějším koncertním varhaníkům. Hrál na nejvýznamnější italské a evropské varhany
a dodnes aktivně koncertuje. Nahrál nesčetné zvukové nosiče a obdržel různá ocenění, mj.
Cenu italské diskograﬁe, Schallplattenpreis der deutschen Phono-Akademie, vyznamenání
Choc de la musique za CD s Liuwem Tammingou na varhanách baziliky sv. Petronia věnované dílu A. a G. Gabrieli, Cenu
A. Vivaldiho a Cenu M. Mily. K dalším vyznamenáním která Tagliavini obdržel patří zlatý Tyrolský orel ( ), doktorský titul
honoris causa v oblasti hudby Univerzity v Edinburgu a čestný titul londýnského Fellow del Royal College of Organists (
),
čestný diplom Univerzity v Boloni ( ), doktorský titul honoris causa v oblasti sakrální hudby z Pontiﬁcio Istituto di Musica Sacra ( ). L. F. Tagliavini vlastní jedinečnou sbírku hudebních nástrojů (cembal, klavichordů, spinetů, pián, varhan, ale i dechových a automatických nástrojů z  .– . století). Sbírku nedávno věnoval Nadaci Carisbo a je uložena v sv. Colombanu v Boloni.
LIUWE TAMMINGA pochází z Nizozemska a je považován za jednoho z nejvýznamnějších specialistů na italskou varhanní hudbu  . a  . století. Na konzervatoři v Groningenu vystudoval
hru na varhany, cembalo a skladbu. Později studoval v Paříži u A. Isoira a J. Langlaise. Zde získal
Premier Prix za interpretaci a Second prix za improvizaci. V r.   zvítězil v Holandsku v soutěži ve varhanní improvizaci a v r.   získal cenu Prix d‘Excellen. Liuwe Tamminga žije od roku
  v Bologni, kde studoval italskou hudbu  . a  . století u L. F. Tagliaviniho. V současné
době je L. Tamminga společně s L. F. Tagliavinim varhaníkem v bazlice San Petronio v Boloni,
kde hrají na dva nástroje z dílny Lorenza da Prato ( – ) a Baldassare Malaminiho ( ).
Tyto varhany patří k nejvzácnějším nástrojům na světě. L. Tamminga natočil několik CD, které
získaly významná ocenění. Nahrávka kompletního díla Marc‘Antonia Cavazzoniho získala ocenění Diapason d‘Or a Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Další ocenění získala souhrnná
nahrávka Frescobaldiho fantazií a CD Mozart v Itálii (
). Nahrávky věnované A. a G. Gabrielimu realizované spolu s Tagliavinim získaly Choc de la Musique a cenu A. Vivaldiho (Benátky).
V r.   vydal L. Tamminga nahrávky věnované F. Mascherovi, historickým z Kanárských ostrovů a G. Puccinimu. L. Tamminga
pravidelně koncertuje po celé Evropě, USA a Japonsku.

Loketský varhanář Johann Georg Ignaz Schmidt
Koncertem v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci a v kapli Zasnoubení P. Marie bývalé piaristické
koleje ve Slaném si připomeneme 4. výročí narození loketského varhanáře J. G. I. Schmidta.

www.varhany.slansko.cz

Johann Georg Ignaz Schmidt se narodil . dubna   v Lokti jako syn truhlářského mistra Johanna
Davida Schmidta. Do učení byl přijat . března   a stejně jako otec se vyučil truhlářem. Dosud nevíme jistě, kde se varhanářství vyučil. Pravděpodobně to bylo v dílně Wenzela Starcka, nemůžeme však
vyloučit i jiné mistry. Je pravděpodobné, že po vyučení pracoval jistý čas u svého mistra či byl na vandru.
Jeho první práce jsou datovány až po polovině  . let . století. Jisté je, že při realizaci některých zakázek
spolupracoval s dalšími členy loketských varhanářských rodů (Wenzel Burkkart). Schmidt byl dvakrát
ženatý. První sňatek uzavřel kolem roku   s Magdalenou Schenkovou, podruhé se oženil již ve zralém
věku s třicetiletou Marií Schellingerovou, dcerou majitele skladu tabáku v Lokti, se kterou uzavřel svatební smlouvu  . listopadu  .
Schmidt byl velmi plodným a úspěšným varhanářem, který se dokázal v . pol. . století prosadit vedle
konkurence varhanářských dílen litoměřického J. Rusche, plzeňského L. Rausche, tachovských Gartnerů, nepomyšlského Müllera či čisteckých Guthů. Jeho varhany, které se dochovaly dodnes, svědčí o vysoké kvalitě truhlářského i varhanářského řemesla stejně jako o výtvarném nadání a často i přes absenci
základní údržby jsou schopné vydat svědectví o Schmidtových schopnostech.
Kromě realizace značného množství oprav, přestaveb a transferů postavil Schmidt několik desítek nástrojů, od malých positivů až po velké dvoumanuálové varhany s prospektovým ´principálem. Bohužel
z jeho největších nástrojů se dochovaly buď jen krásné varhanní skříně a stroj byl nahrazen novějším (Jirkov,  , II/ ) případně byly devastovány po roce   (Březno u Chomutova,  , II/ ).
Mezi nejzachovalejší rané Schmidtovy nástroje patří varhany v Peruci (
, II/) i přes částečnou „romantizaci“ dispozice jsou to jedny ze zvukově nejpozoruhodnějších varhan vůbec.
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Mezi velké a poměrně dobře dochované nástroje patří dvoumanuálové varhany o  rejstřících postavené
do farního kostela v Bochově v roce   . O něco menší, zvukově ovšem neméně zajímavé, jsou varhany
z roku   v kostele sv. Ondřeje v Lubech (II/).
Z dalších Schmidtových nástrojů lze vybrat varhany z roku 
v Bečově nad Teplou (II/), Ervětici
( ), Čachovicích a Radošově ( ), v Doupově (  , II/ ) či ve špitálním kostele v Chomutově
( , II/).
Varhany J. I. Schmidta se koncepčně i výtvarně odlišují od varhan loketských Starků a Burkartů. Poznávacím znamením je zejména výrazné zvlnění půdorysné linie prospektu, prospektové římsy i postamentu,
výrazný proﬁl prospektové římsy u ranějších prací u pozitivu, později i na hlavním stroji. Charakteristický je i dvouvěžový pozitiv v zábradlí u dvoumanuálových nástrojů.
Johann Ignaz Schmidt zemřel  . září   v Lokti, v domě č.  ve věku osmdesáti pěti let. Je doloženo, že kromě varhanářství se Schmidt věnoval i stavbě klavírů a kolovrátků. Z pozůstalosti je patrné, že
zemřel jako zámožný měšťan a odkázal dětem z obou manželství a vdově kromě nemovitosti i značné
polnosti.
Ve Schmidtově dílně se pravděpodobně vyučil varhanářství nepomyšlský Johann Ferdinand Müller, jehož práce se v některých detailech podobají pracím Schmidtovým. Ze Schmidtových dětí se žádné varhanářství nevěnovalo a tak smrtí Johanna Ignaze Schmidta (a smrtí loketského Johanna J. Pleyera o let
později) se uzavřela kapitola slavné loketské varhanářské tradice trvající více než jedno století.
Obrázek nahoře: Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci postavil Johann Georg Ignaz Schmidt v roce 
Obrázek vlevo: Varhany v kapli Zasnoubení P. Marie ve Slaném jsou nejspíš dílem J. G. I. Schmidta
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Mezinárodní varhanní festival, který představí
památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích.
Festival pořádá město Slaný spolu s mezinárodním festivalem
Free Organ World – Pražské varhany.

