
 
Hudečkovy Svátky hudby oslaví třicátiny 
 
Jubilejní 30. ročník koncertního cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté 
odstartuje 12. října slavnostním koncertem v pražském Rudolfinu. Zahajovací galakoncert 
nabídne setkání s vynikajícími pěveckými hosty, varhanním virtuózem a jedním z našich 
nejlepších orchestrů. Legendární Václav Hudeček si na narozeninový večer pozval úspěšné 
pěvce Nicolu Proksch, Jana Martiníka a Aleše Brisceina, které doprovodí PKF – Prague 
Philharmonia pod taktovkou Jana Chalupeckého. Osu mimořádného programu budou tvořit 
klenoty české opery, které ozdobí světová premiéra orchestrální úpravy hudby k seriálu O 
ztracené lásce, jehož scénář pochází z dílny manželky hostitele, Evy Hudečkové. 
K rudolfínským varhanám navíc usedne skvělý Pavel Svoboda, v jehož podání se můžete těšit 
na ukázku z díla italského skladatele Ottorina Respighiho. Pestrý program, výjimeční hosté, 
krásná hudba a slavnostní atmosféra, nejen to slibuje zahájení úctyhodné třetí dekády 
koncertních sezón jedné ze stěžejních pražských koncertních přehlídek. Nenechte si tuto 
událost sezóny ujít, vstupenky jsou k dostání v sítích Ticketportal a Colosseum Ticket. Více 
informací na www.svatkyhudby.cz.  
 
 
Svátky hudby v Praze po třicáté 
 
Jubilejní 30. ročník koncertního cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté 
odstartuje 12. října slavnostním koncertem v pražském Rudolfinu, který nabídne setkání 
s vynikajícími pěveckými hosty, varhanním virtuózem a jedním z našich nejlepších orchestrů. 
Legendární Václav Hudeček si na narozeninový večer pozval úspěšné pěvce Nicolu Proksch, 
Jana Martiníka a Aleše Brisceina, které doprovodí PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou 
Jana Chalupeckého. Osu mimořádného programu budou tvořit klenoty české opery, které 
ozdobí světová premiéra orchestrální úpravy hudby k seriálu O ztracené lásce, jehož scénář 
pochází z dílny manželky hostitele, Evy Hudečkové. Pestrý program, výjimeční hosté, krásná 
hudba a slavnostní atmosféra, nejen to slibuje zahájení úctyhodné třetí dekády koncertních 
sezón jedné ze stěžejních pražských koncertních přehlídek. Vstupenky jsou k dostání v sítích 
Ticketportal a Colosseum Ticket. Více informací na www.svatkyhudby.cz.  
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