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Čtvrtek 22. dubna 2021 v 19 h • Městský dům Přerov

Oblíbený pianista hvězd  

Petr Malásek 
s šansoniérkou Janou Musilovou
Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska a dvorní pia- 
nista Hany Hegerové, Lucie Bílé a Marty Kubišové se představí  
s vynikající zpěvačkou a herečkou.

Jana Musilová nastudovala na prknech 
Městského divadla Brno desítky činoher-
ních a muzikálových rolí. Vystupovala  
v zahraničí, účinkovala v pražském Di- 
vadle na Vinohradech po boku Lucie 
Bílé, Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. 
K nejmilejším oceněním patří cena divá-
ků Křídla, kterou získala jako nejpopulár-
nější herečka Městského divadla Brno 
hned dvakrát. Již několik let se také věnuje 
dabingu, mj. dabovala neohroženou agentku 
Scullyovou v seriálu Akta X. Zkušenosti má z po-
řadů České televize, Novy a Primy jako herečka i moderátorka.  
U příležitosti vydání svých sólových alb Život je báječný a Hledá- 
ní spolupracovala s Filharmonií Brno a s orchestry v Brně, Zlíně, 
Olomouci a Teplicích uvedla také sérii muzikálových vystoupení. 

Petr Malásek je český pianista a skladatel. 
Vzdělání završil akademickým titulem na 

pražské AMU v oboru klavír a skladba.
Jako pianista a kapelník spolupracoval 

od roku 1990 se šansoniérkou Hanou 
Hegerovou, dlouhodobá klavírní spo-
lupráce jej pojí rovněž s Lucií Bílou  
a Martou Kubišovou. Těžištěm Malás-
kovy umělecké činnosti je skladba. 
Komponuje především scénickou 

hudbu pro film, divadlo a televizi.

Koncerty se konají 
v Městském domě Přerov, 

Kratochvílova 1, 
Přerov

Cena jednotlivého vstupného: 350 Kč

Ceny předplatného: 
500 Kč 
nepřenosná abonentka pro 1 osobu (osoby ZTP či ZTP/P)
950 Kč 
přenosná abonentka pro 1 osobu 

 Výhody předplatného:
1. Výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace 
    na všechny koncerty
2. Úspora 375 Kč při koupi abonentky ZTP či ZTP/P
3. Úspora 800 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu
4. Zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem 
    (platí pouze při uvedení e-mailové adresy do přihlášky)

Předprodej vstupenek a abonentek: 
Městské informační centrum
telefon: 581 587 711
e-mail: predprodej@kis-prerov.cz
www.mdprerov.cz

Pořadatel:
Městský dům Přerov
Pavel Ondrůj, tel. 608 810 150
e-mail: program@kis-prerov.cz

Dramaturgie a marketing:  
Umělecká agentura GLOBART s.r.o.
MgA. Jiří Jahoda, www.globart.cz

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty 
talentovaní žáci ZUŠ Přerov. Těmito produkcemi, spojenými  
s koncerty špičkových umělců, podporuje dramaturgie projektu 
unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.

www.setkanizanru.cz 

CYKLUS  
KONCERTŮ 
2020–2021 

setkání 
žánrů  

Cyklus koncertů proběhne  
pod záštitou primátora  

města Přerova  
Ing. Petra Měřínskéhowww.setkanizanru.cz

ŠETŘETE S PŘENOSNOU ABONENTKOU

Radek Novotný započal již během studia na 
Janáčkově akademii spolupráci s Městským 

divadlem Brno, kam nastoupil do muzikálu 
Jesus Christ Superstar. Poté následovalo 
několik dalších projektů v témže divadle  
a v srpnu 2007 přijal nabídku do angažmá 

jako sólista zpěvohry. Kromě muzikálů účin-
koval také v činohrách a koncertních před-

staveních. Zúčastnil se mnoha zahraničních 
turné, mj. po německy mluvících zemích, z nichž 

  nejcennější pro něj byla zahraniční verze muzikálu Evita.



Václav Hudeček zahájil svoji cestu mezi českou a mezinárodní 
interpretační elitu v 60. letech. Již v patnácti letech vystoupil  
v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel 
legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost 
a nabídl pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy 
smrti byl žákem tohoto velkého mistra. Zároveň absolvoval stu- 
 dium na pražské AMU. Od londýn-

ského debutu vystupoval po ce-
lém světě. Hudečkovo sympa-

tické vystupování a zejmé- 
na styl jeho hry okouzluje 

obecenstvo bez rozdílu 
věku. Václav Hudeček je 
držitelem několika zla-
tých desek. Jeho nahráv-
ka Vivaldiho Le Quattro 
Stagioni s dirigentem 

Pavlem Koganem je od 
roku 1992 stále nejúspěš-

nější produkcí v ČR a obdr-
žel za ni zlatou a v roce 1997 

platinovou desku.

Komorní orchestr Musici Boemi vznikl v roce 2002 v Brně s cílem 
kvalitně interpretovat hudbu všech slohových období od baroka 
až po současné žijící autory. Je složen z předních hráčů význam-
ných českých hudebních těles. Uměleckým vedoucím souboru 
je koncertní mistr Filharmonie Brno Pavel Wallinger.

Neděle 3. ledna 2021 v 19 h • Městský dům Přerov

Novoroční koncert s přípitkem starosty

Moravské klavírní trio 
Jiří Jahoda – housle a operní hosté
Jana Ryšánková – klavír
Miroslav  Zicha – violoncello     operní sólisté v jednání

Renomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí 
tradiční svátečně laděný program, zaměřený na slavné árie  
a dueta z oper a operet světového repertoáru. O přestávce jsou 
všichni hosté zváni k tradičnímu novoročnímu přípitku.  

Moravské klavírní trio vzniklo v roce 
1997 a za dobu své existence absolvo-

valo stovky koncertů v ČR i v zahrani-
čí. Kromě klasického triového reper-
toáru je stěžejní činností souboru 
spolupráce tria s operními sólisty 
všech hlasových kategorií (Štefan 
Margita, Eva Urbanová, Andrea 
Tögel Kalivodová aj.), pro něž 

vznikla z pera violoncellisty nápa-
ditá aranžmá téměř kompletního 

koncertně prováděného světového 
operního a operetního repertoáru.

Úterý 16. března 2021 v 19 h • Městský dům Přerov

To nejlepší z muzikálů 
s držitelkou Thálie Lucií Bergerovou 
a Radkem Novotným
Jedinečný koncert, jenž bude průřezem úspěšnými muzikálovými 
inscenacemi v podání hvězd brněnské muzikálové scény Městské-
ho divadla Brno. Na koncertě zazní výběr ze světoznámých muzi-
kálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Bídníci, 
Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady, Fantom opery aj.  

Lucie Bergerová, absolventka oboru zpěv na 
Janáčkově konzervatoři v Ostravě, už během 
studií hostovala v Národním divadle morav-
skoslezském v Ostravě. Po škole začala učit 
zpěv na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově 
a zároveň získala angažmá v Těšínském 
divadle.  Od roku 2015 působí navíc v Měst-
ském divadle v Brně. Lucie Bergerová zís-
kala nejvyšší ocenění jako muzikálová 
herečka – Thálii za rok 2013.

Úterý 1. prosince 2020 v 19 h • Městský dům Přerov

Houslový virtuóz 

Václav Hudeček  
Komorní orchestr Musici Boemi 
Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho
Koncert světoznámého houslisty, sólisty prestižních orchestrů, 
držitele řady významných ocenění, zázračného talentu, jenž se stal 
legendou, za doprovodu profesionálního komorního souboru  
v čele s koncertním mistrem Filharmonie Brno.

Středa 7. října 2020 v 19 h
• Městský dům Přerov

Slavnostní zahajovací koncert

Legendární Felix Slováček 
Dámské kvarteto Beladona Quartet
Populární český klarinetista a saxofonista, mající na svém kontě  
více než 500 nahraných titulů a téměř dva miliony prodaných desek 
z oblasti klasiky, jazzu i popu, obklopený atraktivními dámami 
smyčcového kvarteta, uvede známé swingové evergreeny a další 
oblíbené skladby svého bohatého repertoáru.

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, vystudoval kla- 
rinet na konzervatoři v Kroměříži a posléze na JAMU v Brně.  
Po absolutoriu vstoupil do orchestru Karla Vlacha, kde působil  
v letech 1968–1969. Nejvíce ho ale proslavilo angažmá v orchest-
ru Ladislava Štaidla, doprovázejícím Karla Gotta. Zde začal hrát  
i na saxofon. Hrou na tento nástroj se zviditelnil nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Od 70. let Felix Slováček vydával vlastní sólová alba 
a vystupoval i v jiných hudebních tělesech. V roce 1983 se stal 
dirigentem Tanečního a jazzového orchestru Československého 
rozhlasu. Orchestr se přejmenoval na Big Band Felixe Slováčka. 
Felix Slováček je jeho ředitelem, dirigentem i sólovým inter- 
pretem. 

Půvabné dámské smyčcové kvarteto Beladona Quartet má od 
svého založení v roce 2002 na svém kontě řadu vystoupení u nás 
i v zahraničí a je vyhledávaným hostem firemních reprezenta- 
tivních akcí v atraktivních sálech a luxusních hotelích. Od roku 
2013 spolupracuje kvarteto také s legendárním multiinstrumen-
talistou Jiřím Stivínem.


